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«6B01505  – Информатика» білім беру бағдарламасы  келесі құжаттар негізінде құрастырылған: 

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 

- Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнының стандарты 2018 жылғы 31 тамыздағы №604 бұйрығынан (№182 05.05.2020 

жылдың өзгерістерімен); 

- Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия 16 наурыз 2016 

жылы жарық көрген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- 2 қазанда 2018 жылы жарық көрген «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

бұйрығы (өзгертулер және толықтырулармен 12.10.2018 ж. № 563); 

- 13 қазанда 2018 жылы жарық көрген №569 бұйрық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау жіктеуші; 

-  «Педагог» кәсіби стандарты (Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 

бұйрығына қосымша); 

- Білім және ғылым Министрінің 10 мамыр 2018 жылғы № 199 қаулысымен өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР Білім және 

ғылым министрінің 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 2013 жылғы № 115 бекіту туралы «Жалпыға міндетті ұйымдар үшін үлгілік оқу 

бағдарламалары бойынша жалпы білім беру пәндері, таңдау бойынша курстар және факультативтер»; 

- Білім және ғылым министрінің 4 қыркүйектегі 2018 жылғы № 441 қаулысына өзгерістер енгізу туралы бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар Қазақстан Республикасы білім және ғылым 8 қарашадағы 2012 жылғы № 500 «Қазақстан Республикасының - бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта білім беру үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы». 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты  

 

1. Білім беру бағдарламасының коды мен атауы: 6B01505 - Информатика 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі, дайындау бағыты: 6В01-Педагогикалық ғылымдар, 6В015- Жаратылыстану-ғылыми 

пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау 

3. Білім беру бағдарламалары тобы: В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 

4. Кредиттер саны: 248 ECTS 

5. Оқу түрі: күндізгі 

6. Оқыту тілі: қазақ тілі 

7. Ғылыми дәрежесі: «6B01505 - Информатика» ББ бойынша білім беру бакалавры 

8. ББ түрі: ағымдағы 

9. ISCED деңгейі: 6 деңгей 

10. ҰБЖ деңгейі: 6 деңгей 

11. ORC деңгейі: 6 деңгей 

12. ББ-ның ерекше белгілері: жоқ 

13. Кадрларды даярлау бағыты бойынша лицензияға қосымшаның нөмірі: 28.07.2020 жылдан № KZ83LAA00018495   мемлекеттік 

лицензиясының №016 қосымшасы 

14.  Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттеу қызметінің мерзімі: НAOKO, тіркеу нөмірі: SA № 0156/2 

27.05.2019 – 24.05.2024 

15. Білім беру бағдарламасының мақсаты: 

«6B01505 – Информатика» ББ мақсаты - информатика саласындағы педагогикалық, фундаменталды және қолданбалы білімі бар, 

жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдылары бар мұғалімді даярлау. 

16. Түлектің біліктілік сипаттамасы 

а) Лауазымдар тізімі: 

- Педагог 

- Бастауыш сынып мұғалімі 

- Орта сынып мұғалімі 

- Жоғары сынып мұғалімі 

- Колледж оқытушысы 

б) Түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері: 

«6В01505 – Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша түлектердің кәсіби қызмет саласы білім және ғылым болып табылады. 

Кәсіби қызметтің объектілері: мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудағы білім беру ұйымдары, мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары ; басқару ұйымдары: 

мемлекеттік органдар, білім бөлімдері. 
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в) Кәсіби қызмет түрлері 

«6В01505 – Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: 

- әлеуметтік-педагогикалық, 

- білім беру, 

– ғылыми-зерттеу, 

- ұйымдастыру-әдістемелік; 

- мәдени-ағартушылық, 

- ұйымдастыру-басқару. 

г) Түлектің кәсіби қызметінің функциялары 

«6B01505-Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры қызметінің негізгі функциялары: 

- оқыту-оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді, оқушылардың лингвистикалық сұраныстары мен сұраныстарын 

ескере отырып, оқу сабақтарын құрастырады, оқытудың жаңа технологияларын, соның ішінде АКТ және т. б. пайдаланады; 

- тәрбиелеуші-білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қатыстырады, педагогикалық тактіні, педагогикалық этика 

ережелерін сақтайды, білім алушылардың жеке тұлғасына құрмет көрсетеді, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 

процесін құрады және т. б.; 

- әдістемелік – білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады, өз біліктілігін арттыруды жоспарлайды, 

педагогикалық қызметтің әдістері мен тәсілдерін анықтайды, берілген мақсаттарға сәйкес оқу материалдарын әзірлейді және т. б.; 

- зерттеу – білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді, білім алушылардың 

жеке ерекшеліктерін сараптау нәтижелерін қолданады, кәсіби қызметте академиялық жазу және ғылыми зерттеу әдістерін қолданады; 

- әлеуметтік-коммуникативтік – кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге 

асырады, білім беру стейкхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларға бастамашылық жасайды және т. б. 
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17. Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

 
Құзыреттілік түрі Оқыту 

нәтижелері

нің коды 

Оқу нәтижесі 

Мінез-құлық 

дағдылары және 

жеке құзыреттер 

(Soft skills) 

ОН1 Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тәуекелдер, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері 

туралы білімді қолданады. білімді адамның қабілеттерін дене және интеллектуалдық дамыту мақсатында, оның қозғалыс 

белсенділігін жетілдіру және салауатты өмір салтын қалыптастыруда қолданады  

ОН2 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгерген, мемлекеттік/орыс және ағылшын тілдерін меңгерген; 

академиялық жазу дағдыларын қолданады; қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және 

демократиялық құндылықтары басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын көрсетеді. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, ұстанымдарын қалыптастыру үшін ақпарат жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады; кәсіби 

қызметте дербес оқу дағдыларын қолданады 

ОН3 Педагогикалық процесті басқару, оқушылардың денсаулығын сақтау және жан-жақты дамыған өскелең ұрпақты тәрбиелеу үшін 

оңтайлы жағдай жасау бойынша жұмыстарды жүзеге асырады. 

ОН4 Білім алушылардың жеке және ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқу бағдарламаларының, нормативтік құжаттардың 

талаптарына сәйкес информатик, цифрлық сауаттылық және робототехника бойынша оқу сабақтарын жоспарлайды және әзірлейді; 

білім алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастырады және басқарады; академиялық жазу дағдыларын қолданады; кәсіби қызметте 

ғылыми зерттеулер әдістерін меңгерген. 

