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1 Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program 
 

Қолдану саласы/ 

Область применения / 

Application area 

Осы бағдарлама 5В060200 - Информатика мамандығы бойынша жаратылыстану бакалаврын дайындау деңгейіне 

және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді. 

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки бакалавров 

естествознания по специальности 5В060200 - Информатика. 

The present program establishes requirements to the content of education and level of training of bachelors of natural 

sciences in the specialty 5В060200 Computer science. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

5В060200 – «Информатика» 

5В060200 – «Информатика» 

5В060200 Computer science 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/ 

Нормативно- правовое 

обеспечение / 

The regulatory and legal 

support 

1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы (2-тарау, 1-б, 9- тарау, 73, 74-б, 10- тарау, 76-б). 

2 5В060200 - «Информатика» мамандығы бойынша жоғары білім алу типтік оқу жоспары. (№ 87) 

3 ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы №292-ші шешімінің жаңа редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті 

стандарты. 

4 Ұлттық біліктілік шеңбері 

5 ҚР ЖБМ нормативтік-әдістемелік құжаттары.. 

 

1. Закон «Об образовании РК» (глава 2 ст. 1, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 

2. Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В060200 – «Информатика» (№ 87). 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в редакции постановления 

Правительства РК от 13.05.2016 № 292 

4. Национальные рамки квалификаций 

5. Нормативно методические документы МОН РК. 

 
1. The Law "On Obtaining Education of the RK" (Chapter 2, Article 1, Chapter 9, Articles 73, 74, Chapter 10, article 
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 76). 

2. The standard curriculum as the higher education 5B100200 – «Information Security System» (№ 163). 

3. The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the government of RK from 

5/13/2016 №. 292. 

4. National Qualifications Framework 

5. Normative-methodical documents of the MES RK. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education 

program 

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Топта жұмыс жасай алатын, информатика саласында іргелі білімі бар, құзыреттіліктері мен білімдерін 

біріктіруге қабілетті, программалық қамтаманы құрып, жобалай алатын бакалаврларды дайындау 

Подготовка бакалавров, имеющих фундаментальные знания в области информатики, владеющих навыками 

интегрирования знаний и компетенций, проектирования и создания программного обеспечения, способных 

работать в команде. 

Training Bachelors with fundamental knowledge in the field of computer science, who are able to integrate the 

knowledge and competence, to design and create software, to work as a team in a constantly changing professional 

environment. 
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Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгеру нәтежиесінде 

білім алушылардың біліктілігін дамыту білімдері мен дағдыларын кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде 

туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін қолдану. 

Бағдарламаның бірегейлігі - талдаушылар, жобалаушылар, зерттеушілер ғана емес, сондай-ақ деректер мен 

жұмыс жасайтын маманды мен жасанды интеллект саласындағы зерттеушілер даярланады 

Развитие умений обучающихся применять знания и навыки, полученные в результате освоения 

образовательной программы бакалавриата по специальности 5В060200 – «Информатика», для решения 

конкретных проблем, возникающих в основных видах профессиональной деятельности. 

Уникальность программы состоит в том, что осуществляется подготовка не только аналитиков, разработчиков 

и исследователей по программному обеспечению, а также специалистов по работе с данными, исследователей в 

области искусственного интеллекта, 

Development of abilities of students to apply knowledge and skills received as a result of development of the 

educational program of a bachelor degree in 5В060200 Computer science to the solution of the specific problems arising 

in main types of professional activity. 

 
 

 The uniqueness of the program is that not only analysts are trained, designer, software engeneers, as well as 

data engeneers, researchers in the field of artificial intelligence 
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

5В060200 - Информатика мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры 

Бакалавр естествознания по специальности 5В060200 - Информатика. 
Bachelors of natural sciences specialty 5В060200 - Computer science . 
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Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

инженер-программист (программист); білімдерді өңдеу бойынша маман; ақпараттық қауіпсіздік бойынша 

маман; жүйелік талдаушылар (жалпы бейін); АТ бойынша кеңесшілер мен бизнес-талдаушылар; 

бағдарламалық жасақтама сәулетшілері ;бағдарламалық жасақтаманы тестілеу әзірлеушілері; web және 

мобильді қосымшаларды тестілеу жөніндегі әзірлеушілері мен мамандары; бағдарламалық жасақтама 

сүйемелдеу жөніндегі кәсіби мамандар; ақпараттық технологиялар жөніндегі аудиторлар; жасанды интеллект 

жөніндегі маман. 

