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«6B06102 IT – кәсіпкерлік және цифрлік экономика» бойынша білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  

құжаттар негізінде құрастырылған: 

 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2017 жылдың 11 

шілдесіндегі өзгерістер және толықтыруларымен) 

 «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I 

Заңы (2018 жылдың 24 мамырындағы өзгерістер және толықтырулармен) 

 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 Жоғары білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (№182 

05.05.2020 ж.) 

 Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты 

комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері   

 ҚР БҒМ «Кредиттік жүйе бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы 

№152 бұйрығымен (өзгертулер мен толықтырулармен 12 қазан 2018 жылғы №563) 

 2018 жылғы 13 қазанындағы №569 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды әзірлеу 

бағыттарының классификаторы. 

 Кәсіби стандарт. Бизнес аналитикасы және IT жобаларын басқару. "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 05.12.2018 ж. № 330 бұйрығына 5-қосымша 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

4 Білім беру бағдарламаларының тобы 

5 Кредиттер саны 

6 Оқу түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 ББ түрі 

10 БЖХС бойынша деңгей: бакалавриат 

11 ҰБШ бойынша деңгей: бакалавриат 

12 СБШ бойынша деңгей: бакалавриат 

13 ББ айрықша ерекшеліктері 

 Әріптес ЖОО (БББ): 

 Әріптес ЖОО (ҚДББ) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 

15 Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттелу мерзімінің жарамдылығы  

16 Миссиясы 

17 Пайымдауы 

18 Құндылықтар 

19 ББ-ң мақсаты 

20 Түлектің атрибуттары 

21 ББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізімі 

21.2 Қызмет көрсету саласы мен нысаны 

21.3 Кәсіби қызмет түрлері 
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21.4 Кәсіби қызмет функциялары 

22 Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

23 ОП модульдерінің мазмұны 

24 Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер көлемін бейнелейтін жинақ кестесі 
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Білім беру бағдарламасының (бұдан әрі - ББ) төлқұжаты.  

1. Білім беру бағдарламасының коды: «6B06102 IT – кәсіпкерлік және цифрлік экономика» 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 06- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

3. Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

4. Білім беру бағдарламаларының тобы: В57-Ақпараттық технологиялар  

5. Кредиттер саны: 240 кредит 

6. Оқу түрі: күндізгі 

7. Оқыту тілі: қазақ 

8. Берілетін академиялық дәреже: «6B06102 IT-кәсіпкерлік және цифрлік экономика» мамандығы бойынша 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр академиялық дәрежесі беріледі. 

9. ББ түрі: иновациялық 

10. БЖХС бойынша деңгей: бакалавриат: 6 

11. ҰБШ бойынша деңгей: бакалавриат: 6 

12. СБШ бойынша деңгей: бакалавриат: 6 

13. ББ айрықша ерекшеліктері: жоқ 

14. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 15.10.2012 ж. № 1201519802 

мемлекеттік лицензияға қосымша 04.2019 ж. № 036  

15. Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттелу мерзімінің жарамдылығы: - 
16. Миссиясы - қоғамның әл-ауқатын арттыру үшін инновациялық өсудің бизнес-көшбасшыларын эксклюзивтік 

дайындау. 

17. Пайымдауы- сапалы, беделді, экономикалық білім берудің әлемдік стандарттарын және заманауи зерттеулерді 

орындау. 

18. Құндылықтар 

- еркіндік 

- патриоттық сезім 

- адалдық 

- креативтілік 

- адамгершілік және төзімділік  

- эмоциялық интеллект 

- жауапкершілік 
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19. ББ-ң мақсаттары 

19.1 ББ стратегиялық мақсаттары: 

- инновациялық идеяларды табысты іске асыратын бизнес-көшбасшыларды қалыптастыру 

- ұлттық және әлемдік экономика үшін бәсекеге қабілетті мамандар дайындау 

- әлеуметтік жауапты тұлғаны қалыптастыру 

19.2 «6B06102 IT – кәсіпкерлік және цифрлік экономика» бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – 

заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, экономикалық және кәсіпкерлік міндеттерді тиімді шешуге 

қабілетті ІТ - саласында білікті және ІТ нарығында сұранысқа ие мамандарды дайындау 

20. Түлектің атрибуттары 
Атрибуттар Құзыреттілік түрі 

Экономика және ақпараттық 

технологиялар саласындағы жоғары 

кәсібилік 

«Қатты» құзырлықтар (Hard skills) Аналитикалық-зерттеу құзыреті 

(Analytical and research skills) 

Кәсіби коммуникациялық-этикалық 

құзыреттер (Forensic eloquence and ethical 

skills) 

Эмоционалды интеллект  

«Жұмсақ» Құзырлықтар (Soft skills) Ғаламдық сұраныстарға бейімділігі 

Көшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтылық 

Академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну 

 

21. ББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1. Біліктілік пен лауазымдар тізімі:  

- CEO (Chief Executive Officer), СVO (Chief Visionary Officer) ІТ-компания, фирма, ұйымдар; 

- CIO (Chief Information Officer) ІТ- компания, фирма, ұйымдар; 

- CISO (Chief Information Security Officer) – IT-қауіпсіздік бөлімінің басшысы, IT-қауіпсіздік жөніндегі директор 

(атқарушы); 

- жоғары технологиялық өндірістерде, ғылыми-зерттеу ұйымдарында, сондай-ақ пәнаралық мамандарға өндірістік 

қажеттілігі бар басқа да кәсіпорындарда бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші компанияларда экономист-

бағдарламашы; 
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-жүйелік және бизнес-талдаушылар; 

-жүйелік архитекторлар (бизнес-архитекторлар) 

- IT-шешімдерді және күрделі техникалық жүйелерді сату менеджерлері; 

- ақпараттық технологиялар менеджерлері (жоба жетекшілері); 

- ақпараттық жүйелер бойынша кеңесшілер; 

- жүйелік әкімшілендіру жөніндегі мамандар, деректер базасының әкімшілері және басқалары.; 

- интернет-маркетолог(SEO-мамандар) және т.б.. 

21.2. Қызмет көрсету саласы мен нысаны: Кәсіби қызмет саласы IT-саласындағы және цифрлік экономиканың 

түрлі секторларындағы кәсіпкерлік қызмет болып табылады. 

Кәсіби қызмет объектілері: 

- IT- компаниялар; 

- барлық меншік нысанындағы кәсіпорындардың ІТ-инфрақұрылым объектілері; 

- инновациялық компаниялар, жобалау ұйымдары, ғылыми-зерттеу мекемелері;  

- жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік басқару органдары; 

- консалтингтік компаниялар; 

- банктер, инвестициялық компаниялар, венчурлық компаниялар және т.б. 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері: «6B06102 IT – кәсіпкерлік және цифрлік экономика» мамандығы бойынша 

бакалаврлар келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

- жоспарлау-экономикалық; 

- ұйымдастыру-басқарушылық ;  

- сараптамалық-консультациялық;  

- инвестициялық;  

- ақпараттық-аналитикалық;  

- өндірістік-жөбалау; 

- ғылыми-зерттеу; 

- инновациялық. 

21.4. Кәсіби қызмет функциялары:Маман кәсіби қызметтің келесі міндеттерін шешуге дайын болуы тиіс: 

- IT-фирмалардың қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін 

қажетті бастапқы деректерді жинау, талдау және есептеу; 
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- Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды таңдау, есептеу 

нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу ; 

- Стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды 

түсіндіру; 

- Цифрландыру бойынша басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану мақсатында IT-

фирмалардың, ІТ-ұйымдардың және Мемлекеттік мекемелердің есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және 

маркетингтік ақпаратты талдау және түсіндіру; 

- Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы қазақстандық және шетелдік статистиканың 

деректерін талдау және түсіндіру, және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтау; 

- Аналитикалық, зерттеу және коммуникативтік міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық және технологиялық 

құралдарды, ақпараттық технологияларды қолдану; 

- Нақты экономикалық және ІТ-жобаны іске асыру үшін құрылған команданың қызметін ұйымдастыру; 

- Ұсынылатын басқару шешімдерінің нұсқаларын сыни бағалау және әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдер 

мен ықтимал салдарлардың өлшемдерін ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу; 

- ІТ-фирмаларға, корпоративтік желілерді көп деңгейлі қорғауды ұйымдастыруға аудит жүргізу; 

- Қолданбалы экономикалық есептерді алгоритмдік және процессорлық модельдеу әдістерін меңгеру; 

- Экономикалық ақпараттық құрылымдарды өңдеу және бизнес-үдерістерді формализациялау әдістері мен базалық 

алгоритмдерін меңгеру; 

- Іскерлік қосымшалар интерфейстерінің заманауи дизайнының негіздерін меңгеру және іскерлік қосымшалар 

саласындағы эргономикалық интерфейстерді әзірлеу қабілеті; 

- Зияткерлік ақпараттық жүйелердің білімін жинақтау, жинақтау, алу, құрылымдау, тарату және пайдалану 

технологияларын қолдану; 

- Қауіпсіздік аудиті және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес компания саясатын жүргізу; 

- Ақпараттық технологиялар нұсқаларын жобалауға арналған құндық шығындарды және экономикалық тиімділік 

көрсеткіштерін есептеу және талдау, ең үздік шешімдерді таңдауды негіздеу; 

- Деректер қорының іскерлік қосымшалары үшін WEB-платформалар құру; 

- Интернет-ортаға деректер қорын басқару жүйесін интеграциялау әдістерін меңгеру; 

- Ұйымның қызметін оңтайландыру, оның стандарттарға және менеджмент сапасын бағалаудың басқа да осыған 

ұқсас қазіргі заманғы стандарттарына сәйкестігін тексеру; 

- Нормативтік және құқықтық регламенттеуді, және этикалық аспектілерді ескере отырып  E-commerce ұйымдастыру; 
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- Қолданбалы есептерді шешуге ақпаратты өңдеудің базалық алгоритмдерін қолдану, алгоритмдердің күрделілігін 

бағалауды орындау, бағдарламаларды бағдарламалау және тестілеу; 

- Қолданбалы экономикалық есептерді шешуде жүйелік тәсіл мен математикалық әдістерді қолдану; 

- Іскерлік қосымшаларды әзірлеу және интернет-бағдарламалауда мультимедиа технологияларын қолдану; 

- Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, инвестициялау мен бюджеттеудің әртүрлі 

жағдайларында инвестициялық жобаларды бағалауды жүргізу; 

- Жаһандық ақпараттық желілердің ресурстарын құру және пайдалану; 

- ASP-қосымшаларды жалға беру, аутсорсинг, cloud computing ("бұлтты есептеулер"), меншікті әзірлемелер және т. б. 

типті ІТ-қызметтерін көрсетудің түрлі модельдерін пайдалану тиімділігін талдау және есептеу 

- Cloud-шешімдер негізінде инфрақұрылымды өзгертуге, тиімділіктің өсіне, өнімділігін және ортаның басқарылуын 

арттыруға дайын; 

- Деректер қорын басқару жүйелерін тікелей және кері жобалауды қолдау, іскерлік қосымшаларды әзірлеу және 

түрлендіру кезінде ERwin-үлгілеуді қолдануға дайын; 

- Ұйымдарға зерттеу жүргізу, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтау, ақпараттық жүйеге 

қойылатын талаптарды қалыптастыру, қолданбалы және ақпараттық процестердің реинжинирингіне қатысу; 

- ІТ-нарығының даму жағдайын талдау, ІТ-фирмалардың қызметін аудит және болжау, қазақстандық және шетелдік 

нарықтарда ІТ-бизнесті жүргізудің әртүрлі маңызды аспектілерін егжей-тегжейлі зерделеу перспективалары бойынша 

консалтингтік қызметтер көрсету; 

- ІТ-фирмалардың бизнес-модельдерін әзірлеу, бизнес-үдерістердің инжинирингі және реинжинирингі, дағдарыс 

жағдайында кәсіпорынның проблемаларын шешу саласында бизнес-коучинг жүргізу 
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22. Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

 
Құзыреттілік 

түрі 

Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқыту нәтижесі  

Hard skills 

 
ОН1 

 

Алгоритмдер мен деректер құрылымын сипаттай отырып, оларды бағдарламалау тілдерінде іске асыра отырып, 

үлкен құрылымдалған, құрылымданбаған және әлсіз құрылымдалған деректерді өңдеудің тиімді алгоритмдерін 

есептейді және әзірлейді 

ОН2 

 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы пайдалана отырып, дифференциалдық есептеулерді 

және қолданбалы экономикалық-математикалық модельдерді есептейді және есептейді және "1С: Бухгалтерия" 

бағдарламасында ақпараттық базаны түсіруді және регламенттелген, салықтық, статистикалық есептілікті 

бухгалтерлік операциялар мен жазбаларды қалыптастырғаннан кейін деректерді қалпына келтіруді жүргізеді 

ОН3 

 

Цифрлық арналар үшін мәтіндер жазу, пайдаланушылармен өзара іс-қимыл интерфейстерін ресімдеу, әртүрлі 

платформалар арқылы жарнама күйге келтіру дағдыларын және сайттар мен әлеуметтік желілерде трафик құру 

тәсілдерін меңгерген, сондай-ақ өндірістегі жаңалықтарды, сервисті және контентті коммерцияландыруды басқару 

процесін, ұйымның инновациялық әлеуетін және оны басқаруды, фирманың инновациялық стратегияларын және 

ғылыми-техникалық жобаларды іріктеу және қаржылық бағалауды модельдейді 

ОН4 Электрондық ақшаның негізгі түрлері мен қасиеттерін, қазіргі заманғы ақша жүйесінің өзара байланысын, ондағы 

электрондық ақша мен криптовалюталардың орны мен рөлін, қаржы нарықтарының жаһандануы жағдайында 

олардың даму үрдістері мен перспективаларын түсіндіреді, электрондық сауда мен бизнестің заманауи әдістерін, 

модельдері мен технологияларын электрондық базарлардың жұмысында, күрделі есептеу алгоритмдері мен 

модельдеу әдістерін қолданады. 