Кәсіби-

педагогикалық 

және IT 

құзіреттіліктер 

(Hard skills) 

 
 

 

 

ОН5 Практикаға бағытталған есептерді шешу үшін жоғары математика, физика әдістерін қолданады; информатикадан олимпиада 

есептерін шешеді; математика, физика және информатикадағы фактілер мен құбылыстар арасындағы күрделі байланыстар туралы 

білім мен түсінікті қолданады. 

ОН6 Әртүрлі өңдеу ортасындағы роботтар модельдерін жобалау және бағдарламалау технологияларын меңгерген 

ОН7 Алгоритмдерді таңдау және қазіргі заманғы бағдарламалау технологияларын пайдалана отырып қолданбалы есептерді шешу 

әдістерін меңгерген 

ОН8 Ақпараттық жүйелердің деректер базасын жобалау және әзірлеу әдістерін қолданады; үлкен деректерді талдау әдістерін меңгерген.  

ОН9 Есептеу жүйелері мен желілері архитектурасының компоненттерін талдайды, коммуникациялық жабдықтарды қолдана отырып 

компьютерлік желілерді жобалайды және конфигурациялайды; қолданбалы есептерді шешу үшін криптология негіздерін қолданады; 

ақпаратты өңдеу, беру және сақтау процесінде қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдары мен әдістерін меңгерген. 

ОН10 Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен Web және мобильді қосымшаларды, компьютерлік графиканы, 
бейне және аудио ақпаратты әзірлеу технологияларын қолданады. 

ОН11 Мультимедиялық өңдеу әдістерін, математикалық және компьютерлік модельдеу құралдарын, виртуалды және толықтырылған 

шындық технологияларын меңгерген. 

ОН12 Ағылшын тіліндегі ауызша және жазбаша кәсіби-бағдарланған мәтіндердің функционалдық ерекшеліктерін түсінеді, кәсіби-

бағдарлы аударма мен академиялық жазу техникасын меңгереді; CLIL технологиясын қолданады. 

ОН13 Информатиканы оқыту мен білім берудің цифрлық, қашықтықтан инновациялық технологияларына ие, оның ішінде ағылшын 

тілінде меңгерген. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 
Оқыту нәтижелерінің 

коды 
Модуль атауы Пәндер атауы 

 (ECTS) 

көлемі 

ОН1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

ОН1 Философия 5 

ОН1, ОН2 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері/ 5 

ОН1, ОН2 Қолданбалы бизнес/ 

ОН1, ОН2 Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

ОН2 Әлеуметтік-саясаттану білім 

модулі 

Саясаттану, Әлеуметтану 4 

ОН2 Мәдениеттану, Психология 4 

ОН2 Ақпараттық коммуникативтік Шетел тілі  10 

ОН2 Орыс тілі  10 

ОН2 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

ОН1 Дене шынықтыру 8 

ОН1, ОН3 Педагогикалық оқытудың 

негіздері 
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы 5 

ОН1, ОН3, ОН4 Педагогика 5 

ОН2, ОН3 Тәрбие жұмысының әдістемесі 4 

ОН2, ОН3 Білім берудегі менеджмент 5 

ОН3, ОН4 Инклюзивті білім беру 5 

ОН2, ОН12 Оқу практикасы 4 

ОН4   Педагогикалық  4 

ОН5 Жаратылыстану-математикалық 

(MINOR) 
Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра/ 

Математика-1 

5 

ОН5 Математический анализ/ 

Математика-2 

5 

ОН5, ОН6  

ОН5 
Физика/ 

 Теориялық физика 

4 

ОН5, ОН7 Технология решения задач повышенной сложности/ 

Технология решения олимпиадных задач 

5 

ОН5, ОН11 Математикалық модельдеу пакеттері/ 

Қолданбалы математика 

5 

ОН4, ОН6, ОН7 Білім беру технологиялары Робототехника  в образовании 6 

ОН6, ОН7 Программирование робототехнических систем 5 

ОН2, ОН13 Офисные приложения для образования  
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ОН4, ОН13 Информатиканы оқыту әдістемесі 6 

ОН4, ОН12 English for specific purposes/ 

 Basics of CLIL-technology 

4 

ОН4, ОН13 Инновационные технологии в организации учебного процесса в школе 4 

ОН4, ОН13 Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 4 

ОН3, ОН4  Педагогикалық  4 

ОН3, ОН4, ОН13 Өндірістік (педагогикалық)  15 

ОН5, ОН7 Алгоритмдік Алгоритмдеу және программалау тілдері  7 

ОН5, ОН7 Programming in C++/ 

Object-oriented programming 

5 

ОН7, ОН10 Мобильді қосымшаларды құру 

Java тілінде программалау 

4 

ОН7, ОН10 Net programming/ 

Programming in C# 

8 

ОН7, ОН8 Основы баз данных/ 
Информационные системы 

6 

ОН9 Ақпараттық-технологиялық Computer architecture and operating systems 4 

ОН10, ОН11 Computer modeling/  

 Computer technology of three-dimensional graphics and animation 

4 

ОН10, ОН11 Multimedia technology and computer graphics/ 

 Modern multimedia technologies 

5 

ОН7, ОН8 BigData негіздері 4 

ОН7, ОН10 Web-technology/  
Web programming and Internet technology 

5 

ОН9 Computer networks/ 

Network technologies in educational institutions 

4 

ОН5, ОН9 

 
Основы криптологии/ 

Информационная безопасность 

4 

ОН7, ОН11 Виртуалды және толықтырылған шындық технологиялары 5 

ОН2, ОН3, ОН4, ОН13 Диплом алды 3 

ОН4, ОН13 Қашықтықтан оқыту 

технологиялары 

Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері 4 

ОН4, ОН13 Мектеп жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 4 

 Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға  

дайындалу және тапсыру 

12 



9 

 

19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 

NN 

п/п 
Пәндер атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредит

тер 

саны 

Оқытудың қалыптастыратын нәтижелері (кодтар) 

О
Н

1
 

О
Н

2
 

О
Н

3
 

О
Н

4
 

О
Н

5
 

О
Н

6
 

О
Н

7
 

О
Н

8
 

О
Н

9
 

О
Н

1
0
 

О
Н

1
1
 

О
Н

1
2
 

О
Н

1
3
 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D1 Құқық негіздері және 

жемқорлыққа қарсы 
мәдениет 
 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі 

ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР құқық қорғау 
органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік 
құқық негіздері. ҚР азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР 
еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. 
 

5 + +            

D2 Қолданбалы  бизнес 
 

Өткізу нарығын талдау әдістері, өнімді сипаттау, өндірістік жоспарды 
құру және ұсыну, маркетинг жоспарын және ұйымдастыру жоспарын 

құру және ұсыну, қаржылық жоспарды құру және ұсыну. Кәсіпкерлік 
негіздері. Кәсіпкерлік шешімдер қабылдау технологиясы; компанияның 
ішкі ортасының негізгі компоненттері; кәсіпкерлік қызметтің 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. 