инженер-программист (программист); специалист по обработке знаний; специалист по защите информации; 

системные аналитики (общий профиль); консультанты и бизнес-аналитики по ИТ; архитекторы программного 

обеспечения; разработчики и специалисты по тестированию программного обеспечения; разработчики и 

специалисты по тестированию Web и мобильных приложений; специалисты-профессионалы по сопровождению 

программного обеспечения; аудиторы по информационным технологиям; специалист по искусственному 

интеллекту. 

Engineer-programmer (programmer); Specialist processing knowledge; Information Security Specialist; system 

analysts (general profile); IT consultants and business analysts; software architects; Software development software 

developers; developers and specialists for web and mobile applications testing; software support professionals; 

information technology auditors; artificial intelligence Specialist. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеу орталықтары, мемлекеттік басқару органдары , білім беру мекемелері және кәсіптік 

мәселелерді шешу үшін компьютерлік технологиялар мен математикалық әдістерді қолданатын меншіктің әр 

түрлі формалары бар ұйымдар 

Научно-исследовательские центры, государственные органы управления, образовательные учреждения и 

организации различных форм собственности, использующие математические методы и компьютерные 

технологии для решения профессиональных задач 

 Research centers, government bodies, educational institutions and organizations of various forms of ownership, using 

mathematical methods and computer technology to solve professional problems 
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Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект 

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Информатика, ақпараттық технологиялар; үлкен деректер мен табиғи тілдерді өңдеу; ғылым, білім, техника, 

экономика мен басқару мәселелерін шешуге арналған программалық қамтама; білім инженериясы; жасанды 

интеллект жүйесі 

Информатика и информационные технологии; обработка больших данных и естественных языков; 

программное обеспечение для решения задач науки, образования, техники, экономики и управления; инженерия 

знаний; система искусственного интеллекта 

Computer science, information technology; Processing of large data and natural languages; software for solving 

problems of science, education, technology, economics and management; knowledge engineering; artificial intelligence 

system 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

- кәсіби қызмет объектілерінің қызмет етуін жүзеге асыратын және сүйемелдейтін процесті ұйымдастыру 

мақсатында уақыт пен ресурстарды тиімді басқару мен жоспарлау; 

- эффективное планирование и управление ресурсами и временем в целях организации процесса разработки и 

поддержки функционирования объектов профессиональной деятельности; 

- аппараттық-программалық қамтаманы верификациялау және тестілеу, аппараттық және программалық 

құралдарды, кешендер мен желілерді құрастыру; 

- тестирование и верификация аппаратно-программного обеспечения, компоновка аппаратных и программных 

средств, комплексов и сетей; 

- кәсіби қызмет объектілерінің тиімділігі мен сенімділігін арттыру мақсатында математикалық, алгоритмдік 

және программалық қамтамаларды жетілдіру, құру және талдау жасау; 

 
- эффективное планирование и управление ресурсами и временем в целях организации процесса разработки и 

поддержки функционирования объектов профессиональной деятельности; 

- тестирование и верификация аппаратно-программного обеспечения, компоновка аппаратных и программных 

средств, комплексов и сетей; 

- анализ, создание и усовершенствование математического, алгоритмического и программного обеспечения с 

целью повышения надежности и эффективности объектов профессиональной деятельности; 

- разработка требований и спецификаций отдельных компонентов объектов профессиональной деятельности на 

основе анализа запросов пользователей, моделей предметной области и возможностей технических средств; 

- осуществление педагогической деятельности с широким применением средств E-Learning, мультимедийных, 

дистанционных и других компьютерных технологий. 