ОН5 

Дизайн-ойлауды қолдану, жаңа креативті өнімдер шығару және тиімді командалық өзара іс-қимыл арқылы ІТ-

салада жаңа стартаптар құру мен кәсіпкерлік қызметтің бизнес-модельдерінің тәсілдерін, құралдарын бағалайды 

және түсіндіреді, сондай-ақ инновациялық кәсіпкерлік өнімдерін зерттеу және талдау құралдарын, жоғары тәуекел 

жағдайында инновациялық ІТ-компаниялардың негізгі бизнес-модельдерін және инвестициялық портфельді 

әртараптандыруды қолданады 

ОН6 

 

ІТ-инфрақұрылымның өмірлік циклінің процестерін және ІТ-кәсіпорындардың, фирмалардың, компаниялардың 

қызметін басқаруды ұйымдастыру үшін бизнес-жоспарды, инвестициялық және бизнес жобаның (фирма 

қызметінің) жобалық талдауын және регламенттерді есептейді және дайындайды 

ОН7 

 

Үш өлшемді өнімді, дербес компьютерде және ғаламдық компьютерлік желілерде анимация объектілері мен 

көріністерін жасау үшін сандық ақпарат пен графикалық құралдарды, оның ішінде дыбысты, суреттерді, бейне 

және мультимедиа өнімдерін жинауды, түсіндіруді, енгізуді, сақтауды, өңдеуді, беруді және жариялауды жүзеге 

асырады 

ОН8 Web-технологияларды жобалау, әзірлеу, орналастыру және жылжыту әдістерін және Интернетке серверлік 

қосымшалардың клиентін, сондай-ақ телефония, SMS жіберу/алу функциялары бар мобильді қосымшаларды 
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 бағдарламалау және жобалау үшін құралдар мен интерфейстерді қолданады 

ОН9 

 

ІТ-фирманың қызметін, оның инфрақұрылымын, қала ортасын жоспарлау, инвестициялық қызметті ұйымдастыру, 

ынталандыру және еңбекақы төлеу, шығындарды басқару және цифрлық экономиканың технологиялық, мінез-

құлық, институционалдық-құқықтық ерекшеліктерін ескере отырып жағдайды дұрыс модельдеу саласында шешім 

іздеу және қабылдау үшін экономикалық есептеулер әдіснамасы саласында теориялық және практикалық білімді 

қолданады 

ОН10 

 

Блокчейн технологиясы негізінде ІТ-қауіпсіздіктің қолданыстағы отандық және халықаралық стандарттарында іске 

асырылған Ақпараттық технологиялар өнімдері мен жүйелерін қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдерін білу мен 

түсінуді қолданады 

Soft skills ОН 11 Қоғам туралы тұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, 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 білімдерін көрсетеді 

ОН 12 Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін біледі және оларды экономикалық ілімдердің тарихын 

ескере отырып, микро - және макро деңгейдегі экономикалық субъектілердің мінез - құлық ерекшеліктерін 

талдауда қолданады және саланы, нарықты және жалпы экономиканы талдау үшін микро-және 

макроэкономиканың принциптерін, заңдары мен модельдерін пайдаланады 

ОН 13 Болып жатқан жаһандық экономикалық процестер шеңберінде шаруашылық дамыту бағытын таңдауды бағалау 

кезінде фактілер білімі мен түсінігін және сыртқы ортадан қомақты байланыс алуға және оны жұмыс түрінде 

түрлендіруге және жұмыс орындарын құруға бағытталған шаруашылық жүргізу алгоритмдерін қолданады 

ОН 14 Халықаралық ІТ-бизнестің, электрондық ақша нарығы мен төлем жүйелерінің, В2В - және В2С-нарықтардың 

әлемдік жоғары технологиялар нарығының ұғымдары мен жұмыс істеу тетіктерін және әлемдік экономиканың 

цифрлық трансформациясы жағдайында тұтынушылық және салалық орта тарапынан жоғары технологиялық 

өнімдерге қарсы тұру көздерін сәйкестендіреді және қолданады 

ОН 15 Зияткерлік және кәсіпкерлік меншік объектілеріне жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарды, оның ішінде 

ЭЕМ және ДҚ арналған бағдарламаларды қорғау және сақтау тәсілдері мен тетіктерін қолданады 
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23. ОП модульдерінің мазмұны 

 
Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың дүниетанымдық 

негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиенет негіздері 

Қазақ халқының рухани мұрасы 

Рухани жаңғыру 

Қолданбалы  бизнес 

Экология және  тіршілік қауіпсіздік негіздері 

5 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 4 

Мәдениеттану, Психология 4 

Ақпараттық-коммуникативті Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

Орыс тілі 10 

Шетел тілі 10 

Дене шынықтыру 8 

Базалық дайындық Экономикалық теория 6 

Микроэкономика 5 

Макроэкономика 6 

Экономикадағы математика 4 

Алгоритмизация және бағдарламалау негіздері 5 

Математикалық қисын және дискреттік математика 6 

Объектілі-бағытталған бағдарламалау 4 

Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия 5 

Digital маркетинг және SPSS 5 

Инновациялық менеджмент 4 

Оқу  3 

Өндірістік  3 

Ақпараттық экономика Ақпараттық қоғам теориялары 

Ақпараттық экономика 

5 

Халықаралық IT-бизнес 

Әлемдік экономикадағы цифрлық трансформация 

5 

Қала экономикасы 

Smart City 

5 
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Криптондық валюта 

Электронды ақша және төлем жүйелері 

6 

IT-кәсіпкерлік және IT-жобаларды басқару Инновациялық кәсіпкерлік 

IT-кәсіпкерлік және стартаптар 

5 

Дизайн-ойлау 

Көшбасшылық және команда құру 

6 

Жобалық талдау 

IT-жобалардың экономикасы және басқару 

5 

Инвестициялық қызмет 

Инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

5 

Ақпараттық құқық және зияткерлік меншікті қорғау 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы 

5 

IT-кәсіпкерліктегі мультимедиялық және WEB-

технологиялар 

Компьютерлік графика және модельдеу 

Python бағдарламалау тілі 

5 

WEB-технологиялар 

WEB-қосымшаларды әзірлеу 

4 

IT-фирманың экономикасы және технологиялары IT-фирманыңэкономикасы 6 

BigDataAnalytics 4 

Мобильді қосымшаларды құрастыру 4 

Цифрлық экономика 5 

Өндірістік  19 

Диплом алды  3 

Minor " Бизнес-процестердегі IT-сервистер 

және блокчейн / IT-инфрақұрылым және 

киберқауіпсіздік" 

Жоғары технологиялардың әлемдік нарығы  

Виртуалды шындық нарығы 

5 

IT-сервистер мен контентті басқару    

Кәсіпорының IT-инфрақұрылымы 

5 

Бизнес үдерістердегі блокчейн технологиялар 

Ақпараттық және киберқауіпсіздік 

4 

Венчурлік кәсіпкерлік 

Цифрлық нарықтар және Е-commerce 

5 

Қорытынды аттестация Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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24. Сертификаттық бағдарлама (майнор) - "Бизнес-процестердегі IT-сервистер және блокчейн / IT-инфрақұрылым және 

киберқауіпсіздік"– 19 кредит 

"Бизнес-процестердегі IT-сервистер және блокчейн"  

Бизнес үдерістердегі блокчейн технологиялар – таңдау бойынша 4 кредит 

Жоғары технологиялардың әлемдік нарығы – таңдау бойынша 5 кредит 

IT-сервистер мен контентті басқару   – таңдау бойынша 5 кредит 

Венчурлік кәсіпкерлік – таңдау бойынша 5 кредит 

 

"IT-инфрақұрылым және киберқауіпсіздік" 

Ақпараттық және киберқауіпсіздік – таңдау бойынша 4 кредит 

Виртуалды шындық нарығы – таңдау бойынша 5 кредит 

Кәсіпорының IT-инфрақұрылымы - – таңдау бойынша 5 кредит 

Цифрлық нарықтар және Е-commerce - – таңдау бойынша 5 кредит 

 

Сертификатты 

бағдарлама  

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

«Бизнес-процестердегі IT-

сервистер және блокчейн»  

 

     Бизнес 

үдерістерде

гі блокчейн 

технология

лар 

 

Жоғары 

технологиялардың 

әлемдік нарығы  

IT-сервистер мен 

контентті басқару   

Венчурлік кәсіпкерлік 

 

«IT-инфрақұрылым және 

киберқауіпсіздік»  

 

     Ақпараттық 

және 

киберқауіпс

іздік 

 

Виртуалды шындық 

нарығы 

Кәсіпорының IT-

инфрақұрылымы 

Цифрлық нарықтар 

және Е-commerce 
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25.Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

п/п 

Атауыдисципл

ин 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 

сөзі) 

Кредит 

саны 

Оқытудың қалыптасатын нәтижелері (код) 

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
 

О
Н

1
4
 

О
Н

1
5
 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

ЖОО компоненті / Таңдау компоненті 

D1 

Құқық және 

сыбайлас 
жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

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 
жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық 

жауапкершілік. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру 

 

5 

          +  +   

D2 
Рухани 

жаңғыру 

Ұлттық сана және оның қалыптасу 
ерекшеліктері. "Мәңгілік ел" 

патриоттық актісі және оның ұлттық 

сана үшін маңызы. Жаһандық 
әлемдегі қазіргі қазақстандық 

бірегейлік. Рухани мұра және оның 

жаңғырту үрдісіндегі рөлі. 
Меритократтық қоғам және оның 

құндылықтары. Қазақстан "білім 

қоғамы" және "цифрлық 
технологиялар" қоғамы ретінде. 

Рухани жаңғыртудағы жастардың 

жетекші рөлі. 
 

          +  +   

D3 
Қолданбалы 

бизнес 

Кәсіпкерлік экономикасы және оның 

рөлі. Кәсіпкерлік психологиясы. 
Бизнес-идеяларды қалыптастыру. 

Құнды ұсыныс. Стартап-жобаларды 

Бизнес-модельдеу. Бизнес-
модельдердің түрлері және оларды 

таңдау. Бизнес жүйесіндегі 

Маркетинг. Бизнес ресурстары және 
ресурстарды басқару. Бизнесті 

қаржылық қамтамасыз ету. Питчинг. 

    + +     +     
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Таныстыру дағдылары. 
 

D4 

Экология және 
тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамыту 

негіздері, Табиғи ресурстарды тиімді 

пайдаланудың қазіргі тәсілдері. 
Қазіргі заманның негізгі экологиялық 

проблемалары, адамның тіршілік ету 

ортасымен қауіпсіз өзара іс-қимылы, 
төтенше қауіпті жағдайларда 

жағымсыз факторлардан қорғау, 

тұрмыстық, әлеуметтік, өндірістік 
салалардағы ықтимал төтенше 

жағдайларды болжау, табиғи және 
техногендік сипаттағы ТЖ туындаған 

кезде сауатты шешімдер қабылдау 

. 

          +  +   

Базалық пәндер циклі 
ЖОО компоненті 

 

D5 
Экономикалық 

теория 

Экономикалық теорияның пәні мен 
әдістері, әлеуметтік өндірістің 

негіздері, меншік қатынастары, 

әлеуметтік экономика формалары, 
экономикалық жүйелердің түрлері, 

сұраныс пен ұсыныс теориясының 

негіздері, жеке көбею теориясының 
теориялық негіздері, капиталдың 

айналымы, шығындар мен кірістер, 

фактор нарықтар, ұлттық экономика 
және макроэкономикалық 

көрсеткіштер макроэкономикалық 

тепе-теңдік, экономикалық цикл, 
жұмыссыздық, инфляция, 

экономиканы мемлекеттік реттеу, 

экономикалық өсу 
 

6            +    

D6 
Микроэкономи

ка 

Микроэкономиканың пәні мен 

әдістемесі, тұтынушылардың, 

кәсіпорындардың,Үкіметтің, әртүрлі 
ресурстар иелерінің мінез-құлқы, 

сондай-ақ экономикалық ортадағы 
өзара байланыс арасында 

қалыптасқан. Микроэкономикалық 

деңгейде нарықтық орта оқиғаларын 
талдау, бағалау және болжау 

әдістемесі. Тұтынушылар мен 

өндірушілер теориясы. Өндіріс 
факторларының нарығы. 

5            +    

D7 
Макроэкономи

ка 

Макроэкономика пәні. 

Макроэкономика әдістері: агрегаттау, 

экономикалық модельдеу, 
статистикалық және динамикалық 

6            +    
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талдау, баланстық әдіс, нормативтік 
әдіс, бағдарламалық-мақсатты әдіс. 

Макроэкономикалық агенттер, 

олардың базалық сипаттамалары мен 
нарықтары (үй шаруашылығы 

секторы, кәсіпкерлік сектор, 

мемлекеттік сектор, шетел секторы). 

D8 
Экономикадағ

ы математика 

Математикалық талдаудың, сызықтық 
алгебраның, дифференциалдық 

теңдеулердің, оңтайландырудың 

негізгі бөлімдері; экономикалық-
математикалық модельдеудің 

дағдыларын меңгерген. Құрылыс 
және дисконттау: уақыт пен 

белгісіздік әсер етуші факторлар 

ретінде. Балама пайыздық 
мөлшерлемелер. Тиімді мөлшерлеме. 

Инфляцияны есепке алу. 

Міндеттемелердің қаржылық 
баламалылығы. Кредиттік есеп 

айырысулар: тең пайыздық төлемдер; 

тең сомалармен борышты өтеу; тең 
мерзімді төлемдер; қорды 

қалыптастыру 

4 + +              

D9 

Алгоритмдеу 
және 

бағдарламалау 

негіздері 

Кіріспе. Алгоритмдер. Алгоритмдерді 

өңдеу принциптері. Python 
бағдарламалау тілі.Алгоритмдерді 

талдау. Алгоритмдердің күрделілігін 

бағалау.Функциялардың өсуі. 
Қарапайым рекурсиялар.Деректер 

түрлері. Құрылымдық және базалық 

деректер 
типтері.Көрсеткіштер.Деректер 

құрылымы.Деректер құрылымын 

өңдеу алгоритмдері. Деректердің 
абстрактілі түрлері. Рекурсивті 

Алгоритмдер. Сұрыптау 

алгоритмдері.Іздеу алгоритмдері. 
Жолдарды өңдеу алгоритмдері. 