+ +            

D3 Экология және тіршілік 
қауіпсіздік негіздері 
 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, табиғи ресурстарды тиімді 
пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін 
құқықтық реттеу, төтенше жағдайлардың салдарын бағалау және 

жағымсыз әсерлердің дамуын болжау. Қазіргі заманның негізгі 
экологиялық мәселелері, адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз өзара іс-
қимылы. 
 

+ +            

Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D4 Анатомия, физиология 

және мектеп 
оқушыларының гигиенасы 

Балалар ағзасының даму және өсуінің жалпы заңдылықтары; орталық 

жүйке жүйесі мен нәрестелер физиологиясы; висцералды жүйелердің жас 
ерекшеліктері;гомеостазды қамтамасыз ету жүйелері мен негізгі өмірлік 
функцияларын реттеу принциптері мен механизмдері; оқушылар 
ағзасының дамуы мен өсуінің жалпы заңдылықтары; балалардың ОЖЖ 
және ІНҚ физиологиясы; висцералды жүйелердің жас ерекшеліктері; 
гомеостазды қамтамасыз ету жүйелері 

5 +  +           
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D5 Педагогика Педагогиканың әдіснамалық негіздері, тұтас педагогикалық процестің 
мәні мен мазмұны. Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, субъектісі және оның 

дамуы мен қалыптасуының факторлары ретінде. Оқыту тұтас 
педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде Қазіргі мектептегі 
білім мазмұны. Оқыту құралдары, формалары, әдістері. Сабақ оқытуды 
ұйымдастырудың негізгі түрі ретінде. Оқытудағы диагностика және 
бақылау. 

5 +  + +          

D6 Тәрбие жұмысының 
әдістемесі 

Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы. Тәрбие процесі 
педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде. Мектептің тәрбие 

жүйесі: мәні, құрылымы, принциптері, негізгі компоненттері және өзара 
іс-қимыл. Отбасылық тәрбие негіздері. Сынып жетекшісінің қызмет 
жүйесі. Қазіргі оқу-тәрбие үрдісіндегі тәрбие теориясы мен әдістемесі. 
Сынып жетекшісінің қиын балалармен, дарынды балалармен 
жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

4  + +           

D7 Білім берудегі менеджмент Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері. 
Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқарудың 
теориясы мен технологиясы ретінде. Мектептің толық педагогикалық 

процесін басқару. Мектеп педагогикалық жүйе және басқару объектісі 
ретінде. Мектептегі инновацияны басқару. Мектептегі әдістемелік 
қызмет және мұғалімдерді аттестаттау. Педагогикалық ұжым басқару 
объектісі және субъектісі ретінде. көшбасшылық және менеджердің 
көшбасшылық қасиеттері 

5  + +           

D8 Инклюзивті білім беру Инклюзивті (интеграцияланған) білім беруді енгізудің 
ұйымдастырушылық шарттары; инклюзивті практика субъектілерін 
психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу бойынша жұмыстың 

мазмұны; инклюзивті білім беруді іске асыратын мамандарға қойылатын 
біліктілік талаптары 

5   + +          

D9 Робототехника в 
образовании 

Введение в основные компоненты LEGO. Введение в Mindstorms EV3: 
особенности проектирования различных роботов; особенности 
проектирования различных моделей, конструкций и механизмов; виды 
мобильных и стационарных соединений в конструкторе; основные 
методы проектирования роботов; разработка алгоритма программы, 

действия роботов. Программное обеспечение EV3. Создание конкретных 
моделей роботов с помощью специальных элементов в соответствии с 
индивидуальной схемой. 

6    +  + +       

D10 

Информатиканы оқыту 
әдістемесі 

Информатика білім беру саласы ретінде. Оқытуды реттейтін құжаттар. 
Информатика бойынша мектеп білімінің мазмұны мен құрылымы. 
Оқытудың дидактикалық принциптері мен әдістері. Сабақтан тыс және 
сыныптан тыс жұмыс. Кабинеттегі оқушылардың жұмысын 
ұйымдастыру.  Информатиканың негізгі ұғымдары және оларды зерттеу 

әдістері. 

6    +         + 
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D11 

Алгоритмдеу және 
программалау тілдері 

Кіріспе. Алгоритм және оның қасиеттері. Программалау парадигмалары. 
Си программалау тілінің жалпы сипаттамасы.  Программаның құрылымы. 

Тіл типтерінің жүйесі. Енгізу/шығаруды ұйымдастыру. Си тілінің 
операторлары. Шартты оператор. Циклдерді ұйымдастыру.  Құрылымдық 
типтері. Массивтер. Матрицаларды өңдеудің базалық алгоритмдері. 
Жолдарды өңдеу. Файлдармен жұмыс. Өз функцияларын құру. 

7     +  +       

D12 Computer Architecture and 
оperating systems 

Classification of computers, devices and their purpose. Introduction to 
operating systems. Overview of computer hardware. Presentation of 
information in the computer. Arithmetic and logical foundations. Functional 

nodes of the computer. RAM. Memory management and external devices. 
Principles of interrupt organization. Priorities. Process management. Mutual 
exclusion and synchronization. The organization of input / output. Interfaces, 
I/O expansion buses. Multiprocessor systems. File systems. Security 
Management. Virtual machines. Distributed systems. Windows and Linux 
operating systems. 

4         +     

Базалық пәндер циклы 

Таңдау бойынша компонент 

D13 Аналитикалық геометрия 
және сызықтық алгебра 
 
 

Жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия. Матрицалар 
мен анықтауыштар, оларға амалдар. Кері матрица. Нақты және күрделі 
сандар өрісіндегі сызықтық кеңістіктердің анықтамасы және қасиеттері. 
Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі, комплексті сандар, n дәрежелері 
көпмүшелер, векторлық алгебра, жазықтықтағы түзу теңдеуі, 2-ретті 
қисықтар, кеңістіктегі түзу және жазықтықтар. 

5     +         

D14 Математика-1 

 
 
 
 
 
 

Сызықты және векторлық алгебра, комплексті сандар және көпмүшелер, 

аналитикалық геометрия, дифференциалдық және интегралдық 
есептеулер. 2-ші ретті анықтауыштар. Сызықты теңдеулер жүйесін 
шешу. Векторлық алгебра. Математикалық талдауға кіріспе. Бір 
айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері. Жоғары ретті 
туындылар және дифференциалдар. Комплексті сандар, олармен 
әрекеттер. Бір айнымалы функцияның интегралдық есептеулері. 
Анықталған интеграл қосымшалары. 