 - effective planning and management of resources and time for the purpose of organizing the process of developing and 
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 supporting the functioning of objects of professional activity; 

- testing and verification of hardware and software, the layout of hardware and software, complexes and networks; 

- Analysis, creation and improvement of mathematical, algorithmic and software to improve the reliability and 

efficiency of professional activities; 

- development of requirements and specifications of individual components of professional activity objects on the basis 

of analysis of user requests, domain models and technical capabilities; 

- implementation of pedagogical activity with wide application of E-Learning, multimedia, remote and other computer 

technologies. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Ұйымдастыру-басқарушылық; эксперименттік зерттеу; ғылыми-зерттеу, жобалау, білім беру 

Организационно-управленческая; экспериментально-исследовательская; проектная;научно- 

исследовательская, обравовательная. 

Design; organizational and administrative; production and technological; research. 

 

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map/competencys profile 
 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / The 

result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that 

form the results of training (units of 

competences) 

ККА - Программалық 
қамтама жобалау және 
жасау дағдылары 
ПКА- Владение навыками 

проектирования и создания 
программного обеспечения 
PCА - Skills in design and 

АКК1 ПҚ жобалау технологиялары туралы білімдерін көрсету. 

Программаның өмірлік циклының кезеңдерін қамтамасыз ететін 

аспаптық құралдары мен әдістемесін таңдауды негіздей білуі керек. 

АПК1 Демонстрировать знание технологий проектирования ПО. Уметь 

обосновывать выбор методологии и инструментального средства, 

обеспечивающих этапы жизненного цикла программ. 

АPC1 Demonstrate knowledge of software design technologies. Be able to 

Ақпараттық жүйелерді жобалау 

Проектирование информационных систем 

Information Systems Design 

 

Программалық инженерия бойынша 

практикум 

Практикум по программной инженерии 

Workshop on Software Engineering 
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development of software justify the choice of methodology and tools that provide the stages of the 
life cycle of programs. 

 

АКК2 Тиімді заманауи әдістерді, құралдарды және жобалау 

технологияларын таңдай білетін, техникалық тапсырма құрастыра 

алатын қабілетінің болуы, әзірленген программалық қамтаманы 

тестілеу тәсілдерін қолдана білу және тестілеуге арналған ортаны 

әзірлей алу 

АПК2 Умение выбирать эффективные современные методы, средства и 

технологии проектирования, умение формулировать техническое 

задание, умение использовать способы тестирования разрабатываемого 

программного обеспечения и разрабатывать тестовое окружение 

АPC2 Ability to choose effective modern methods, means and technologies 

of designing, ability to formulate the technical task, Ability to use ways to 

test developed software and develop a test environment 

Бағдарламалау тілдері және технологиялары 

Языки и технологии программирования 

Languages and technologies of programming 

 

Программалық инженерия 

Программная инженерия 

Software Engineering 

АПК3 Әдістерге, алгоритмдерге, программаларға, жүйелер мен 

желілерге сандық және сапалық талдау жүргізу, жобалау, әзірлеу 

қабілетінің болуы 

АПК3 Способность проектировать, разрабатывать, проводить 

количественный и качественный анализ методов, алгоритмов, 

программ, систем и сетей 

АPC3 Ability to design, develop, conduct quantitative and qualitative 

analysis of methods, algorithms, programs, systems and networks 

Ақапартты интелектуалды талдау 

Интеллектуальный анализ данных 

Data mining 

 

Компьютерлік желілер 

Computer networks 

Компьютерные сети 
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АКК4 Деректер базасы теориясы облысында білімінің және деректер 

базасын жобалаудың практикалық дағдысының болуы. Қашықтықтағы 

деректер базасы мен ақпараттық жүйелердің әр түрлі компоненттерін 

әзірлеу және жобалау дағдысын игеру 

АПК4 Владеть знаниями в области теории баз данных и иметь 

практические навыки проектирования баз данных. Владеть навыками 

проектирования и разработки различных компонентов 

информационных систем и удаленных баз данных. 