5 + +              

D10 

Математикалы

қ қисын және 
дискретті 

математика 

Алгебра пікір. Предикаттық Логика. 

Предикаттар. Мүмкін, бірдей 
шынайы, бірдей жалған предикаттар. 

Предикаттарға логикалық 

операциялар және олардың 
қасиеттері. Предикаттар бойынша 

кванторлық операциялар. 

Формулалар. Предикаттық логика 
формулаларын түсіндіру және жіктеу. 

Жиындар, жиындарды белгілеу 

тәсілдері. Ішкі жиындар және 
олардың қасиеттері. Алгебралық 

толықтауыш және минорлар. 

6  + +             
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D11 
Объектілі-

бағытталған 

бағдарламалау 

Бағдарламалық жүйелерді объектілі-
бағытталған құрудың негізгі 

принциптері (Абстракция, 

Инкапсуляция,Иерархия,Модульділік,
Типизация, Параллелизм, сақтау). 

C++ тілін объектілі-бағытталған және 

жалпыланған бағдарламалау 
құралдары, стандартты сынып 

кітапханасының STL стандартты 

кітапханасының құралдары, көп 
нүктелі және таратылған 

бағдарламалау негіздері. 

4 + +              

D12 

Бухгалтерлік 

есеп және 1C-

Бухгалтерия 

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. 
Бухгалтерлік баланс. Шоттар жүйесі 

және қос жазба. Бухгалтерлік есепте 

құжат айналымын ұйымдастыру. 
Қысқа мерзімді активтер. Ақша 

қаражаты мен инвестицияларды 

есепке алу. Дебиторлық берешекті 
есепке алу. Қорларды есепке алу. 

Ұзақ мерзімді активтерді есепке алу. 

Ұйымның міндеттемелерін есепке 
алу. Капитал және резервтер есебі. 

Кірістер мен шығыстарды есепке алу. 

Қаржылық есептілікті дайындау және 
ұсыну. 1С-Бухгалтерия 

5  + +             

D13 
Digital 

маркетинг 

және SPSS 

Сандық Маркетинг түсінігі 

маркетингтің құрамдас бөліктерінің 

бірі ретінде. Әр түрлі арналарда 
тиімділікті өлшеу метрикасы 

талданады. Жалпы маркетинг – микс 

сандық Маркетинг интеграциясы 
және атап айтқанда оффлайн 

маркетинг жеке қарастырылады.  

Қоғамдық ғылымдарда қолданбалы 
зерттеулер жүргізуге арналған 

деректерді статистикалық өңдеуге 

арналған компьютерлік бағдарламаны 
зерттеу. 

5   +          +   

D14 
Инновациялық 

менеджмент 

Жаңашылдықтар инновациялық 

басқару объектісі ретінде. Жаңа 
енгізудегі қайнар көздері, 

принциптері және жіктелуі. 

Инновациялық менеджмент теориясы. 
Қазіргі инновациялық менеджменттің 

негізгі ерекшеліктері, функциялары 

және әдістері. Қазақстандағы 
инновациялық қызметті мемлекеттік 

қолдау механизмі. 

4   +          + +  

D15 
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D15 
Ақпараттық 

экономика 

Ақпараттық экономика әлемдік 
экономиканың негізгі бөлігі ретінде. 

Ақпараттық экономикадағы 

кәсіпорындарды басқару 
ерекшеліктері. Кәсіпорындарды 

басқарудың заманауи әдістерімен 

ақпараттық фактор және даму 
тұрғысынан таныстыру. Жаңа 

экономикадағы кәсіпорынды 

басқаруға бизнес-процестерді 
реинжинирингтеу және 

технологиялық тәсілдеме дағдылары 

мен іскерлігін меңгеру. 
5 

         +  + +   

D16 
Ақпараттық 

қоғам теориясы 

Экономикалық ақпарат қоғамның 

ақпараттық ресурсының бөлігі 

ретінде. Экономикадағы ақпараттық 
қоғамның рөлі мен орны. Ақпараттық 

қоғам түсінігі, оның қасиеттері, 

құрылымы, функциялары, 
элементтері. Цифрлық 

технологиялардың түрлері. 

Экономикалық ақпараттық 
жүйелердегі телекоммуникациялық 

технологиялар. Экономикадағы 

Интернет-технологиялар мен 
сервистер. 

         +  + +   

D17 
Халықаралық  

IT-бизнес 

Онлайн төлем жүйелері; веб-даму 

негіздері; Әлеуметтік медиа және 

сандық маркетинг; Халықаралық 
бизнес; Стратегиялық менеджмент 

және көшбасшылық; бизнеске 

арналған электрондық коммерцияны 
басқару; контент-маркетинг 

стратегиясы; Логистика; Ақпараттық 

құқық; үлкен деректер, аналитика 
және визуализация; Корпоративтік 

қаржы; жобаларды басқару; 

тұтынушылық неврологияға кіріспе 
және нейромаркетинг; пайдаланушы 

тәжірибесінің дизайны (UX) және 

интерфейстер (UI); персоналды 

басқару; 

5 

        +     +  

D18 

Әлемдік 

экономикадағы 
цифрлық 

трансформация 

Сандық экономикадағы бизнес 

модельдері Остервальдердің бизнес 
моделі: мәні, мазмұны. 

Бизнесмодельдер морфологиясының 

цифрлық трансформациясы: 
себептері, бизнес-модель 

элементтерінің өзгеруі. 

Платформалық бизнес-модельдер. 
Технологиялық процестерді цифрлық 

трансформациялау. Экономиканың 

             +  
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түрлі секторларында цифрлық 
технологияларды қолдану. 

Таратылған тізілім. Үлкен деректер. 

D19 Smart City 

"Ақылды қала"коценпциясы. 

Ақпараттық технологиялар мен 
интернет объектілерін қалалық ортаға 

енгізу. Мемлекеттің өзара іс-қимылы 

бағытының жүйесін жетілдіру.  
Қалалық информатика 

технологиясының көмегімен өмір 

сүру сапасын жақсарту. "Ақылды 
қала" технологиясын жақсартатын 

салалар. 5 

   + +           

D20 
Қала 

экономикасы 

"Қала экономикасы"пәнінің пәні. 

Қазақстанның ірі қалаларында және 

шет елдерде шаруашылық қызметті 

ұйымдастырудың қазіргі тәсілдері. 
Қала экономикасының түсінігі. 

Әлеуметтік теория: ресми-саяси 

белгілер. Қала тұрғындарының 
жұмыспен қамтылуы және қарқынды 

еңбек бөлінісі, қалалық рентаның өсуі 

   
+ 

 

 

+           

D21 

Электрондық 

ақша және 

төлем жүйелері 

Нарықтық экономиканың қаржылық 
инфрақұрылымының төлем жүйелері. 

Ақша-кредит, Банк және төлем 

жүйелерін ұйымдастыру және 
олардың жұмыс істеуі. Нарықтардың 

қажеттіліктері, мемлекеттік бақылау, 

тұрақтылық және қауіпсіздік. Төлем 
жүйесін реформалауды қоса алғанда, 

қаржылық инфрақұрылымды дамыту. 

Төлем жүйесіндегі электрондық 
ақшаның рөлі. 

6 

   + + +          

D22 
Криптондық 

валюта 

Криптовалюталар: түсінігі, өзіндік 

ерекшеліктері. Криптовалютаның 

түрлері, оның даму тарихы мен шығу 
тегі. Cryptocurrency-сандық ақша түрі 

ретінде. Криптография технологиясы, 

деректерді шифрлау. Оның негізгі 
ерекшеліктері – анонимділік, 

орталықсыздандыру және қауіпсіздік. 
Төлем жүйесіндегі cryptocurrency. 

   + + +          

D23 
IT-кәсіпкерлік 

және 

стартаптар 

IT-кәсіпкерліктің мәні мен түрлері. 

Кәсіпкерлік: шет елдердің тәжірибесі. 

IT-кәсіпкерлік инфрақұрылымы. 
Кәсіпкерліктегі инвестициялық ахуал. 

Кәсіпкерлікті дамытуды жоспарлау. 

Кәсіпкерліктегі Маркетинг.  
Кәсіпкерліктегі қаржыландыру. 

Кәсіпкерліктегі тәуекелдер . 

Кәсіпкерліктің әлеуметтік 
жауапкершілігі. Кәсіпкерлікті 
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мемлекеттік реттеу. Бизнес сатысы 
ретінде стартаптың ерекшеліктері. 

Стартаптың бизнес-моделін құру 

және бизнесті жоспарлау. 

D24 
Инновациялық 

кәсіпкерлік 

Кәсіпкерлік қызметтің инновациялық 
мәні. Инновацияның негізгі 

түсініктері мен жіктелуі. 

Инновациялық нарықтың 
сипаттамасы. Кәсіпорындағы 

инновация маркетингінің құралдары.  

Зияткерлік меншік негіздері. 
Инновацияларды басқару. 

Инновацияларды венчурлық 
қаржыландыру.  

Инновациялық жобаның сапасын 

бағалау. Инновациялық жобаның 
Бизнес-жоспары. Қазақстан 

Республикасының заманауи 

инновациялық жүйесі. 

    + +         + 

D25 Дизайн-ойлау 

"Дизайн ойлау" курсына кіріспе. 
Мәселені анықтау және анықтау. 

Мәселелерді зерттеу. 

Шығармашылық: жаңа идеяларды 
құру және іздеу әдістері. 

Прототиптеу. Ең жақсы шешімді 

таңдау.  Шешімдерді енгізу және 
қарсылықты жеңу. Нәтижелерді 

бағалау. Бизнесте эмпатияны қолдану 

әдістері. 
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    + +         + 

D26 

Көшбасшылық 

және команда 
құру 

Әлеуметтік көшбасшылықтың мәні 

топтық ұйымның негізгі элементі 

ретінде. Рөлдік функциялар және 
көшбасшылықтың типологиялық 

сипаттамалары. Жеке ресурс және 

негізгі құзыреттер 
көшбасшылық позицияны жүзеге 

асыру. Команда құру 

көшбасшылардың басты міндеті 
ретінде. Командадағы әлеуметтік 

қақтығыстар және оларды басқару. 

    + +         + 

D27 
IT-жобаларды 
басқару және 

Экономика 

Жобаны басқарудың нысаны мен 
пәні. Басқарушылық қызметтегі 

жобалық басқарудың орны мен рөлі. 

Жобаны басқарудың дәстүрлі 
басқарудан айырмашылығы. Жобаны 

басқарудың негізгі элементтері. Жоба 

түсінігі. Жобаға қатысушылар. Жоба 
жетекшісінің функциялары. Жобаны 

басқару командасы. Жобаны 

басқарудың жүйелік көрінісі. Жобаны 
басқарудың функциялары мен ішкі 

жүйелері. 
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D28 
Жобалық 

талдау 

Әлемдік практикада жобалық 
шешімдерді талдау үшін 

пайдаланылатын негізгі 

тұжырымдамалар, ұғымдар, әдістер 
мен тәсілдер; жобалық талдау 

құралдарын, талдау рәсімдерін 

пайдалану, жобаларды таңдауды 
салыстыру және негіздеу, 

маркетингтік технология бойынша 

жобаларды бағалау, жобаның 
экологиялық, әлеуметтік және 

институционалдық өміршеңдігі, 

қаржылық және экономикалық 
тартымдылығы; жобалардың іске 

асырылуының проблемалары мен 

міндеттерін айқындау. 

     +    +      

D29 
Инвестициялық 

қызмет 

Кәсіпорынның инвестициялық 

қызметі және инвестициялық 

қызметтің тиімділігін талдаудың 
практикалық дағдылары. 

Инвестициялардың мәні, 

инвестициялардың түрлері. 
Инвестициялық қызметті 

қаржыландыру көздері. 

Инвестициялық процестің ұзақтығы 
кәсіпорындардың инвестициялық 

қызметін қаржыландырудың 

ерекшеліктері мен көздері. 
Инвестициялық пайданы 

қалыптастыру механизмі. Капиталға 

ең аз пайда нормасы. Инвестициялық 
процестің ұзақтығы. Инвестициялау 

объектісінің жеке ерекшеліктері. 

Инвестициялық тәуекел деңгейі. 5 
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D30 

Инвестициялық 
жобаларды 

бизнес -

жоспарлау 

Бизнес-жоспарлау процесінің негізгі 
түсініктері, әдіснамасы және 

ұйымдастырылуы,бизнестегі 

жоспарлау мен болжаудың негізгі 
әдістері мен құралдары, жобалардың 

экономикалық тиімділігін талдау 

және бағалау әдістері, бизнес-

жоспарлаудағы заманауи ақпараттық 

технологиялар;қазіргі қазақстандық 
бизнестің нақты жағдайларына 

қатысты бизнес-жоспардың 

бөлімдерін әзірлеу үшін бизнес-
жоспарлау технологиясын қолдана 

алады, Әртүрлі дереккөздерден 

ақпаратты жинай, бағалай, өңдей, 
талдау жүргізе алады және пайдалана 

алады. 

     +          
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D31 

Ақпараттық 
құқық және 

зияткерлік 

меншікті 
қорғау 

Азаматтық құқық институты ретінде 
зияткерлік меншік құқығы жүйесі. 

Зияткерлік меншік құқығы 

категориясының пайда болуының 
тарихи алғышарттары, қазіргі заңдағы 

тарихи сәттердің дамуы. Зияткерлік 

меншік құқығының белгілері және 
қазіргі заңнама бойынша зияткерлік 

меншік құқығын анықтау және 

мүліктік құқықтар жүйесіндегі 
зияткерлік меншік құқығының орны. 
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              + 

D32 

Қазақстан 
Республикасын

ың Кәсіпкерлік 

құқығы 

Кәсіпкерлік құқықтың пәні мен әдісі. 