    +         

D15 Математический анализ  
 
 

Математический анализ-математическая наука, составляющая основу 
математического и естественно-научного знания. Предмет рассматривает 
следующие темы: теория вещественных чисел и множеств. Теория рядов. 
Предел функции. Непрерывность функции. Дифференциальное 
исчисление. Основные теоремы дифференциального исчисления и их 
применение. Исследование функции с помощью производного, 
неопределенный интеграл, определенный интеграл и их приложения, 
числовые, функциональные последовательности и ряды 

5     +         
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D16 Математика-2 
 

 
 
 
 

Теория вещественных чисел и множеств. Числовые последовательности. 
Функции действитеьных переменных. Непрерывность и классификация 

точек разрыва. Производные и дифференциалы. Геометрические и 
физические приложения производных и дифференциалов высшего 
порядка. Исследование функции с помощью производной; экстремум 
функции; выпуклость и кривизна функции; точки изгиба графика 
функций; асимптоты функции; неопределеннный интеграл.  

     +         

D17 Теориялық физика  
 

 
 
 
 
 
 

Лагранж өрісіңің теориясындағы формализм. Скалярлық өріс. Скалярлық 
өрісі бар электродинамика. Жергілікті және ғаламдық калибрлеу 

инварианттылығы. Дирак кванттау шарты. Абель калибрлеу 
симметриясының өздігінен бұзылуы. Топтар және Ли алгебралары. 
Калибрлеу теориялары. Янг-Миллс өрісі. Жаһандық калибрлеу 
симметриясының ретсіз бұзылуы. Голдстоун теоремасы. Драк теңдеуі. 
Классикалық электродинамика. Қара тесіктер. Гравитациялық коллапс 
кезінде бөлшектердің пайда болуы. 

4     +         

D18 Физика 
 

 
 
 
 
 

Кинематика. Динамика. Молекулярлы-кинетикалық теория. Максвелл, 
Больцман таралуы. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы. 

Тасымалдау құбылыстары. Газдар. Сұйықтықтар. Қатты денелер. 
Электростатикалық өріс. Магниттік өріс. Электромагниттік индукция. 
Максвелл теңдеулері. Жарық интерференциясы, дифракция және 
поляризация. Фотоэффект. Атомның ядролық құрылысы. Толқындар мен 
бөлшектер. Шредингер теңдеуі. Спин. Атом ядроларының құрамы мен 
сипаттамасы. Радиоактивтілік. 

    + +        

D19 Технология решения задач 
повышенной сложности 

 
 
 

Методы поиска эффективных алгоритмов; некоторые числовые методы; 
структура данных; управление таблицами; методы сортировки и поиска. 

Алгоритмы в графах. Основы программирования. Динамическое 
программирование. Алгоритмы теории игр. Методы расчета и 
компьютерного моделирования. 

5     +  +       

D20 Технология решения 
олимпиадных задач 
 
 

 
 
 

Классификация олимпиадных задач. Математические основы 
информатики. Основы теории чисел. Основы комбинаторики. Основы 
теории графов. Алгоритмы и их свойства. Рекурсия, числовые 
алгоритмы. Алгоритмы в графах. Основы программирования. 

Динамическое программирование. Алгоритмы теории игр. Методы 
расчета и компьютерного моделирования. Решение междисциплинарных 
задач. Задачи олимпиад по информатике. 

    +  +       

D21 Математикалық модельдеу 
пакеттері  
 
 
 

 
 

Инженерлік және қолданбалы математикалық есептерді шешудің 
графикалық және аналитикалық әдістерінің негіздері (MATHCAD, 
MATLAB). Компьютерлік графика, үшөлшемді модельдеу және 
анимация жүйелерін оқу - AUTOCAD. Курста AUTOCAD жүйесімен 
жұмыс істеу негіздері қарастырылады: интерфейстің ерекшеліктері, үш 

өлшемді кеңістікті бейнелеу, модельдеудің дәлдігін қамтамасыз ету, 
файлдармен жұмыс істеу. 

5     +      +   
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D22 Қолданбалы математика 
 

 
 

Сызықты және сызықты емес алгебраның классикалық есептерін 
шешудің сандық әдістері, функциялардың аппроксимациясы, сандық 

дифференциалдау және интегралдау, қарапайым дифференциалдық 
теңдеулер және жеке туынды теңдеулер үшін бастапқы және шеттік 
есептерді сандық түрде шешу, интегралдық теңдеулер үшін есептер. 

     +      +   

D23 Программирование 
робототехнических систем 
 
 

 
 

Основные понятия робототехнических систем. Принципы 
проектирования роботов и средства автоматизации различных этапов 
создания робототехнических систем. Технология реализации систем 
управления, включая этапы разработки технического задания, эскизного 

и технического проектирования. Создание структурно-алгоритмического 
и программного обеспечения робототехнических систем. 

5      + +       

D24 Офисные приложения для 
образования 
 

Текстовый процессор Word MS Office. Табличный процессор Excel MS 
Office. Создание презентации со средствами PowerPoint MS Office. 
Система управления базами данных MS Access, функциональные 
возможности СУБД. Разработка web-страниц средствами Microsoft. 

 +           + 

D25 Programming in C++ The main constructs of the C ++ language: built-in data types, control 

structures, arrays and strings. Basic concepts of object-oriented programming 
and their implementation in C ++. The main elements of classes with types of 
classes and their relationships. 

5     +  +       

D26 Object-oriented 
programming 

The principles of object-oriented construction of software systems 
(Abstraction, Encapsulation, Hierarchy, Modularity, Typification, Parallelism, 
Persistence). The concepts of classes, objects, relationships between them, the 
multi-level model of OMG; means of object-oriented and generalized 
programming C ++, means of the standard STL library, standard class 

libraries, basics of multi-threaded and distributed programming. 

    +  +       

D27 Net programming Introduction to ASP NET MVC. Create the first ASP.NET MVC application. 
Controllers. Representation. Models. Routing. Metadata and model validation. 
Filters. Binding model. JavaScript and AJAX. Owin and Katana. 
Authorization and authentication in MVC. Bandla and minification. Bootstrap 
in ASP.NET MVC. Application Lifecycle Management. 

8       +   +    

D28 Programming in C# Concepts and main components of the .NET platform. The composition of the 

language and data types. Basic structures of structured programming. Declare 
and call methods. Arrays. Strings. Enumerations. Structures. Exception 
Handling. Work with the file system. Object Oriented Programming. Classes. 
Class hierarchies Inheritance. Abstract classes. Collections and generic types. 