Деректер базасының теориясы 

Теория баз данных 

Database Theory 
 

Қашықтағы деректер базасын жобалау 

Проектирование удаленных баз данных 

Design of remote databases 

 

Ақпараттық жүйелерді жобалау 

 

 
 

 АPC4 Be knowledgeable in the field of database theory and have practical 

database design skills. To have the skills of designing and developing 

various components of information systems and remote databases. 

Проектирование информационных систем 
Information Systems Design 

АКК5Үлкен күрделі жүйелерді әзірлеудің программалық құралдарын 

қолдану және топта жұмыс жасай алу 

АПК5 Владеть программными инструментами разработки больших 

сложных систем и уметь работать в команде 

АPC5Students will befamiliar with software development tools used to 

develop large complex systems and be able to work in a team 

Ақпараттық жүйелерді жобалау 

Проектирование информационных систем 

Information Systems Design 

Қашықтағы деректер базасын жобалау 

Проектирование удаленных баз данных 

Design of remote databases 

Программалық инженерия бойынша 

практикум 

Практикум по программной инженерии 
Workshop on Software Engineering 
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АКК6 Программалық қамтаманың әзірлеу процесстері (стандарттар, 

әдістер, құралдар, сенімділік пен қауіпсіздікті қоса алғанда, барлық 

талаптарды әзірлеу мен сапаны бағалауға байланысты әрекеттер мен 

міндеттемелер) 

АПК6 Процессы разработки ПО (стандарты, методы, инструментальные 

средства, действия и обязательства, связанные с разработкой и 

квалификацией всех требований, включая надежность и защищенность). 

АPC6 Software development processes (standards, methods, tools, actions 

and obligations related to the development and qualification of all 

requirements, including reliability and security). 

Программалық инженерия 

Программная инженерия 

Software Engineering 

 

Программалық инженерия бойынша 

практикум 

Практикум по программной инженерии 

Workshop on Software Engineering 

 

Ақпараттық жүйелерді жобалау 

Проектирование информационных систем 

Information Systems Design 

А КК7 программалық интерфейстерді әзірлеу қабілетінің болуы 

АПК7 способность создавать программные интерфейсы 
 

АPC7 ability to create software interfaces 

Адамның компьютермен өзара байланысы 

Взаимодействие компьютера с человеком 

Computer Interaction with a person 

Программалық инженерия бойынша 

практикум 

Практикум по программной инженерии 
Workshop on Software Engineering 

 

 
 

 АКК8 Хабарламаларды жіберу интерфейсінің негізіндегі үлестірмелі 

жедел жадысы бар есептеу жүйелері үшін параллельді программалау 

технологиясын игеру; есептеу алгоритмдерінің параллельді 

аналогтарын құру дағдысының болуы 

АПК8 Владеть технологией параллельного программирования для 

вычислительных систем с распределенной оперативной памятью на 

основе интерфейса передачи сообщений; навыком построения 

параллельных аналогов вычислительных алгоритмов. 

АPC8 Own parallel programming technology for computing systems with 

distributed RAM based on the messaging interface; the skill of constructing 

parallel analogs of computational algorithms. 

Параллельді есептеу жүйесінің 

архитектурасы 

Архитектура систем параллельных 

вычислений 

Аrchitecture systems of parallel computing 
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AКК59  математикалық логика курсының негізгі ұғымдарын білу: 