Кәсіпкерлік қызмет. Кәсіпкерлік 
қатынастардың түрлері. Кәсіпкерлік 

құқықтың принциптері. Кәсіпкерлік 

құқықтың қайнар көздері. Кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру құқығы. 

Кәсіпкерлік құқық субъектісі және 

оның түрлері. Кәсіпкерлік құқықтағы 
заңды фактілер. Кәсіпкерлік 

айналымдағы азаматтық құқықтар 

объектілері. Кәсіпкерлік құқық 
жүйесі. 

              + 

D33 

Python 

бағдарламалау 
тілі 

Python-да бағдарламалауға кіріспе. 

Python тілінің синтаксисі және 

басқару құрылымдары.Айнымалылар, 
мәндер және олардың түрлері.. 

Арифметикалық амалдарды енгізу. 

Шартты оператор. Бірнеше 
тармақталу. Python-дағы таңбалар 

жолдары. Python-дағы функциялар. 

Кіріктірілген функциялар. 
Математика функциясын қолдану. 

Циклдер Оператор While. Және For. 

While және For операторымен 
циклдар. Кортеждер. Python - да. 

Python-дағы тізімдер 
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D34 

Компьютерлік 

графика және 

модельдеу 

Графикалық ортамен жұмыс істеу 
негіздері: интерфейстің 

ерекшеліктері, үш өлшемді кеңістікті 

бейнелеу, модельдеу дәлдігін 
қамтамасыз ету, файлдармен жұмыс 

істеу, сахнаның геометриялық 

моделін құру, Нысандарды 
редакциялау және түрлендіру, 

материалдарды жасау және 

тағайындау, сахнаны визуализациялау 
және анимациялау 

      + +        

D35 
WEB-

технологиялар 

Қазіргі Web-технологияға кіріспе. 

HTML гипермәтіндік белгілеу тілі 
және CSS стильдерінің каскадтық 

кестелері. Web-сайт редакторлары. 
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PHP, JavaScript скрипті тілдерінің 
негіздері. CMS мазмұнын басқару 

жүйелері. 

D36 

WEB-

қосымшаларды 
әзірлеу 

Интернет-технологиялар. Веб-

қосымшалардың жіктелуі және 
түрлері. Web-қосымшаларды әзірлеу 

құралдары: HTML5, CSS3; JavaScript 

және jQuery кітапханалары; Web 
Matrix өңдеу ортасының негізгі 

құралдары. Клиент-серверлік өзара іс-

қимыл. Клиент-серверлік 
қосымшаларды әзірлеу. Web-дизайн. 

      + +        

Кәсіби пәндер циклі 
ЖОО компоненті 

D37 
IT-фирманың 

экономикасы 

Өндірістік процесс және оны уақыт 
бойынша ұйымдастыру. Өндірісті 

ұйымдастыру түрлері мен әдістері. 
Ағынды өндірісті ұйымдастыру 

негіздері. Өндірістік бағдарламаны 

кәсіпорынның өндірістік қуаттарымен 
негіздеу. Өндірісті жаңа өнім 

шығаруға дайындауды ұйымдастыру. 

Өндірісті жедел-өндірістік 
жоспарлауды ұйымдастыру. Өнімнің 

сапасын бақылауды ұйымдастыру. 

Өндірістік инфрақұрылымның 

мазмұны мен міндеттері. 

Кәсіпорынның құрал-саймандық 

шаруашылығын ұйымдастыру. 
Кәсіпорынның жөндеу 

шаруашылығын ұйымдастыру. 

6         +       

D38 
BigData 

Analytics 

DataCenter инфрақұрылымының 

негізгі элементтері. Деректерді сақтау 
архитектурасы. Компьютерлік 

ортаның аппараттық және 

бағдарламалық элементтері. 
Деректерді сақтаудың желілік 

архитектурасы. Деректерді сақтаудың 

желілік жүйелерінің эволюциясы. 

Деректерді желілік сақтаудың әртүрлі 

принциптерін салыстыру.Жергілікті 
және қашықтағы datacenter 

осалдығының әлеуетті аймақтары. 

Жергілікті және қашықтағы 
DataCenter қатынау технологиялары. 

Мониторинг саласы. Индустрия 

стандарттары. Басқарманың негізгі 
міндеттері. 

4         + +      

D39 

Мобильді 

қосымшаларды 

әзірлеу 

Android-қосымшаларды әзірлеуге 

кіріспе.Пайдаланушы интерфейстерін 

жасау және Android қосымшаларында 
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басқару элементтерін пайдалану. 
Android қолданбаларында 

қызметтерді жасау және пайдалану. 

Android Market-пен жұмыс. Android 
қосымшаларын оңтайландыру және 

жөндеу үшін Intel құралдары. 

D40 
Цифрлық 

экономика 

Қазақстандағы цифрлық 

экономиканың даму мақсаттары, 
міндеттері және тәуекелдері. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар саласында мамандар 
даярлау. Халықтың цифрлық 

сауаттылығы. Тірек инфрақұрылым 
және мемлекеттік қолдау. 

Технологиялық даму: тарихи 

кезеңдер және қазіргі заман. Төртінші 
өнеркәсіптік революция және 

ақпараттық жаһандану. Жаңа 

экономикалық заңдар. Цифрлық 
экономика жаңа (ақпараттық) 

экономиканы одан әрі дамыту 

ретінде. 

5         +       

Кәсіби пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D41 

Виртуалды 

шындық 

нарығы 

Виртуалды шындықтың түрлері, 

объектілері мен жүйелері, оларды 

ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдері, 

оларды пайдалану технологиясының 

негіздері, олардың негізгі 
модельдері;виртуалды ортада 

қолданылатын әртүрлі модельдерді 

талдай білу, білім инженериясының 
тілдерін және осындай жүйелерді 

құруға арналған құралдарды 

қолдану;виртуалды шындық нарығы 
жүйелерінің жеке модельдерімен 

жұмыс істеу дағдыларын білу. 
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D42 

Жоғары 
технологиялард

ың әлемдік 
нарығы 

Әлемдегі жоғары технологиялар 

нарығының жағдайы. Қазіргі 

кезеңдегі кейбір елдердің, әсіресе 

Еуропалық Одақ, АҚШ, Израиль, 
Қытай мемлекеттерінің рөлі. 

Статистикалық талдау негізінде 

жекелеген елдер нарықтарының 
қазіргі заманғы серпіні мен даму 

перспективалары айқындалады. 

             +  

D43 

Кәсіпорынның 

IT-

инфрақұрылым
ы 

Ақпараттық технологиялар 

архитектурасының компоненттері. IT 
басқару процестері. Бизнес-сәулет. 

ITIL кәсіпорнының IT-

инфрақұрылымын басқару 
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тұжырымдамасы. Кәсіпорын 
архитектурасын модельдеу және 

өңдеу. IT үрдісті басқару негіздері. 

Кәсіпорынның IT-
инфрақұрылымының тиімділігін 

арттыру. Кәсіпорынның бизнес-

стратегиясы негізінде кәсіпорынның 
оңтайлы IT-инфрақұрылымын құру. 

Кәсіпорынның IT-

инфрақұрылымының ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

D44 
IT-сервистерді 
және контентті 

басқару 

IT сервистерді және контентті 

басқарудың тұжырымдамалық 
негіздері. Ат - Сервистерді және 

контентті басқарудың әдіснамалық 

негіздері. IT сервистерді және 
контентті басқару жүйесін 

ұйымдастыру технологиясы мен 

принциптері. Контентті және 
ұйымның IT сервистерін және 

Интернет ресурстарын әзірлеу 

жүйелері мен құралдары 

       + +       

D45 

Ақпараттық 

және 

киберқауіпсізді
к 

Ақпараттық және Киберқауіпсіздіктің 
негізгі ережелері. Ақпараттық және 

киберқауіпсіздік қатерлерін талдау. 

Ақпаратты қорғау принциптері. 
Ақпаратты қорғаудың практикалық 

әдістері. Вирустардан қорғаудың 

бағдарламалық құралдары. 
Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

рұқсатсыз кіру мен зерттеулерден 

қорғау. Ақпаратты қорғаудың 
криптографиялық құралдары. 

Желілердегі ақпаратты қорғау 

5 

         +      

D46 

Бизнес 

үдерістердегі 

блок-
технологиялар 

Бизнес-үдерістердегі блок-
технологиялар. Блоктау 

технологиясының жұмыс механизмі. 

Криптография негіздері. Биткоин 
механикасы: транзакциялар мен 

скрипттер, қосымшалар мен блоктар, 

Bitcoin желісі, Bitcoin скрипті тілі. 
Альткоиндер (Ethereum идр.). 

Ақылды келісімшарттар (smart 

contracts) (Aeternity , Rootstock, EOS). 
Крипто-валюта және әмияндардың 

әртүрлі түрлерін сақтау және 

пайдалану. Блок-жобалардың Бизнес-
модельдері. Блок-жүйелерді әзірлеу 

және енгізу. 

         +      

D47 
Цифрлық 

нарықтар және 

Е-commerce 

Электрондық коммерцияны 
интеграцияланған бағыт ретінде іске 

асырудың теориялық негіздері мен 

5         + +      
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практикалық аспектілеріне жүйелі 
көзқарас, ақпараттық 

технологиялардың жаңа 

мүмкіндіктерінің кең спектрімен бірге 
электрондық нарықта дамып келе 

жатқан стратегиялық және 

операциялық бизнес мәселелерінің 
кең ауқымы. ЭК-де қолданылатын 

қазіргі заманғы ЭК типологияларын, 

техникалық және бағдарламалық 
құралдарды зерттеу, электрондық 

бизнеспен байланысты жобаларды 

әзірлеу саласындағы қызметтің 
тиімділігін бағалау. 

D48 
Венчурлік 
кәсіпкерлік 

Венчурлық кәсіпкерліктің мәні. 

Венчурлік кәсіпкерліктің мақсаттары, 
субъектілері, объектілері, 

функциялары. Венчурлық капитал 

нарығы: жұмыс рәсімдері және 
қатысушылардың қарым-қатынасы.  

Венчурлық қор: ұйымдастыру және 

жұмыс істеу.  Венчурлік 
қаржыландыруды пайдалана отырып 

мәмілелерді құрылымдау. 

Компанияның құнын арттыру және 
инвестицияларды басқару бойынша 

инвестормен бірлескен жұмыс. 

   +          +  
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26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

 
N

N 

п/

п 

Құзыреттілікт

ер түрі 

Оқыту 

нәтижелері  

(код) 

Наименование 

результата 

обучения 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

 

 

1 

Hard skills 

ОН1 

 

Алгоритмдер мен 

деректер құрылымын 

сипаттай отырып, 

оларды бағдарламалау 

тілдерінде іске асыра 

отырып, үлкен 

құрылымдалған, 

құрылымданбаған және 

әлсіз құрылымдалған 

деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдерін 

есептейді және әзірлейді 

1) фактілерді, 

оқиғаларды, іс-

әрекеттерді, 

процестерді, логикалық 

байланыстарды 

сипаттамайды; 

2) келіп түскенде 

белгілі, белгісіз және 

маңызды 

ақпарат 

   3) жинақтамайды 

ақпарат,  

4) деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдерін 

пайдаланбайды, оларды 

кейіннен бағдарламалау 

тілдерінде жүзеге 

асырады 

  

 

1) фактілерді, 

оқиғаларды, іс-

әрекеттерді, процестерді, 

логикалық 

байланыстарды 

сипаттайды; 

2) келіп түскенде белгілі, 

белгісіз және маңызды 

ақпарат 

3) қорытады 

ақпарат,  

4) деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдерін 

қолданады, оларды 

кейіннен бағдарламалау 

тілдерінде жүзеге 

асырады 

5) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі 

бағдарламалық жүйелерді 

кодтау кезінде объектілі-

бағытталған 

бағдарламалаудың қазіргі 

заманғы әдістерін 

сипаттайды. 

1) фактілер, оқиғалар 

арасындағы өзара байланысты 

анықтайды, 

логикалық байланыстар; 

2) түскен ақпаратты талдау 

кезінде ғана емес, 

гипотезаларды ұсыну кезінде 

де фажды элементтер мен 

фактілерді, оқиғаларды 

анықтайды 

3) қорытады 

ақпарат жасайды, қорытынды 

жасайды, олардың базасында 

жобалайды 

аргументация 

4) деректерді өңдеудің тиімді 

алгоритмдерін қолданады, 

оларды кейіннен 

бағдарламалау тілдерінде 

жүзеге асырады 

5) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі бағдарламалық 

жүйелерді кодтау кезінде 

объектілі-бағытталған 

бағдарламалаудың қазіргі 

заманғы әдістерін қолданады  

 

1) Қазақстанның қазіргі 

тарихының дамуының негізгі 

кезеңдерін анықтайды; 

2) әлеуметтік ғылымның өзекті 

бағыттарын сәйкестендіреді; 

3)терең білім негізінде өзінің 

кәсіби қызметінде азаматтық 

ұстанымды көрсетеді,  

4) республиканың 

экономикалық, құқықтық, 

идеялық-мәдени, экологиялық 

өзін-өзі қамтамасыз ету 

бағыты бойынша жедел 

жаңғырту кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруды бағалайды 

және ұйымдастырады. 

5) өзінің кәсіби қызметінде 

қазіргі қоғамның бәсекеге 

қабілеттілігінің, 

прагматизмінің, өзара 

түсіністігінің, төзімділігінің 

және демократиялық 

құндылықтарының 

басымдықтарындағы өзінің 

азаматтық ұстанымын бекітеді. 

6) өндіруші 

қоғамды зерделеудің негізгі 

ұғымдары  

7) қоғам мен оның кіші 

жүйелерін зерттеудің теориясы 

мен тәсілдерін талдайды 

8) сыни ойлау дағдыларын 

және оны әлеуметтік-саяси 

қызмет саласына қолдану 
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қабілетін қалыптастыру үшін 

әлеуметтік, саяси, мәдени және 

психологиялық ақпарат алу 

әдістерін қолданады. 

9) саясаттану, әлеуметтану, 

мәдениеттану, психология 

базалық білім жүйесіндегі 

интеграциялық процестердің 

өнімі ретінде қоғамның 

әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын 

қалыптастырады. 