      +   +    

D29 Основы баз данных Основные понятия баз данных: объект, сущность, параметр, атрибут, 
триггер, правило, ограничение, хранимая процедура, ссылочная 
целостность, нормализация, первичный, альтернативный и внешний 

ключи. Типы моделей данных. Основные принципы проектирования и 
построения реляционных баз данных. Основы программирования баз 
данных MS SQL. Основные методы управления пользователями и 
обеспечение безопасности данных с использованием SQL. 

6       + +      
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D30 Информационные системы 
 

Информационная система как основная часть системы управления. 
Жизненный цикл информационных систем. Методология и технология 

разработки информационных систем. Компоненты базы данных. 
Системы управления базами данных. Основные функции. 
Архитектурные решения. Модели и типы данных. Реляционная алгебра. 
Основные этапы проектирования баз данных. Концептуальное 
моделирование. ER-диаграмма. Язык SQL 

      + +      

D31 Computer modeling Basics of computer graphics. Graphic editors vector graphics. Graphic editors 
raster graphics. Introduction to system modeling; objects, properties and 

classification of objects; model definitions and modeling; model properties; 
simulation targets 

4          + +   

D32 Computer technology of 
three-dimensional graphics 
and animation 

Fundamentals of working with a graphical environment: interface features, 
display of three-dimensional space, ensuring accuracy of modeling, working 
with files, creating a geometric model of a scene, editing and modifying 
objects, creating and assigning materials, visualizing and animating scenes. 

         + +   

D33 Web-technology Introduction to modern Web-technologies. The structure of Web technologies. 

Web applications, types and features. Structural elements of the site. The 
process of website development. Web design. Hypertext markup language 
HTML and cascading CSS style sheets. New features HTML5, CSS3. 
Technology of Web-resources development. Web site editors.  

5       +   +    

D34 Web programming and 
Internet technology 

Internet technology. Classification and types of web resources and 
applications. Web application development tools: HTML5, CSS3; JavaScript 
and jQuery Libraries; basic Web Matrix development environment tools. 
Client-server interaction. Development of client-server applications. Web-

design. 

      +   +    

Профильдік пәндер циклы 
ЖОО-лық компонент 

D35 Инновационные 
технологии в организации 
учебного процесса в школе 

Новые подходы в обучении и преподавании. Обучение критическому 
мышлению. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в обучении и преподавании. Обучение одаренных и 
талантливых детей. Обучение в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Управление и лидерство в обучении 

4    +         + 

D36 Зерттеушілік іс-әрекетін 
ұйымдастыру әдістемесі 

Оқушылардың зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру мен үдерісінде 
қолданылатын оқыту әдістері, құралдары мен формалары. Ғылыми 
зерттеудің негізгі әдістері. Оқушылардың іздеу белсенділігінің әдістері 
мен тәсілдері. Оқушылардың зерттеу біліктерінің қалыптасу деңгейін 
бағалау үшін диагностикалық шараларды таңдау. Сабақтан тыс зерттеу 
іс-әрекетін ұйымдастыру және әдістемесі. 

4    +         + 

D37  BigData негіздері Ақпаратты кешенді басқару. Деректерді құру, деректердің мәні, бизнес 
үшін деректердің мағынасы процестеріне шолу. DataCenter 
инфрақұрылымының негізгі элементтері. Деректерді сақтау 
архитектурасы. Компьютерлік ортаның аппараттық және бағдарламалық 
элементтері. Деректерді сақтаудың желілік архитектурасы. Жергілікті 
және қашықтағы DataCenter-дің осал облыстары. Өнеркәсіп 
стандарттары. Big Data басқарудың негізгі есептері. 

4       + +      
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D38 Технологии виртуальной и 
дополненной реальности 

Виртуалды және толықтырылған шындық түсінігі. Виртуалды орталарды 
және интерактивті қосымшаларды құрудың негізгі принциптері. Сахнаны 

құру, жарықтандыруды орнату, арнайы эффектілерді баптау 
принциптері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып 
виртуалды жобаны құру. Пайдаланушының бағдарламалық өніммен 
өзара әрекеттесуін жүзеге асыру. 

5       +    +   

D39 Қашықтықтан оқыту 
платформалары мен 
сервистері 

Қашықтықтан оқыту негіздері: қашықтықтан оқыту модельдері мен 
технологиялары; бейнеконференция, бейне-кездесулер, вебинарлар 
өткізуге арналған платформалар; қашықтықтан оқыту жүйелері (LMS). 

Қашықтықтан оқыту үшін білім беру контентін әзірлеу: Оқу 
мультимедиа презентациясын жасау сервистері. Сауалнамалар мен 
тесттерді құру сервистері. Интерактивті тапсырмаларды құрудың 
онлайн-сервистері. Интерактивті жұмыс парақтарының 
конструкторлары. Аудио және бейне өңдеу құралдары. Курс 
конструкторлары. 

4    +         + 

D40 Мектеп жүйесінде 
қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыру 

Мектептегі білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту түсінігі. 
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға қойылатын техникалық талаптар. 

Қашықтықтан білім беруді ұйымдастырудың педагогикалық 
принциптері. Онлайн және офлайн режимдерінде оқу үдерісін 
ұйымдастыру тәсілдері. Қашықтықтан білім беру әдістемесі. 
Дистациялық оқытудың негізгі түрлері: видеолекциялар, 
конференциялар, вебинарлар, чаттар. Интернет іс-шараларды 
ұйымдастыру: олимпиадалар, фестивальдар, конкурстар, желілік 
жобалар. 

4    +         + 

Кәсіптік пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D41 English for specific 
purposes 

Foreign language as a means of communication in the field of pedagogy and 
informatics. Rules of conducting business correspondence. Reading and 
translation of professional Russian-language sources. Rules for preparing and 
conducting presentations in English 

4    +        +  

D42 Basics of CLIL-technology CLIL as a theoretical concept. Creating and evaluating materials and tasks for 

CLIL classrooms. Connecting and integrating content learning of informatic 
and language learning. Language learning and language using. From cultural 
awareness to intercultural understanding. Factors influencing materials and 
task evaluation and design. Evaluating, assembling and modifying materials. 
Creating materials. 

   +        +  

D43 Multimedia technology and 
computer graphics 

Basic concepts of graphic information and multimedia technologies. 
Characteristics, capabilities and applications of multimedia applications. 
Hardware multimedia technology. Features of computer graphics in 

multimedia technologies. Graphic Formats 

5          + +   

D44 Modern multimedia 
technologies 

Sound systems of the personal computer. Computer audio technology tools. 
Computer video technology. Features of processing digital video information. 
The reduction of video and sound in the video. Implementation of multimedia 
projects. Multimedia development tools. Creating a multimedia presentation. 
The environment of the program Flash MX. 