 

ОН2 

 

Ықтималдықтар 

теориясы мен 

математикалық 

статистиканы пайдалана 

отырып, 

дифференциалдық 

есептеулерді және 

қолданбалы 

экономикалық-

математикалық 

модельдерді есептейді 

және есептейді және "1С: 

Бухгалтерия" 

бағдарламасында 

ақпараттық базаны 

түсіруді және 

регламенттелген, 

салықтық, 

статистикалық 

есептілікті бухгалтерлік 

операциялар мен 

жазбаларды 

қалыптастырғаннан 

кейін деректерді 

қалпына келтіруді 

жүргізеді 

1 )деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдерін 

сипаттамайды  

2) бағдарламаларды 

жобалау әдіснамасы 

туралы түсінік жоқ  

3) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі 

бағдарламалық 

жүйелерді кодтау 

кезінде объектілі-

бағытталған 

бағдарламалаудың 

қазіргі заманғы 

әдістерін сипаттамайды 

4)қалыптастырады 

және бухгалтерлік 

операциялар және 

лоцмандық және 

барлық есептердің 

түрлері 

  

 

1)деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдерін 

сипаттайды  

2) бағдарламаларды 

жобалау әдіснамасы 

туралы түсінік бар  

3) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі 

бағдарламалық жүйелерді 

кодтау кезінде объектілі-

бағытталған 

бағдарламалаудың қазіргі 

заманғы әдістерін 

сипаттайды 

4)бухгалтерлік 

операцияларды және 

өткізулерді және 

есептердің барлық 

түрлерін қалыптастырады 

1)деректерді өңдеудің тиімді 

алгоритмдерін анықтайды, 

оларды кейіннен 

бағдарламалау тілдерінде 

жүзеге асырады 

2) пәндік сала моделін 

әзірлеуден бастап және 

алгоритмдер мен деректер 

құрылымын бағдарламалау тілі 

құралдарымен сипаттаумен 

аяқтай отырып, күрделі 

деректер ұйымы бар 

бағдарламаларды жобалау 

әдіснамасы туралы түсінігі бар 

3) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі бағдарламалық 

жүйелерді кодтау кезінде 

объектілі-бағытталған 

бағдарламалаудың қазіргі 

заманғы әдістерін сипаттайды 

4)бухгалтерлік операцияларды 

және өткізулерді және 

есептердің барлық түрлерін 

қалыптастырады 

5) "1С: Бухгалтерия" 

бағдарламасында ақпараттық 

базаны түсіруді және 

деректерді қалпына келтіруді; 

регламенттелген, салықтық, 

статистикалық есептілікпен 

1) микро және макро деңгейде 

экономикалық субъектілердің 

оңтайлы мінез-құлқы туралы 

қорытынды жасайды 

2).Экономикалық, әлеуметтік, 

саяси ортаның жай-күйін, 

органдар мен ұйымдардың 

қызметін бағалау кезінде 

талдаудың сандық және 

сапалық әдістерінің мазмұнын 

анықтайды және түсіндіреді 

3) шешімді орындайды  

 ең жоғары экономикалық 

әсерге қол жеткізуді ескере 

отырып, микроэкономикалық 

процестер мәселелерін шешу 

4) Экономикалық модельдерді 

әзірлейді және құрастырады 

5) әзірленген модель негізінде 

ел экономикасының 

тұрақтылығын болжайды және 

мониторингілейді 
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қалыптастыруды жүргізеді. 

 

ОН3 

 

Цифрлық арналар үшін 

мәтіндер жазу, 

пайдаланушылармен 

өзара іс-қимыл 

интерфейстерін 

ресімдеу, әртүрлі 

платформалар арқылы 

жарнама күйге келтіру 

дағдыларын және 

сайттар мен әлеуметтік 

желілерде трафик құру 

тәсілдерін меңгерген, 

сондай-ақ өндірістегі 

жаңалықтарды, сервисті 

және контентті 

коммерцияландыруды 

басқару процесін, 

ұйымның инновациялық 

әлеуетін және оны 

басқаруды, фирманың 

инновациялық 

стратегияларын және 

ғылыми-техникалық 

жобаларды іріктеу және 

қаржылық бағалауды 

модельдейді 

1) келіп түскенде 

белгілі, белгісіз және 

маңызды 

ақпаратты анықтай 

алмайды; 

2) инновациялық 

менеджменттің 

жекелеген терминдерін 

және кәсіпорынның IT-

инфрақұрылымын 

түсіндірмейді 

3) Сандық арналар 

үшін мәтін жазу 

әдістерін танымайды,  

4)сайттар мен 

әлеуметтік желілерде 

трафикті генерациялау 

тәсілдерін 

түсіндірмейді 

5) фирманың 

инновациялық 

стратегиясы туралы 

жалпы түсініктері жоқ  

6) кәсіпорынның 

ұйымдық-басқару және 

ақпараттық жүйелерін 

құру және АЖ мен 

АКТ-ны жобалау, енгізу 

және пайдалануды 

ұйымдастыру әдістері 

бойынша жалпы 

ұсыныстарды 

қалыптастырмайды. 

1) келіп түскенде белгілі, 

белгісіз және маңызды 

ақпаратты анықтай 

алмады; 

2) инновациялық 

менеджменттің 

жекелеген терминдерін 

және кәсіпорынның IT-

инфрақұрылымын 

түсіндіреді 

3) Сандық арналар үшін 

мәтін жазу әдістерін 

таниды,  

4)сайттар мен әлеуметтік 

желілерде трафикті 

генерациялау тәсілдерін 

түсіндіреді 

5) фирманың 

инновациялық 

стратегиясы туралы 

жалпы түсініктері бар 6) 

кәсіпорынның ұйымдық-

басқару және ақпараттық 

жүйелерін құру және АЖ 

мен АКТ-ны жобалау, 

енгізу және пайдалануды 

ұйымдастыру әдістері 

бойынша жалпы 

ұсыныстарды 

қалыптастырады 

1)сандық арналарға арналған 

мәтіндерді жазу, 

пайдаланушылармен өзара іс-

қимыл интерфейстерін 

ресімдеу, түрлі 

платформалардың көмегімен 

жарнама баптаулары әдістерін 

сипаттайды  

2)сайттар мен әлеуметтік 

желілерде трафикті 

генерациялау тәсілдерін 

таниды 

3)ұйымның инновациялық 

әлеуетін және оны басқаруды 

қорытады;  

4) фирманың инновациялық 

стратегиясын ,ғылыми-

техникалық жобаларды іріктеу 

және қаржылық бағалауды 

жобалайды 

5) кәсіпорынның ұйымдық-

басқару және ақпараттық 

жүйелерін құру және АЖ мен 

АКТ-ны жобалау, енгізу және 

пайдалануды ұйымдастыру 

әдістері бойынша жалпы 

ұсыныстарды қалыптастырады  

 

1) алдағы міндеттерге 

байланысты экономикалық 

ақпаратты талдау әдісін 

таңдайды 

2) түскен ақпаратты талдау 

кезінде ғана емес, 

гипотезаларды ұсыну кезінде 

де фажды элементтер мен 

фактілерді, оқиғаларды 

анықтайды 

3)көрсетеді қабілеті 

тікелей постижению ақиқат 

(қол жеткізу 

алдын ала қисынсыз 

талқылау; 

 4) қорытады 

ақпарат жасайды, қорытынды 

жасайды, олардың базасында 

жобалайды 

аргументация 

5) деректерді сақтаудың 

оңтайлы модельдерін, 

жүйелерін таңдауды жүзеге 

асырады және деректер 

осалдығының әлеуетті 

салаларын түсіндіреді 

6)Үлкен құрылымсыз және 

әлсіз құрылымдалған 

мәліметтермен жұмыс істеу 

ерекшеліктерін түсінеді 

7) деректерді өңдеудің тиімді 

алгоритмдерін әзірлейді, 

оларды кейіннен 

бағдарламалау тілдерінде 

жүзеге асырады 

8) пәндік сала моделін 

әзірлеуден бастап және 

алгоритмдер мен деректер 

құрылымын бағдарламалау 

тілі құралдарымен 

сипаттаумен аяқтай отырып, 
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күрделі деректер ұйымы бар 

бағдарламаларды жобалау 

әдіснамасын меңгерген 

9) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі бағдарламалық 

жүйелерді кодтау кезінде 

объектілі-бағытталған 

бағдарламалаудың қазіргі 

заманғы әдістерін қолданады 

 ОН4 Электрондық ақшаның 

негізгі түрлері мен 

қасиеттерін, қазіргі 

заманғы ақша жүйесінің 

өзара байланысын, 

ондағы электрондық 

ақша мен 

криптовалюталардың 

орны мен рөлін, қаржы 

нарықтарының 

жаһандануы жағдайында 

олардың даму үрдістері 

мен перспективаларын 

түсіндіреді, электрондық 

сауда мен бизнестің 

заманауи әдістерін, 

модельдері мен 

технологияларын 

электрондық 

базарлардың 

жұмысында, күрделі 

есептеу алгоритмдері 

мен модельдеу әдістерін 

қолданады. 

 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

нормативтік актінің 

мәнін жаңғыртпайды; 

2) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

нормативтік актіні 

қолдану практикасын 

талдамайды; 

қызмет; 

3) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы нақты 

нормативтік актінің 

қолданылу шарттары 

мен шектерін 

айқындамайды; 

6) кәсіпорын 

қызметінің кәсіпкерлік 

қызмет саласындағы 

заңнама талаптарына 

сәйкестігі туралы 

қорытынды жасамайды; 

7) Кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы заңнама 

талаптарына сәйкес 

болу мақсатында 

кәсіпорынның ішкі 

құжаттарын өзгерту 

жөніндегі ұсыныстарды 

тұжырымдамайды  

 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

нормативтік актілердің 

мәнін жаңғыртады; 

2) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

нормативтік актілерді 

қолдану практикасын 

талдайды; 

3) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

нормативтік актілердің 

қолданылу шарттары мен 

шектерін айқындайды; 

6) кәсіпорын қызметінің 

жекелеген қызмет 

түрлерінің талаптарына 

сәйкестігі туралы 

қорытынды жасайды ;  

кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы нормативтік 

құқықтық актілер; 

7) кәсіпорынның 

жекелеген ішкі 

құжаттарын олардың 

кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы заңнама 

талаптарына сәйкестігі 

мақсатында өзгерту 

жөніндегі ұсыныстарды 

тұжырымдайды 

1) сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнаманың негізгі 

құқықтық актілері мен 

нормаларын, Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамада 

пайдаланылатын негізгі 

терминдер мен ұғымдарды 

таниды;; 

2) Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамада 

пайдаланылатын негізгі 

терминдерді түсіндіреді; 

3) негізінен сыбайлас 

жемқорлық мінез-құлқын 

дұрыс бағалайды; 

4) заңгер мамандығының 

мақсаттары мен міндеттерін 

анықтайды, өз мамандығына 

деген қызығушылығын 

қолдайды; 

5) заңгердің қызметін 

ұйымдастырудың негізгі 

тәсілдері мен тәсілдерін 

айқындайды; 

6) негізгі құқықтық 

құбылыстарды және 

өзара байланысы мен өзара іс-

қимылы нәтижесінде 

қалыптасатын және қоғамдық 

өмірге заңды ықпал етуді 

сипаттайтын процестер (оң 

құқық, Құқық құру, құқықты 

іске асыру, құқықтық сана) 

1)деректерді өңдеудің тиімді 

алгоритмдерін әзірлейді, 

оларды кейіннен 

бағдарламалау тілдерінде 

жүзеге асырады 

2) пәндік сала моделін 

әзірлеуден бастап және 

алгоритмдерді және деректер 

құрылымын бағдарламалау тілі 

құралдарымен сипаттаумен 

аяқтай отырып, күрделі 

деректер ұйымы бар 

бағдарламаларды жобалау 

әдіснамасын таңдайды 

3) күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі бағдарламалық 

жүйелерді кодтау кезінде 

объектілі-бағытталған 

бағдарламалаудың қазіргі 

заманғы әдістерін қолданады 

4)бухгалтерлік операцияларды 

және өткізулерді және 

есептердің барлық түрлерін 

қалыптастырады 

5) "1С: Бухгалтерия" 

бағдарламасында ақпараттық 

базаны түсіруді және 

деректерді қалпына келтіруді; 

регламенттелген, салықтық, 

статистикалық есептілікпен 

қалыптастыруды жүргізеді. 
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ОН5 

Дизайн-ойлауды 

қолдану, жаңа креативті 

өнімдер шығару және 

тиімді командалық өзара 

іс-қимыл арқылы ІТ-

салада жаңа стартаптар 

құру мен кәсіпкерлік 

қызметтің бизнес-

модельдерінің 

тәсілдерін, құралдарын 

бағалайды және 

түсіндіреді, сондай-ақ 

инновациялық 

кәсіпкерлік өнімдерін 

зерттеу және талдау 

құралдарын, жоғары 

тәуекел жағдайында 

инновациялық ІТ-

компаниялардың негізгі 

бизнес-модельдерін және 

инвестициялық 

портфельді 

әртараптандыруды 

қолданады 

1)сандық ақпаратты 

енгізу, сақтау, өңдеу, 

беру және жариялау 

үшін жекелеген негізгі 

жағдайларды бағалай 

алмайды 

2) үш өлшемді өнім, 

анимация объектілері 

мен сахнасын жасау 

үшін графикалық 

құралдар 

құрылымының 

жекелеген элементтері 

мен жұмыс істеуінің 

жалпы схемасын 

сәйкестендірмейді 

3) деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдері 

туралы түсінік жоқ, 

оларды кейіннен 

бағдарламалау 

тілдерінде жүзеге 

асырады 

4) Web-

технологиялардың 

қазіргі даму үрдісінің 

белгілерін танымайды 

 