         + +   
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D45 Computer networks Types of computer networks. Basic topologies. Types of data transfer. 
Hardware and software networks. OSI network model. Ethernet Network 

Architecture, Token Ring. Protocols ARP, RARP, TSP, UDP. DNS 
Formation Service. Types and functions of global computer networks. Data 
transmission in global networks. Packet switched networks. Analog and 
digital dedicated lines.  

4         +     

D46 Network technologies in 
educational institutions 

Network technologies. The possibilities of using network technologies in 
educational institutions. Classification of computer networks. Hardware and 
software of computer networks. Network operating systems. Administration 

of the local network. Global networks. Internet technologies. Network 
resource in the education. 

        +     

D47 Основы криптологии Введение в криптографию. Криптографические средства защиты 
информации. Классификация криптоалгоритмов. Симметричные 
криптоалгоритмы. Асимметричные криптоалгоритмы. 
Криптографические системы с открытым ключом. Криптографические 
системы, основанные на физических механизмах защиты информации. 
Технология электронной цифровой подписи. 

4     +    +     

D48 Информационная 
безопасность 
 
 

Основные правила информационной безопасности. Анализ рисков 
информационной безопасности. Принципы защиты информации. 
Практические методы защиты информации. Программные средства 
защиты от вирусов. Защита программного обеспечения исследования и 
несанкционированного доступа. Криптографические средства защиты 
информации. Защита информации в сетях. 
 

    +    +     

D49 Мобильді қосымшаларды 
құру 
 

Android қосымшаларын құруға кіріспе. Android қосымшаларында 
қолданушы интерфейстерін құру және басқару элементтерін пайдалану. 
Android қосымшаларында құру және қолдану қызметтерді пайдалану. 
Android Marketпен жұмыс істеу. Android қосымшаларын оңтайландыру 
және іске қосу үшін Intel құралдары. 

4       +   +    

D50 Java тілінде программалау Жай деректер түрлері, Java тілінің негізгі алгоритмдік құрылымдары. 
Құрылымдық деректер түрлері. Массивдер Таңбалар мен жолдар. ПДО 

негізгі түсініктері мен негізгі қағидалары. Апплеттер және графика. Кіріс 
және шығыс файлы. Графикалық пайдаланушы интерфейсіне кіріспе. 
Қолданбаны әзірлеу. 

      +   +    
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20. Сертификаттау бағдарламасы (Minor)  

 

Жаратылыстану-математикалық– 24 кредитов 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра- 5 кр. 

Математикалық талдау - 5 кр. 

Теориялық физика- 4 кр. 

Технология решения задач повышенной сложности - 5 кр. 

Математикалық модельдеу пакеттері -5 кр. 

 

Жаратылыстану-математикалық- 24 кредитов 

Математика-1 - 5 кр. 

Математика-2 - 5 кр. 

Физика - 4 кр. 

Технология решения олимпиадных задач-  5 кр. 

Қолданбалы математика - 5 кр. 

 
Сертификаттау 

бағдарламасы 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Жаратылыстану-

математикалық 

Аналитикалық 

геометрия және 

сызықтық алгебра  

Математикалық 

талдау  

Теориялық 

физика 

   Технология решения 

задач повышенной 

сложности 

Математикалық 
модельдеу пакеттері 

Жаратылыстану-

математикалық 

Математика-1 

 

Математика-2 

 

Физика    Технология решения 

олимпиадных задач 
 

Қолданбалы 

математика 
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21. Модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу 
 

Оқу 

нәтижесі 

(коды) 

Модуль бойынша жоспарланған оқу нәтижелері Оқыту әдісі Бағалау әдісі 

ОН1 Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдер; жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың 

құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 

экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімді қолданады. 

адамның қабілеттерін физикалық және интеллектуалдық дамыту, оның 

қозғалыс белсенділігін жетілдіру және салауатты өмір салтын 

қалыптастыру мақсатында білімдерін қолданады. 

Интерактивті дәріс, пікірталас Тест, коллоквиум, бақылау 

тапсырмалары 

ОН2 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгерген, 
мемлекеттік/орыс және ағылшын тілдерін меңгерген; академиялық жазу 

дағдыларын қолданады; қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, 

прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және демократиялық 

құндылықтары басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын көрсетеді. 

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

ұстанымдарын қалыптастыру үшін ақпарат жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асырады; кәсіби қызметте дербес оқу дағдыларын қолданады 

Интерактивті дәріс, пікірталас Тест, коллоквиум, презентации, 
бақылау тапсырмалары 

ОН3 Педагогикалық процесті басқару, оқушылардың денсаулығын сақтау және 

жан-жақты дамыған өскелең ұрпақты тәрбиелеу үшін оңтайлы жағдай 

жасау бойынша жұмыстарды жүзеге асырады. 

Интерактивті дәріс, пікірталас, 

дөңгелек үстел 

Тест, коллоквиум, презентации 

ОН4 Білім алушылардың жеке және ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере 

отырып, оқу бағдарламаларының, нормативтік құжаттардың талаптарына 

сәйкес информатик, цифрлық сауаттылық және робототехника бойынша 

оқу сабақтарын жоспарлайды және әзірлейді; білім алушылардың зерттеу 
қызметін ұйымдастырады және басқарады; академиялық жазу дағдыларын 

қолданады; кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер әдістерін меңгерген. 

Интерактивті дәріс, мектеп 

мұғалімдерімен дөңгелек үстел 

Тест, коллоквиум, әдістемелік 

портфолио, эссе 

ОН5 Практикаға бағытталған есептерді шешу үшін жоғары математика, физика 

әдістерін қолданады; информатикадан олимпиада есептерін шешеді; 

математика, физика және информатикадағы фактілер мен құбылыстар 

арасындағы күрделі байланыстар туралы білім мен түсінікті қолданады. 

Интерактивті дәріс, мысалдардың 

демонстрациялық әдісі, тәжірибелік 

оқыту әдісі; топтық жұмыс 

Тест, коллоквиум, бақылау 

жұмысы 

ОН6 Әртүрлі өңдеу ортасындағы Роботтар модельдерін жобалау және 

бағдарламалау технологияларын меңгерген 

Интерактивті дәріс, мысалдардың 

демонстрациялық әдісі, тәжірибелік 

оқыту әдісі 

Тест, коллоквиум, бақылау 

тапсырмалары 
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ОН7 Алгоритмдерді таңдау және қазіргі заманғы бағдарламалау 

технологияларын пайдалана отырып қолданбалы есептерді шешу 

әдістерін меңгерген 

Интерактивті дәріс, мысалдардың 

демонстрациялық әдісі, тәжірибелік 

оқыту әдісі 

Тест, коллоквиум, бағдарламалық 

өнім, бақылау тапсырмалары 

ОН8 Ақпараттық жүйелердің деректер базасын жобалау және әзірлеу әдістерін 

қолданады; үлкен деректерді талдау әдістерін меңгерген. 

Интерактивті дәріс, мысалдардың 

демонстрациялық әдісі, тәжірибелік 

оқыту әдісі 

Тест, коллоквиум, бағдарламалық 

өнім, бақылау тапсырмалары 

ОН9 Есептеу жүйелері мен желілері архитектурасының компоненттерін 

талдайды, коммуникациялық жабдықтарды қолдана отырып 

компьютерлік желілерді жобалайды және конфигурациялайды; 
қолданбалы есептерді шешу үшін криптология негіздерін қолданады; 

ақпаратты өңдеу, беру және сақтау процесінде қорғаудың бағдарламалық-

техникалық құралдары мен әдістерін меңгерген. 

Интерактивті дәріс, мысалдардың 

демонстрациялық әдісі, тәжірибелік 

оқыту әдісі 

Тест, коллоквиум, бақылау 

тапсырмалары 

ОН10 Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен Web 

және мобильді қосымшаларды, компьютерлік графиканы, бейне және 

аудио ақпаратты әзірлеу технологияларын қолданады. 

Интерактивті дәріс, мысалдардың 

демонстрациялық әдісі, тәжірибелік 

оқыту әдісі 

Тест, коллоквиум, бағдарламалық 

өнім, бақылау тапсырмалары 

ОН11 Мультимедиялық өңдеу әдістерін, математикалық және компьютерлік 
модельдеу құралдарын, виртуалды және толықтырылған шындық 

технологияларын меңгерген. 

Интерактивті дәріс, пікірталас, 
дөңгелек үстел, топтық жұмыстар 

Тест, коллоквиум, бағдарламалық 
жоба, 

ОН12 Орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында информатиканы 

оқытуда CLIL-технологияны, критериалды бағалау әдістерін қолданады. 

Интерактивті дәріс, 

демонстрациялық әдіс, мектеп 

мұғалімдерімен дөңгелек үстел; 

топтық жұмыс 

Тест, коллоквиум, әдістемелік 

портфолио 

 

ОН13 Информатиканы оқыту мен білім берудің цифрлық, қашықтықтан 

инновациялық технологияларына ие, оның ішінде ағылшын тілінде 

меңгерген. 

Интернет қызметтерін пайдалана 

отырып интерактивті дәріс, мектеп 

мұғалімдерімен вебинарлар өткізу; 

практикалық оқыту әдісі; топтық 

жұмыс 

Тест, коллоквиум, вариант 

бойынша әзірленген цифрлық білім 

беру ресурсын бағалау; электронды 

интерактивті тапсырмалар 

портфолиосы 
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері  
 

 
Оқыту 

нәтижелері 
Критерийлер 

ОН1 Біледі: сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік шарттары, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі. 

Істей алады: қоғам туралы білімді біртұтас жүйе және адам ретінде қолдану, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлін түсіндіру, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын анықтау. 

Меңгерген: жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделерін айқындау тәсілдерін, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларымен, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсер ету 
тәсілдеріне ие 

ОН2 Біледі: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негіздерін, Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру принциптерін. 

Істей алады: Бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі қоғамның демократиялық құндылықтары 

басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын көрсете алады,  академиялық жазу дағдыларын қолданады; 

Меңгерген: Мемлекеттік/ орыс және ағылшын тілдерін, ақпараттық технологияларды, кәсіби қызметте өз бетінше оқу дағдыларына ие 

ОН3 Біледі: оқытудың әдістерін, құралдарын мен формаларын, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тұтас педагогикалық процестің мәні мен мазмұнын, 

қазіргі мектептегі білім мазмұнын.  

Істей алады: Оқушылардың денсаулығын сақтау бойынша жұмыс жүргізе алады, жан-жақты дамыған жас ұрпақты тәрбиелеу үшін оңтайлы жағдай 

жасай алады. 

Меңгерген: Педагогикалық үдерісті басқару технологияларын меңгерген . 

ОН4 Біледі: Білім алушылардың жеке және ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқу бағдарламаларының, нормативтік құжаттардың 

талаптарын біледі 

Істей алады: Білім алушылардың жеке және ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқу бағдарламаларының, нормативтік құжаттардың 
талаптарына сәйкес информатик, цифрлық сауаттылық және робототехника бойынша оқу сабақтарын жоспарлайды және әзірлейді, білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастырады және басқарады 

Меңгерген: Кәсіби қызметтегі ғылыми зерттеу әдістері, критериалды бағалауды ұйымдастыру стратегиялары. 

ОН5 Біледі: информатика, физика, математикадағы фактілер мен құбылыстар арасындағы күрделі байланыстарды.  

Істей алады: оңтайлы таңдауды анықтай отырып, қолданбалы бағдарламалардың мамандандырылған математикалық пакеттерін өз бетінше қолданады; 

информатикадан тәжірибеге бағытталған, олимпиада есептерін шеше алады. 

Меңгерген: оңтайлы шешімді анықтай отырып, күрделілігі жоғары есептерді шешу технологияларын. 

ОН6 Біледі: Робот конструкцияларының механикалық құрылымының ерекшеліктерін, оқу роботтарын құрастыру және бағдарламалау техникасын білу.  

Істей алады: Бағдарламалық ортада роботтарды жобалау, әзірлеу, бағдарламалау және басқару әдістерін қолдану.  

Меңгерген: әртүрлі әзірлеу орталарында Робот модельдерін жобалау және бағдарламалау технологияларына ие 

ОН7 Біледі: бағдарламалық жүйелерді, әртүрлі алгоритмдерді бағдарламалаудың, тестілеудің және құжаттаудың заманауи технологиялары. 

Істей алады: әртүрлі программалау тілдерінде программа жазу әдістерін өз бетінше қолдана алады. Бағдарламалық жүйелерді бағдарламалау, тестілеу 

және құжаттау үшін заманауи технологияларды тиімді пайдаланады 

Меңгерген: Қазіргі заманғы бағдарламалау технологияларын пайдалана отырып, алгоритмдерді таңдау және қолданбалы есептерді шешу әдістері. 
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ОН8 Біледі: Ақпараттық жүйелер мен қосымшалардағы мәліметтер базасының негіздерін, Үлкен деректерді ұйымдастыру негіздерін біледі. 