 1)сандық ақпаратты 

енгізу, сақтау, өңдеу, беру 

және жариялау үшін 

жекелеген негізгі 

жағдайларды бағалайды 

2) үш өлшемді өнім, 

анимация объектілері мен 

сахнасын жасау үшін 

графикалық құралдар 

құрылымының жекелеген 

элементтері мен жұмыс 

істеуінің жалпы схемасын 

сәйкестендіреді 

3) деректерді өңдеудің 

тиімді алгоритмдері 

туралы кейбір түсініктері 

бар, оларды кейіннен 

бағдарламалау тілдерінде 

жүзеге асырады 

4) Web-технологиялардың 

қазіргі даму үрдісінің 

белгілерін таниды 

5) Web-қосымшаны 

әзірлеудегі кейбір 

элементтерді түсіндіреді 

1) сандық ақпаратты енгізу, 

сақтау, өңдеу, беру және 

жариялау үшін, дербес 

компьютерде және ғаламдық 

компьютерлік желілерде 

негізгі жағдайларды бағалайды 

2) үш өлшемді өнім, анимация 

объектілері мен сахнасын 

жасау үшін графикалық 

құралдардың құрылымы мен 

жұмыс істеуінің жалпы 

схемасын сәйкестендіреді 

3) деректерді өңдеудің тиімді 

алгоритмдері туралы 

түсініктері бар, кейіннен 

оларды бағдарламалау 

тілдерінде жүзеге асырады 

4) Web-технологияларды 

дамытудың қазіргі заманғы 

үрдістерін сипаттайды 

5)Web-қосымшаны және 

Интернет серверлік 

қосымшалардың клиентін 

жобалайды және ішінара 

әзірлеуге қатысады  

 

1) сандық арналар үшін 

мәтіндерді жазу , 

пайдаланушылармен өзара іс-

қимыл интерфейстерін 

ресімдеу, түрлі 

платформалардың көмегімен 

жарнама баптаулары әдісін 

таңдайды 

2)сайттар мен әлеуметтік 

желілерде трафикті 

генерациялау тәсілдерін 

орындайды 

3)өндірістегі жаңалықтарды 

коммерцияландыруды басқару 

процесін модельдейді; 

4)ұйымның инновациялық 

әлеуетін және оны басқаруды 

бағалайды;  

6) кәсіпорынның 

архитектурасына ақпараттық - 

телекоммуникациялық 

технологиялардың көпжақты 

әсері туралы қорытынды 

жасайды 

7)кәсіпорынның ұйымдық-

басқару және ақпараттық 

жүйелерін құруды және АЖ 

мен АКТ-ны жобалау, енгізу 

және пайдалануды 

ұйымдастыру әдістерімен 

орындайды 

 

ОН6 

 

ІТ-инфрақұрылымның 

өмірлік циклінің 

процестерін және ІТ-

кәсіпорындардың, 

фирмалардың, 

компаниялардың 

қызметін басқаруды 

ұйымдастыру үшін 

бизнес-жоспарды, 

инвестициялық және 

бизнес жобаның (фирма 

1) электрондық 

коммерцияның 

жекелеген әдістерін, 

модельдерін және 

технологияларын 

танымайды  

2) венчурлік 

кәсіпкерліктің 

проблемасын 

құрылымдау және 

ұйымдастыру әдістерін, 

 1) электрондық 

коммерцияның жекелеген 

әдістерін, модельдерін 

және технологияларын 

таниды  

2) венчурлік 

кәсіпкерліктің 

проблемасын 

құрылымдау және 

ұйымдастыру әдістерін, 

тәуекел дәрежесін 

1) электрондық коммерцияның 

заманауи әдістерін, 

модельдерін және 

технологияларын атап 

көрсетеді  

2) венчурлік кәсіпкерліктің 

проблемасын құрылымдау 

және ұйымдастыру әдістерін, 

тәуекел дәрежесін бағалау 

дағдыларын және 

инвестициялық портфельді 

1) электрондық сауда 

алаңдарының жұмысындағы 

электрондық коммерция мен 

бизнестің заманауи әдістерін, 

модельдерін және 

технологияларын анықтайды 

2) венчурлік кәсіпкерліктің 

проблемасын құрылымдау 

және ұйымдастыру әдістерін, 

тәуекел дәрежесін бағалау 

дағдыларын және 
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қызметінің) жобалық 

талдауын және 

регламенттерді есептейді 

және дайындайды 

тәуекел дәрежесін 

бағалау дағдыларын 

және инвестициялық 

портфельді 

әртараптандыру 

тәсілдерін танымайды 

3) қала экономикасын 

басқару мәселелері 

бойынша қажетті 

экономикалық 

ақпаратты дұрыс 

талдамайды 

4) Қазақстан мен 

әлемдегі "ақылды 

қалалардың" 

қалыптасуы мен 

дамуының қазіргі 

кезеңінің 

ерекшеліктерін 

түсіндірмейді  

5)ақылды қала 

объектілерін әзірлеу 

кезінде модельдеу 

әдістерін дұрыс 

қолданбайды 

 

бағалау дағдыларын және 

инвестициялық 

портфельді 

әртараптандыру 

тәсілдерін таниды 

3) қала экономикасын 

басқару мәселелері 

бойынша қажетті 

экономикалық ақпаратты 

әрдайым дұрыс талдай 

бермейді 

4) Қазақстан мен әлемдегі 

"ақылды қалалардың" 

қалыптасуы мен 

дамуының қазіргі 

кезеңінің ерекшеліктерін 

түсіндіреді  

5)ақылды қала 

объектілерін әзірлеу 

кезінде модельдеу 

әдістерін әрдайым дұрыс 

қолданбайды 

6) қазіргі заманғы ақша 

жүйесін, ондағы 

электрондық ақшаның 

орны мен рөлін 

айқындайды 

әртараптандыру тәсілдерін 

таниды 

3) қала экономикасын басқару 

мәселелері бойынша қажетті 

экономикалық ақпаратты 

талдайды 

4) Қазақстан мен әлемде 

"ақылды қалалардың" 

қалыптасуы мен дамуының 

қазіргі кезеңінің 

ерекшеліктерін таниды  

5)ақылды қала объектілерін 

әзірлеу кезінде күрделі есептеу 

алгоритмдерін және модельдеу 

әдістерін қолдану дағдыларын 

көрсетеді 

6) қазіргі заманғы ақша 

жүйесін, ондағы электрондық 

ақшаның орны мен рөлін 

айқындайды,  

 

инвестициялық портфельді 

әртараптандыру тәсілдерін 

таниды 

3) қажетті экономикалық 

ақпаратты, оның ішінде қала 

экономикасын басқару 

проблемалары бойынша 

отандық және шетелдік 

экономистердің жаңа 

зерттеулерінің нәтижелері 

туралы талдауды және 

толықтыруды орындайды 

4) Қазақстанда және әлемде 

"ақылды қалалардың" 

қалыптасуы мен дамуының 

қазіргі кезеңінің 

ерекшеліктерін 

сәйкестендіреді  

5)ақылды қала объектілерін 

әзірлеу кезінде күрделі есептеу 

алгоритмдерін және модельдеу 

әдістерін қолдану дағдыларын 

көрсетеді 

6) электрондық ақшаның 

негізгі түрлері мен қасиеттерін 

аударады;  

7) өзара байланыста қазіргі 

заманғы ақша жүйесін, ондағы 

электрондық ақшаның орны 

мен рөлін, қаржы нарықтарын 

жаһандандыру жағдайында 

олардың даму тенденциялары 

мен перспективаларын 

талдайды 

8) крипто-валюта 

бағдарламалайды 

 

ОН7 

 

Үш өлшемді өнімді, 

дербес компьютерде 

және ғаламдық 

компьютерлік желілерде 

анимация объектілері 

мен көріністерін жасау 

1)жаңа стартаптарды 

құрудың бизнес 

модельдерінің әдістері, 

тәсілдері, құралдары 

және ІТ-саласындағы 

кәсіпкерлік қызмет 

1) жаңа стартаптарды 

құрудың бизнес 

модельдерінің әдістері, 

тәсілдері, құралдары 

және ІТ-саласындағы 

кәсіпкерлік қызмет 

1) жаңа стартаптарды құрудың 

бизнес модельдерінің әдістері, 

тәсілдері, құралдары және ІТ-

аясына кәсіпкерлік қызмет 

көрсету туралы түсінікке ие 

2) инновациялық кәсіпкерлік 

1) жаңа стартаптарды құрудың 

бизнес модельдерінің 

әдістерін, тәсілдерін, құрал-

саймандарын және ІТ-аясына 

кәсіпкерлік қызмет түрлерін 

атап көрсетеді 
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үшін сандық ақпарат пен 

графикалық құралдарды, 

оның ішінде дыбысты, 

суреттерді, бейне және 

мультимедиа өнімдерін 

жинауды, түсіндіруді, 

енгізуді, сақтауды, 

өңдеуді, беруді және 

жариялауды жүзеге 

асырады 

туралы Жеке түсінігі 

жоқ 

2) инновациялық 

кәсіпкерлік өнімдерін 

зерттеу және талдау 

құралдарын, 

инновациялық ІТ-

компаниялардың негізгі 

бизнес-модельдерін 

танымайды 

3)жаңа креативті 

идеяларды 

генерациялауға 

қатыспайды 4) тиімді 

командаларды 

ұйымдастыру кезінде 

қолданыстағы үлгілерді 

таңдамайды белгісіздік 

жағдайында шешімді 

іске асыру кезінде 

коммуникативтік өзара 

іс-қимыл сценарийін 

әзірлейді  

 

туралы Жеке түсінік бар 

2) инновациялық 

кәсіпкерлік өнімдерін 

зерттеу және талдау 

құралдарын, 

инновациялық ІТ-

компаниялардың негізгі 

бизнес-модельдерін 

таниды 

3)жаңа креативті 

идеяларды 

генерациялауға ішінара 

қатысады 4) тиімді 

командаларды 

ұйымдастыру кезінде 

қолданыстағы үлгілерді 

таңдайды белгісіздік 

жағдайында шешімді іске 

асыру кезінде 

коммуникативтік өзара іс-

қимыл сценарийін 

әзірлейді. 

өнімдерін зерттеу және талдау 

құралдарын, инновациялық ІТ-

компаниялардың негізгі 

бизнес-модельдерін талдайды 

3)жаңа креативті идеяларды 

шығарады, 4) рөлдердің 

теңгерімділігі негізінде тиімді 

командаларды ұйымдастырады 

және белгісіздік жағдайында 

шешімді іске асыру кезінде 

коммуникативтік өзара іс-

қимыл сценарийін әзірлейді.

  

 

2) инновациялық кәсіпкерлік 

өнімдерін зерттеу және талдау 

құралдарын, инновациялық ІТ-

компаниялардың негізгі 

бизнес-модельдерін 

сәйкестендіреді 

3)жаңа креативті идеяларды 

шығарады, 4) проблемалық 

міндеттердің стандартты емес 

шешімдерін жобалайды 

5) рөлдердің теңгерімділігі 

негізінде тиімді командаларды 

ұйымдастырады және 

белгісіздік жағдайында 

шешімді іске асыру кезінде 

коммуникативтік өзара іс-

қимыл сценарийін әзірлейді. 

 ОН8 

 

Web-технологияларды 

жобалау, әзірлеу, 

орналастыру және 

жылжыту әдістерін және 

Интернетке серверлік 

қосымшалардың 

клиентін, сондай-ақ 

телефония, SMS 

жіберу/алу функциялары 

бар мобильді 

қосымшаларды 

бағдарламалау және 

жобалау үшін құралдар 

мен интерфейстерді 

қолданады 

1)ІТ-инфрақұрылым 

инвестициялық 

жобасының бизнес-

жоспарын әзірлеу және 

кәсіпорындардың 

қызметі туралы кейбір 

ұсыныстары жоқ 

2) ІТ-компанияның 

бизнес-жоспарларын 

жобалық талдауға 

қатыспайды 

3)қолданбалы 

мамандандырылған 

бағдарламаларды 

пайдаланбайды 

4)Экономикалық есеп 

айырысу әдістерін 

қолданбайды  

1) ІТ-инфрақұрылым 

инвестициялық 

жобасының бизнес-

жоспарын әзірлеу және 

кәсіпорындар қызметі 

туралы кейбір 

ұсыныстары бар 

2) ІТ-компанияның 

бизнес-жоспарларын 

жобалық талдауға 

қатысады 

3) қолданбалы 

мамандандырылған 

бағдарламалардың кейбір 

алгоритмдерін 

пайдаланады 

4) ІТ-фирманың қызметін 

жоспарлау, оның 

1)ІТ-инфрақұрылым 

инвестициялық жобасының 

бизнес-жоспарын және 

кәсіпорындардың қызметін 

талдайды 

2) IT-компанияның бизнес-

жоспарларының жобалық 

талдауын орындайды 

3) бизнес-процестерді әзірлеу 

үшін пайдаланылатын 

қолданбалы 

мамандандырылған 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдаланады 

4) IT-фирманың қызметін 

жоспарлау, оның 

инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру, ынталандыру 

1) инвестициялық жобаның 

бизнес-жоспарын және IT-

инфрақұрылымның өмірлік 

циклінің процестерін және 

кәсіпорындардың қызметін 

басқаруды ұйымдастыру үшін 

регламенттерді іске асырады 

2) IT-компанияның бизнес-

жоспарларының жобалық 

талдауын ұйымдастырады 

3) бизнес-процестерді әзірлеу 

үшін пайдаланылатын 

қолданбалы 

мамандандырылған 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдаланады 

 

4) сәйкестендіреді әдістері: 
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 инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру, еңбекке 

ынталандыру және ақы 

төлеу, шығындарды 

басқару саласында 

іздестіру және шешім 

қабылдау үшін 

экономикалық есеп 

айырысу әдістерін 

қолданады. 

және еңбекақы төлеу, 

шығындарды басқару 

саласында шешімдер іздеу 

және қабылдау үшін 

экономикалық есеп айырысу 

әдістерін қолданады. 

экономикалық есептер үшін 

жоспарлау қызметінің IT-

фирманың, ұйымның, оның 

инвестициялық қызметті 

ынталандыру және еңбекақы 

төлеу, іздеу және шешімдер 

қабылдау саласындағы 

шығындарды басқару 

 ОН9 

 

ІТ-фирманың қызметін, 

оның инфрақұрылымын, 

қала ортасын жоспарлау, 

инвестициялық қызметті 

ұйымдастыру, 

ынталандыру және 

еңбекақы төлеу, 

шығындарды басқару 

және цифрлық 

экономиканың 

технологиялық, мінез-

құлық, 

институционалдық-

құқықтық 

ерекшеліктерін ескере 

отырып жағдайды дұрыс 

модельдеу саласында 

шешім іздеу және 

қабылдау үшін 

экономикалық 

есептеулер әдіснамасы 

саласында теориялық 

және практикалық 

білімді қолданады 

1) ІТ-фирманың 

қызметін жоспарлау 

саласында іздестіру 

және шешім қабылдау 

үшін экономикалық 

есептеулер әдістерін 

пайдаланбайды,  

2)әртүрлі 

экономикалық 

жағдайларды 

талдаудың негізгі 

теориялық тәсілдері 

туралы түсінік жоқ  

3) қала экономикасын 

басқару мәселелері 

бойынша қажетті 

экономикалық 

ақпаратты іздестіруді 

орындамайды 

4) ақылды қала 

объектілерін әзірлеу 

кезінде күрделі есептеу 

алгоритмдері мен 

модельдеу әдістерін 

қолдану туралы алдын 

ала болжам жоқ  

1) ІТ-фирманың қызметін 

жоспарлау саласында 

іздеу және шешім 

қабылдау үшін 

экономикалық есептеу 

әдістерін ішінара 

пайдаланады,  

2)әртүрлі экономикалық 

жағдайларды талдаудың 

негізгі теориялық 

тәсілдері туралы түсінік 

бар  

3) қала экономикасын 

басқару мәселелері 

бойынша қажетті 

экономикалық ақпаратты 

іздестіруді орындайды 

4) ақылды қала 

объектілерін әзірлеу 

кезінде күрделі есептеу 

алгоритмдері мен 

модельдеу әдістерін 

қолдану туралы алдын 

ала болжам бар 

1) ІТ-фирманың қызметін 

жоспарлау, оның 

инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру, еңбекке 

ынталандыру және ақы төлеу, 

шығындарды басқару 

саласында іздестіру және 

шешім қабылдау үшін 

экономикалық есеп айырысу 

әдістерін пайдаланады 

2) салалық және 

макроэкономикалық деңгейде 

әртүрлі экономикалық 

жағдайларды талдаудың негізгі 

теориялық тәсілдері туралы 

болжамға ие және сандық 

экономиканың технологиялық, 

мінез-құлық, 

институционалдық-құқықтық 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

жағдайды дұрыс модельдеуді 

меңгеру 

Қала экономикасын басқару 

мәселелері бойынша отандық 

және шетелдік экономистердің 

жаңа зерттеулерінің 

нәтижелері туралы қажетті 

экономикалық ақпаратты 

жинақтайды және талдайды 

4) Қазақстанда және әлемде 

"ақылды қалалардың" 

қалыптасуы мен дамуының 

1) ІТ-фирманың қызметін 

жоспарлау, оның 

инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру, еңбекке 

уәждемелеу және ақы төлеу, 

шығындарды басқару 

саласында іздестіру және 

шешім қабылдау үшін 

экономикалық есептеу 

әдістерін сәйкестендіреді; 2) 

"ақылды қалалар" 

2) салалық және 

макроэкономикалық деңгейде 

әртүрлі экономикалық 

жағдайларды талдаудың негізгі 

теориялық тәсілдерін 

қолданады және сандық 

экономиканың технологиялық, 

мінез-құлық, 

институционалдық-құқықтық 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

жағдайды дұрыс модельдей 

білу 

3) қажетті экономикалық 

ақпаратты, оның ішінде қала 

экономикасын басқару 

проблемалары бойынша 

отандық және шетелдік 

экономистердің жаңа 

зерттеулерінің нәтижелері 

туралы талдайды 

4)Қазақстандағы және 
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қазіргі кезеңінің ерекшеліктері 

туралы алдын ала хабардар 

етеді және ақылды қала 

объектілерін әзірлеу кезінде 

күрделі есептеу алгоритмдерін 

және модельдеу әдістерін 

қолдану дағдыларын 

меңгерген  

әлемдегі "ақылды қалалардың" 

қалыптасуы мен дамуының 

қазіргі кезеңінің 

ерекшеліктерін зерттейді және 

ақылды қала объектілерін 

әзірлеу кезінде күрделі есептеу 

алгоритмдері мен модельдеу 

әдістерін қолдану дағдыларын 

меңгерген 

5) "ақылды қала" құру үшін 

әзірлемелерді енгізеді» 

 ОН10 

 

Блокчейн технологиясы 

негізінде ІТ-

қауіпсіздіктің 

қолданыстағы отандық 

және халықаралық 

стандарттарында іске 

асырылған Ақпараттық 

технологиялар өнімдері 

мен жүйелерін 

қорғаудың қазіргі 

заманғы тәсілдерін білу 

мен түсінуді қолданады 

1)өнімдер мен 

ақпараттық 

технологиялар 

жүйелерін қорғау 

тәсілдерін 

анықтамайды, 

2) симметриялы және 

ассиметриялы 

криптожүйелерде 

пайдаланылатын негізгі 

криптографиялық 

алгоритмдерді 

сараламайды  

3) технологиялық блок-

технологиялар негізінде 

жаһандық бәсекеге 

қабілетті өнімдер мен 

қызметтерді әзірлеу 

және прототиплеу 

үдерістері мен 

технологиялық 

стартаптарды басқару 

тәсілдерін таңдамайды 

4) деректерді сақтаудың 

оңтайлы модельдерін, 

жүйелерін 

жобаламайды және 

деректер осалдығының 

әлеуетті салаларын 

түсіндіреді 

1)өнімдер мен 

ақпараттық 

технологиялар жүйелерін 

қорғау тәсілдерін ішінара 

айқындайды, 

2)Симметриялы және 

ассиметриялы 

криптожүйелерде 

қолданылатын негізгі 

криптографиялық 

алгоритмдерді саралайды  

3) технологиялық блок-

технологиялар негізінде 

жаһандық бәсекеге 

қабілетті өнімдер мен 

қызметтерді әзірлеу және 

прототиплеу үдерістері 

мен технологиялық 

стартаптарды басқару 

тәсілдерін таңдайды 

4) деректерді сақтаудың 

оңтайлы модельдерін, 

жүйелерін нашар 

жобалайды және деректер 

осалдығының әлеуетті 

салаларын түсіндіреді 

1) ІТ-қауіпсіздіктің 

қолданыстағы отандық және 

халықаралық стандарттарында 

іске асырылған өнімдер мен 

ақпараттық технологиялар 

жүйелерін қорғаудың қазіргі 

заманғы тәсілдерін талдайды 

2)Ақпаратты шифрлеу және 

электрондық цифрлық 

қолтаңбаны пайдалана отырып 

деректер алмасуды 

ұйымдастыру үшін 

симметриялы және 

ассиметриялы 

криптожүйелерде 

пайдаланылатын 

криптографиялық 

алгоритмдерді пайдаланады 

3) технологиялық блок-

технологиялар негізінде 

жаһандық бәсекеге қабілетті 

өнімдер мен қызметтерді 

әзірлеу және прототиптеу 

процестері мен технологиялық 

стартаптарды басқару дағдысы 

бар 

4) деректерді сақтаудың 

оңтайлы модельдерін, 

жүйелерін ішінара әзірлейді 

және деректер осалдығының 

әлеуетті салаларын түсіндіреді 

1)ІТ-қауіпсіздіктің 

қолданыстағы отандық және 

халықаралық стандарттарында 

іске асырылған өнімдер мен 

ақпараттық технологиялар 

жүйелерін қорғаудың қазіргі 

заманғы тәсілдерін 

пайдаланады 

2)Ақпаратты шифрлау және 

электрондық цифрлық 

қолтаңбаны пайдалана отырып 

деректер алмасуды 

ұйымдастыру үшін 

симметриялы және 

ассиметриялы 

криптожүйелерде 

пайдаланылатын 

криптографиялық 

алгоритмдерді қолданады 

3) технологиялық блоктау 

негізінде технологиялық 

стартаптарды және жаһандық 

бәсекеге қабілетті өнімдер мен 

қызметтерді әзірлеу және 

прототиптеу процестерін 

басқарады 

4) деректерді сақтаудың 

оңтайлы модельдерін, 

жүйелерін әзірлейді және 

деректер осалдығының 

әлеуетті салаларын түсіндіреді 
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5) Үлкен құрылымсыз және 

әлсіз құрылымдалған 

деректермен жұмыс істеу 

ерекшеліктерін анықтайды 

 Soft skills ОН 11 Қоғам туралы тұтас жүйе 

және адам ретінде, 

қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі, 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 білімдерін 

көрсетеді 

1) Қазақстанның қазіргі 

тарихы дамуының 

негізгі кезеңдерін 

танымайды; 

2) әлеуметтік 

ғылымның өзекті 

бағыттары туралы 

түсінігі жоқ; 

3) республиканың 

экономикалық, 

құқықтық, идеялық-

мәдени, экологиялық 

өзін-өзі қамтамасыз ету 

бағыты бойынша жедел 

жаңғырту кезеңінде 

дамудың қазақстандық 

моделін 

қалыптастыруды 

сипаттай алмайды  

 

1) Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихын 

дамытудың негізгі 

кезеңдерін атап 

көрсетеді; 

2) әлеуметтік ғылымның 

өзекті бағыттарын 

сипаттайды; 

3) республиканың 

экономикалық, 

құқықтық, идеялық-

мәдени, экологиялық 

өзін-өзі қамтамасыз ету 

бағыты бойынша жедел 

жаңғырту кезеңінде 

дамудың қазақстандық 

моделін қалыптастыруды 

түсіндіреді. 

1) Қазақстанның қазіргі 

тарихын дамытудың негізгі 

кезеңдерін таниды; 

2) әлеуметтік ғылымның өзекті 

бағыттарын сипаттайды; 

3) республиканың 

экономикалық, құқықтық, 

идеялық-мәдени, экологиялық 

өзін-өзі қамтамасыз ету 

бағыты бойынша жедел 

жаңғырту кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруды қорытады 

және ұйымдастырады. 

4) қоғам мен оның кіші 

жүйелерін зерттеудің теориясы 

мен тәсілдерін талдайды 

5) сыни ойлау дағдыларын 

және оны әлеуметтік-саяси 

қызмет саласына қолдану 

қабілетін қалыптастыру үшін 

әлеуметтік, саяси, мәдени және 

психологиялық ақпарат алу 

әдістерін қолданады. 

  

 

1)Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихын дамытудың 

негізгі кезеңдерін 

айқындайды; 

2) әлеуметтік ғылымның өзекті 

бағыттарын сәйкестендіреді; 

3) терең білім негізінде өзінің 

кәсіби қызметінде азаматтық 

ұстанымды көрсетеді,  

4) республиканың 

экономикалық, құқықтық, 

идеялық-мәдени, экологиялық 

өзін-өзі қамтамасыз ету 

бағыты бойынша жедел 

жаңғырту кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруды бағалайды 

және ұйымдастырады. 

5) өзінің кәсіби қызметінде 

қазіргі қоғамның бәсекеге 

қабілеттілігінің, 

прагматизмінің, өзара 

түсіністігінің, төзімділігінің 

және демократиялық 

құндылықтарының 

басымдықтарындағы өзінің 

азаматтық ұстанымын бекітеді. 

6) өндіруші 

қоғамды зерделеудің негізгі 

ұғымдары  

7) қоғам мен оның кіші 

жүйелерін зерттеудің теориясы 

мен тәсілдерін талдайды 

8) сыни ойлау дағдыларын 

және оны әлеуметтік-саяси 

қызмет саласына қолдану 

қабілетін қалыптастыру үшін 

әлеуметтік, саяси, мәдени және 
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психологиялық ақпарат алу 

әдістерін қолданады. 

9) саясаттану, әлеуметтану, 

мәдениеттану, психология 

базалық білім жүйесіндегі 

интеграциялық процестердің 

өнімі ретінде қоғамның 

әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын 

қалыптастырады. 