Істей алады: әзірлеу ортасында әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі деректер қорын жобалау және әзірлеу әдістерін қолданады  

Меңгерген: мәліметтер базасы мен ақпараттық жүйелерді жобалау дағдыларына ие, Үлкен деректерді талдау әдістерін меңгерген 

ОН9 Біледі: есептеу жүйелері мен желілері архитектурасының негізгі компоненттерін, криптология негіздерін біледі 

Істей алады: Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің конфигурациясын анықтай алады, коммуникациялық жабдықты қолдана отырып, 

компьютерлік желілерді жобалайды және конфигурациялай алады. 

Меңгерген: білім беру мекемелерінде компьютерлік желілерді әзірлеу және қолдау үшін желілік технологиялардың негіздерін, ақпаратты қорғау 

әдістері мен аппараттық-бағдарламалық құралдарын меңгерген 

ОН10 Біледі: веб-ресурстар мен қосымшалардың жіктелуін, веб-қосымшаларды әзірлеу құралдарын, әзірлеу ортасының базалық құралдарын.  

Істей алады: web қосымшаларды әзірлеу технологияларын қолдана алады, мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен екі 

өлшемді және үш өлшемді графикалық объектілерді, бейне және аудио ақпараттарды өңдеу әдістерін қолдана алады. 

Меңгерген: Web қосымшаларды әзірлеу үшін тиімді тәсілдер мен құралдар. 

ОН11 Біледі: мультимедиялық ақпаратты өңдеу ерекшеліктері, виртуалды және толықтырылған шындық; математикалық және компьютерлік модельдеуге 

арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді біледі 

Істей алады: мультимедиялық, виртуалды және толықтырылған шындық объектілерін жасай алады. 

Меңгерген: мультимедиялық өңдеу әдістері, математикалық және компьютерлік модельдеу құралдары, виртуалды және толықтырылған шындық 

технологияларын меңгерген 

ОН12 Біледі: сабақтарды өткізудің CLIL технологиясының негіздері, ағылшын тілінде ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің ерекшеліктері. 
Істей алады: информатика сабақтарын өткізу үшін CLIL технологиясын қолдану. 

Меңгерген: CLIL технологиясын қолдана отырып оқу сабақтарын өткізу кезінде кәсіби бағытталған терминология. 

ОН13 Біледі: сандық, қашықтықтан және инновациялық оқыту технологияларын  

Істей алады: цифрлық, қашықтықтан және инновациялық оқыту технологияларын таңдау және тиімді пайдалану, информатика, цифрлық сауаттылық 

және робототехника сабақтарын, оның ішінде ағылшын тілінде өткізу барысында әртүрлі нысандар мен әдістерді қолдану.  

Меңгерген: сандық, қашықтықтан және инновациялық технологияларды, оның ішінде ағылшын тілінде сабақтарды өткізудің нысандары мен әдістері. 
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23. Түлек моделі 

 

Түлектің атрибуттары: 

- Педагогика, IT-технологиялар саласындағы жоғары кәсібилік 

- Эмоциялық интеллект 

- Жаһандық сын-қатерлерге бейімділігі 

- Көшбасшылық 

- Кәсіпкерлік сана 

- Жаһандық азаматтық 

-Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін түсіну 
 

Құзыреттіліктер түрлері Құзыреттіліктер сипаттамасы 

Мінез-құлық дағдылары және жеке 

құзыреттер (Soft skills) 

Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезіну қабілеті, кәсіби іс-әрекетті орындауға ынтасының 

жоғары болуы 

Өзін-өзі жүзеге асыру, өзін-өзі дамыту, қарым-қатынас жасау қабілеті 

Қабылданған шешімдер үшін, серіктестікті сақтау, сенімді қарым-қатынастар үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілікті көтеру қабілеті 
Кәсіби бағытталған шет тілін кәсіби мақсатта қолдана білу  

Кәсіби-педагогикалық және IT- 

құзіреттіліктер 

(Hard skills) 

 

Білім беру бағдарламасына сәйкес мектеп информатикасын оқыту үдерісін ұйымдастырып, жүзеге асыра білу 

Педагогикалық процесті басқару, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау және жан-жақты дамыған өскелең 

ұрпақты тәрбиелеу үшін оңтайлы жағдай жасау бойынша жұмыстарды орындау қабілеті. 

Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қолданбалы есептерді жоспарлау және 

шешу қабілеті 

Орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында информатиканы оқытуда критериалды бағалау әдістерін 

қолдана білу. 

Білім алушылардың өздік жұмысын және сабақтан тыс жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін меңгеру 

CLIL технологиясын информатиканы оқытуда қолдана білу 

Жалпы білім беретін оқу орындарында информатиканы оқыту мен оқытудың цифрлық, қашықтықтан және 

инновациялық технологияларын меңгеру 

Информатикадан тәжірибеге бағытталған, олимпиада есептерін шығара білу 
Кросс-платформалық қосымшаларды әзірлеу үшін алгоритмдер мен құралдарды қолдану мүмкіндігі 

Әртүрлі әзірлеу орталарында робот модельдерін жобалау және бағдарламалау мүмкіндігі 

Деректер базасын жобалау және әзірлеу әдістерін қолдану мүмкіндігі 

Компьютерлік жүйелер мен желілер архитектурасының құрамдас бөліктерін талдау, компьютерлік желілерді жобалау 

және конфигурациялау мүмкіндігі 

Операциялық жүйелер мен желілерді басқару мүмкіндігі 

Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, мультимедиялық, компьютерлік графика, бейне және 

аудио ақпараттарды өңдеу және визуализациялау әдістерін қолдана білу. 
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	«6B01505  – Информатика» білім беру бағдарламасы  келесі құжаттар негізінде құрастырылған:
	- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
	- Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнының стандарты 2018 жылғы 31 тамыздағы №604 бұйрығынан (№182 05.05.2020 жылдың өзгерістерімен);
	- Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия 16 наурыз 2016 жылы жарық көрген Ұлттық біліктілік шеңбері;
	- 2 қазанда 2018 жылы жарық көрген «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығы (өзгертулер және толықтырулармен 12.10.2018 ж. № 563);
	- 13 қазанда 2018 жылы жарық көрген №569 бұйрық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау жіктеуші;
	-  «Педагог» кәсіби стандарты (Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша);
	- Білім және ғылым Министрінің 10 мамыр 2018 жылғы № 199 қаулысымен өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 2013 жылғы № 115 бекіту туралы «Жалпыға міндетті ұйымдар үшін үлгілік о...
	- Білім және ғылым министрінің 4 қыркүйектегі 2018 жылғы № 441 қаулысына өзгерістер енгізу туралы бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы білім және ғылым 8 қарашадағы 2012 жылғы № 500 «Қазақстан Республикасының - бастауыш, негізг...