 ОН 12 Ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазудың 

әдістерін біледі және 

оларды экономикалық 

ілімдердің тарихын 

ескере отырып, микро - 

және макро деңгейдегі 

экономикалық 

субъектілердің мінез - 

құлық ерекшеліктерін 

талдауда қолданады 

және саланы, нарықты 

және жалпы 

экономиканы талдау 

үшін микро-және 

макроэкономиканың 

принциптерін, заңдары 

мен модельдерін 

пайдаланады 

1) экономикалық 

теорияның негізгі 

санаттарын санамайды 

2) субъектілердің 

қызметін микро және 

макро деңгейде 

ажыратпайды 

3) шешімді 

орындамайды  

 ең жоғары 

экономикалық әсерге 

қол жеткізуді ескере 

отырып, 

микроэкономикалық 

процестер мәселелерін 

шешу 

4)қазіргі экономикалық 

жүйелер және олардың 

даму үрдістері туралы 

түсінік жоқ  

1) экономикалық 

теорияның негізгі 

санаттарын атап 

көрсетеді 

2)субъектілердің 

қызметін микро және 

макро деңгейде 

ажыратады 

3) шешімді орындайды  

 ең жоғары экономикалық 

әсерге қол жеткізуді 

ескере отырып, 

микроэкономикалық 

процестер мәселелерін 

шешу 

4)қолданыстағы 

экономикалық жүйелер 

және олардың даму 

үрдістері туралы түсінік 

бар 

1) экономикалық 

субъектілердің микро және 

макро деңгейдегі мінез-құлқы 

туралы білімін көрсетеді 

2)микро және макро деңгейде 

субъектінің мінез-құлқының 

ерекшеліктерін айқындайды 

3) шешімді орындайды  

 ең жоғары экономикалық 

әсерге қол жеткізуді ескере 

отырып, микроэкономикалық 

процестер мәселелерін шешу 

4) ел экономикасының жай-

күйін болжайды 

1) микро және макро деңгейде 

экономикалық субъектілердің 

оңтайлы мінез-құлқы туралы 

қорытынды жасайды 

2).Экономикалық, әлеуметтік, 

саяси ортаның жай-күйін, 

органдар мен ұйымдардың 

қызметін бағалау кезінде 

талдаудың сандық және 

сапалық әдістерінің мазмұнын 

анықтайды және түсіндіреді 

3) шешімді орындайды  

 ең жоғары экономикалық 

әсерге қол жеткізуді ескере 

отырып, микроэкономикалық 

процестер мәселелерін шешу 

4) Экономикалық модельдерді 

әзірлейді және құрастырады 

5) әзірленген модель негізінде 

ел экономикасының жай-күйін 

болжау және мониторингілеу 

 ОН 13 Болып жатқан жаһандық 

экономикалық процестер 

шеңберінде 

шаруашылық дамыту 

бағытын таңдауды 

бағалау кезінде фактілер 

білімі мен түсінігін және 

сыртқы ортадан қомақты 

байланыс алуға және 

оны жұмыс түрінде 

түрлендіруге және 

1) болып жатқан 

жаһандық 

экономикалық 

процестер шеңберінде 

шаруашылық дамудың 

жекелеген ықтимал 

бағыттарын айқындай 

алмайды  

2) сыртқы ортадан кері 

байланыс алуға және 

оны жұмыс түрінде 

1) болып жатқан 

жаһандық экономикалық 

процестер шеңберінде 

шаруашылық дамудың 

жекелеген ықтимал 

бағыттарын айқындайды  

2) сыртқы ортадан кері 

байланыс алуға және оны 

жұмыс түрінде өзгертуге 

және жұмыс орындарын 

құруға бағытталған 

1) болып жатқан жаһандық 

экономикалық процестер 

шеңберінде шаруашылық 

дамудың ықтимал бағыттарын 

сипаттайды  

2) сыртқы ортадан кері 

байланыс алуға және оны 

жұмыс түрінде өзгертуге және 

жұмыс орындарын құруға 

бағытталған шаруашылық 

жүргізу алгоритмдерін 

1) болып жатқан жаһандық 

экономикалық процестер 

шеңберінде шаруашылық даму 

бағытын таңдауды 

айқындайды  

2) сыртқы ортадан кері 

байланыс алуға және оны 

жұмыс түрінде өзгертуге және 

жұмыс орындарын құруға 

бағытталған шаруашылық 

жүргізу алгоритмдерін таниды 
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жұмыс орындарын 

құруға бағытталған 

шаруашылық жүргізу 

алгоритмдерін 

қолданады 

өзгертуге және жұмыс 

орындарын құруға 

бағытталған 

шаруашылық жүргізу 

алгоритмдерінің 

ерекшелігін танымайды 

3)ақпараттық қоғамның 

даму кезеңдерін 

санамайды 

Туралы жалпы 

түсініктері жоқ;  

өндірістегі 

жаңалықтарды 

коммерцияландыруды 

басқару процесінде;  

шаруашылық жүргізу 

алгоритмдерінің 

ерекшелігін таниды 

3)ақпараттық қоғамның 

даму кезеңдерін аударады 

Туралы жалпы түсініктері 

бар; 

өндірістегі 

жаңалықтарды 

коммерцияландыруды 

басқару процесінде; 

сипаттайды 

3)ақпараттық қоғамның даму 

кезеңдерін аударады 

4)сипаттайды 

өндірістегі жаңалықтарды 

коммерцияландыруды басқару 

процесі;  

5)ұйымның инновациялық 

әлеуетін және оны басқаруды 

бағалайды; 

 6) фирмалардың 

инновациялық стратегиясын 

дамыту үшін жағдай жасайды  

3) ақпараттық қоғамның даму 

кезеңдерін, индустриядан 

кейінгі (ақпараттық) қоғамның 

тұжырымдамасын өндірістің 

басты өнімдері ақпарат пен 

білім болып табылатын 

өркениетті дамытудың тарихи 

кезеңі ретінде сәйкестендіреді 

4)Өндірістегі жаңалықтарды 

коммерцияландыруды басқару 

процесін модельдейді;  

5)ұйымның инновациялық 

әлеуетін және оны басқаруды 

бағалайды; 

 6) фирманың инновациялық 

стратегиясын әзірлейді  

 7) ғылыми-техникалық 

жобаларды іріктеуді және 

қаржылық бағалауды жүзеге 

асырады 

 ОН 14 Халықаралық ІТ-

бизнестің, электрондық 

ақша нарығы мен төлем 

жүйелерінің, В2В - және 

В2С-нарықтардың 

әлемдік жоғары 

технологиялар 

нарығының ұғымдары 

мен жұмыс істеу 

тетіктерін және әлемдік 

экономиканың цифрлық 

трансформациясы 

жағдайында 

тұтынушылық және 

салалық орта тарапынан 

жоғары технологиялық 

өнімдерге қарсы тұру 

көздерін сәйкестендіреді 

және қолданады 

1)Әлемдік экономика 

мен Халықаралық ІТ-

бизнестің даму 

үрдістері мен 

перспективаларын 

санамайды;  

2)әлемнің әртүрлі 

өңірлеріндегі ІТ-

нарықтың 

инвестициялық 

ахуалын және шетелдік 

саяси және 

экономикалық 

тәуекелдерін 

сипаттамайды 

3)әлемдік 

экономикадағы сандық 

трансформация 

элементтерін 

сараламайды  

4) әлемдік жоғары 

технологиялар 

1)Әлемдік экономика мен 

Халықаралық ІТ-

бизнестің даму үрдістері 

мен перспективаларын 

атап көрсетеді;  

2)әлемнің әртүрлі 

өңірлеріндегі ІТ-

нарықтың инвестициялық 

ахуалын және шетелдік 

саяси және экономикалық 

тәуекелдерін сипаттайды 

3) әлемдік экономикадағы 

сандық трансформация 

элементтерін саралайды  

4) әлемдік жоғары 

технологиялар 

нарығының жұмыс істеу 

ұғымдары мен тетіктерін 

түсінеді 

5) В2В - және В2С-

нарықтардың жоғары 

технологияларының 

1) Әлемдік экономика мен 

Халықаралық ІТ-бизнестің 

даму тенденциялары мен 

перспективаларын анықтайды;  

2)әлемнің әртүрлі 

өңірлеріндегі инвестициялық 

климат-нарықтың және 

шетелдік инвестиция-лардың 

саяси және экономикалық 

тәуекелдерін таниды 

3) әлемдік экономикадағы 

цифрлық трансформация 

элементтерін жіктейді  

4)криптографиялық 

алгоритмдерді, ашық байланыс 

арналары арқылы хабар мен 

деректерді беру үшін 

пайдаланушыларды 

сәйкестендіру және 

аутентификациялау 

құралдарын орындайды;  

6) әлемдік жоғары 

1) Әлемдік экономика мен 

Халықаралық ІТ-бизнесті 

дамытудың тұрақтылығының, 

үрдістері мен 

перспективаларының 

жүйелендірілген түсініктерін 

сипаттайды;  

2)әлемнің әртүрлі 

өңірлеріндегі ІТ-нарықтың 

инвестициялық ахуалын және 

шетелдік саяси және 

экономикалық тәуекелдерін 

талдайды 

3) әлемдік экономикадағы 

цифрлық трансформация 

элементтерін сәйкестендіреді 

және адамдардың тиімді 

ақпараттық өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ететін жаһандық 

ақпараттық кеңістік туралы 

түсінікке ие болады 

4)криптографиялық 
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нарығының жұмыс 

істеу ұғымдары мен 

тетіктерін түсінбеуі 

5) В2В - және В2С-

нарықтардың жоғары 

технологияларының 

ерекшелігін және 

тұтынушылық және 

салалық орта 

тарапынан жоғары 

технологиялық 

өнімдерге қарсылық 

көздерін анықтамайды 

 

ерекшелігін және 

тұтынушылық және 

салалық орта тарапынан 

жоғары технологиялық 

өнімдерге қарсылық 

көздерін айқындайды 

 

технологиялар нарығының 

жұмыс істеу ұғымдары мен 

тетіктерін түсінеді 

7) В2В - және В2С-

нарықтардың жоғары 

технологияларының 

ерекшелігін және 

тұтынушылық және салалық 

орта тарапынан жоғары 

технологиялық өнімдерге 

қарсылық көздерін сипаттайды 

8) электрондық ақшаның 

негізгі түрлері мен қасиеттерін 

айқындайды 

алгоритмдерді, ашық байланыс 

арналары бойынша Хабар мен 

деректерді беру үшін 

пайдаланушыларды 

сәйкестендіру және 

аутентификациялау 

құралдарын орындайды;  

6) әлемдік жоғары 

технологиялар нарығының 

жұмыс істеу ұғымдары мен 

тетіктерін түсінеді 

 

7) В2В - және В2С-

нарықтардың жоғары 

технологияларының 

ерекшелігін және 

тұтынушылық және салалық 

орта тарапынан жоғары 

технологиялық өнімдерге 

қарсылық көздерін болжайды 

8) электрондық ақшаның 

негізгі түрлері мен қасиеттерін 

талдайды;  

9) өзара байланыста қазіргі 

заманғы ақша жүйесін, ондағы 

электрондық ақшаның орны 

мен рөлін, қаржы нарықтарын 

жаһандандыру жағдайында 

олардың даму тенденциялары 

мен перспективаларын 

саралайды 

  ОН 15 Зияткерлік және 

кәсіпкерлік меншік 

объектілеріне жеке 

мүліктік емес және 

мүліктік құқықтарды, 

оның ішінде ЭЕМ және 

ДҚ арналған 

бағдарламаларды қорғау 

және сақтау тәсілдері 

мен тетіктерін 

қолданады 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

нормативтік актінің 

мәнін жаңғыртпайды; 

2) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

нормативтік актіні 

қолдану практикасын 

талдамайды; 

қызмет; 

3) кәсіпкерлік қызмет 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

нормативтік актілердің 

мәнін жаңғыртады; 

2) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

нормативтік актілерді 

қолдану практикасын 

талдайды; 

3) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

1) сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнаманың негізгі 

құқықтық актілері мен 

нормаларын, Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамада 

пайдаланылатын негізгі 

терминдер мен ұғымдарды 

таниды;; 

2) Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамада 

пайдаланылатын негізгі 

1) қолданыстағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы және оны қолдану 

практикасын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамада 

пайдаланылатын негізгі 

терминдер мен ұғымдарды 

таниды;; 

2) Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамада 

пайдаланылатын терминдерді 
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саласындағы нақты 

нормативтік актінің 

қолданылу шарттары 

мен шектерін 

айқындамайды; 

6) кәсіпорын 

қызметінің кәсіпкерлік 

қызмет саласындағы 

заңнама талаптарына 

сәйкестігі туралы 

қорытынды жасамайды; 

7) кәсіпорынның ішкі 

құжаттарын олардың 

кәсіпкерлік 

саласындағы заңнама 

талаптарына сәйкестігі 

мақсатында өзгерту 

жөніндегі ұсыныстарды 

тұжырымдамайды 

қызмет  

 

нормативтік актілердің 

қолданылу шарттары мен 

шектерін айқындайды; 

6) кәсіпорын қызметінің 

кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы жекелеген 

нормативтік актілердің 

талаптарына сәйкестігі 

туралы қорытынды 

жасайды; 

7) кәсіпорынның 

жекелеген ішкі 

құжаттарын олардың 

кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы заңнама 

талаптарына сәйкестігі 

мақсатында өзгерту 

жөніндегі ұсыныстарды 

тұжырымдайды 

терминдерді түсіндіреді; 

3) негізінен сыбайлас 

жемқорлық мінез-құлқын 

дұрыс бағалайды;  

4) заңгер мамандығының 

мақсаттары мен міндеттерін 

анықтайды, өз мамандығына 

деген қызығушылығын 

қолдайды; 

5) заңгердің қызметін 

ұйымдастырудың негізгі 

тәсілдері мен тәсілдерін 

айқындайды; 

6) өзара байланысы мен өзара 

іс-қимылы нәтижесінде 

қалыптасатын және қоғамдық 

өмірге заңды ықпал етуді 

сипаттайтын негізгі құқықтық 

құбылыстар мен процестерді 

(оң құқық, Құқық құру, 

құқықты іске асыру, құқықтық 

сана) таниды. 

түсіндіреді; 

3) Сыбайлас жемқорлық мінез-

құлқын бағалайды; 

4) заңгер мамандығының 

мақсаттары мен міндеттерін 

анықтайды, өз мамандығына 

деген тұрақты 

қызығушылықты қолдайды; 

5) заңгердің қызметін 

ұйымдастырудың негізгі 

тәсілдері мен тәсілдерін; оның 

қызметінің тиімділігін 

бағалаудың принциптері мен 

өлшемдерін айқындайды; 

6) өзара байланысы мен өзара 

іс-қимылы нәтижесінде 

қалыптасатын және қоғамдық 

өмірге заңдық ықпал етуді 

сипаттайтын құқықтық 

құбылыстар мен процестерді 

(оң құқық, Құқық құру, 

құқықты іске асыру, құқықтық 

сана) айқындайды. 
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27.Жұмыс берушілер тізімі 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Контакты 

Тел, e-mail 

1 «Қарағанды облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызмет көрсету және 

мұрағаттар басқармасы» ММ 

8(7212)50-15-28 (6770) 

di.esentaeva@karaganda-

region.gov.kz 

2 "Атамекен " Қарағанды облысының Кәсіпкерлер Палатасы +7 (7212) 59-79-60 

87751788370 

k. ospanova@palata.kz 

3 ЗТҰ«ҚазақстанРеспубликасыныңақпараттықтехнологиялардыдамытуқауымдастығы» +77015999764 

zhupar@bk.ru 

4 «Казахмыс» Корпорациясы +77015210205 

kvin07@list.ru 

5 ЖШС«Wooppay» +77014798599 

kjussupov@wooppay.com 

6 ЖШС «АЛСАНА» +77017361358 

boss@alsana.kz 

7 ЖШС «Rational Solution» 87021000033 

x_invest@mail.ru 
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