пікірлер логикасы мен есептеулері, предикаттар логикасы мен 

есептеулері, алгоритмдер теориясының негізгі модельдері; алгоритмдік 

күрделілік теориясының негіздері; предикатты және пропозиционалды 

классикалық емес логиканың негізгі түрлері 

AПК9 знать основные понятия курса математической логики: логику и 

исчисления высказываний, логику и исчисления предикатов, основные 

модели теории алгоритмов; основы теории алгоритмической 

сложности; основные виды пропозициональных и предикатных 

неклассических логик   

APC9 to know the basic concepts of the course of mathematical logic: logic 

and propositional calculus, logic and calculus of predicates, the basic 

models of the theory of algorithms; bases of the theory of algorithmic 

complexity; basic types of propositional and predicate nonclassical logics    

Предикаттар логикасы 

Логика предикатов 

Logic of predicates 

Аксиоматикалық жүйе 

Аксиоматическая система 

Axiomatic system 

Алгоритмдер теориясы 

Теория алгоритмов 

Algorithms Theory 

КҚ В Лингвистикалық 

деректерді заманауи 

құралдармен өңдеуге 

мүмкіндік беру 
ПКВ Способность 

BКҚ1 Табиғи тілдегі мәтіндерді өңдеуге арналған қолданбалы 
жүйелерін жобалау үшін белгілі инструментальды құралдары және 

лингвистикалық ресурстарды қолдана білу 

BПК1 Умение применять существующие инструментальные средства и 

лингвистические ресурсы для разработки прикладных систем 

Үлкен көлемді акпараттарды талдау 

Анализ больших данных 

Big data analysis 

Онтологиялық модельдеу 

Онтологическое моделирование 

 
 

проводить обработку 

лингвистических данных 

современными средствами 

PCВ Providing linguistic data 

with modern tools 

обработки текстов на естественном языке. 
ВPC1 Ability to apply existing tools and linguistic resources for the 

development of applied text processing systems in natural language. 

Ontological modeling 

Математикалық программалау 

Математическое программирование 

Mathematical Programming 

Функционалдық программалау 

Функциональное программирование 

Functional Programming 

  Логикалық программалау 

Логическое программирование 

Logic Programming 
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  Cөйлеуді тану 

Распознавание речи 

Speech Recognition 

  Сөйлеуді синтездеу 

Синтез речи 
Speech Synthesis 

 BКҚ2 Сөйлеуді тану мен синтездеу мәселелерінде сигналдарды 

цифрлық өңдеу дағдыларын игеру 

BПК2 Владеть навыками цифровой обработки сигналов в задачах 

распознавания и синтеза речи 

ВPC2 Be skilled in digital signal processing in problems of recognition and 

speech synthesis 

Cөйлеуді тану 

Распознавание речи 

Speech Recognition 

Сөйлеуді синтездеу 

Синтез речи 

Speech Synthesis 

 BКҚ3 Зерттеу тақырыбы бойынша үлкен ақпаратты талдаудың 

программалық жүйелері мен алгоритмдерін әзірлеу технологияларын 

игеру, ақпаратты жүйелеу, талдау және өңдеу үшін инструменталды 

құралдары мен математикалық аппаратты қолдану 

BПК3 Владеть технологиями разработки алгоритмов и программными 

системами анализа больших данных, математическим аппаратом и 

инструментальными средствами для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

Үлкен көлемді акпараттарды талдау 

Анализ больших данных 

Big data analysis 

 

Ақапартты интелектуалды талдау 

Интеллектуальный анализ данных 

Data mining 

 
 

 ВPC3 Have skills in technology development of algorithms and software 

systems for large data analysis, mathematical techniques and tools for 

processing, analysis and systematization of information on the subject of 

research 
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BКҚ4 Кәсіби проблемаларды шешу үшін логикалық әдістерді пайдалана 

білу. Логикалық мәселелерді шешу дағдыларын меңгеру.. 

BПК4 Владеть навыками решения логических задач, уметь использовать 

логические методы для решения профессиональных задач 

ВPC4 Be able to use logical methods to solve professional problems. Have 

the skills to solve logical problems. 

Предикаттар логикасы 

Логика предикатов 

Logic of predicates 

Аксиоматикалық жүйе 

Аксиоматическая система 

Axiomatic system 

BКҚ5 Әр түрлі мәселелерді шешу үшін қолданбалы программалардың 

пакеттерін қолдана білу 

BПК5 Уметь использовать пакеты прикладных программ для решения 

различных задач 

ВPC5 To be able to to use software packages for different tasks 

Математикалық есептерді шешу пакеттері 

Пакеты для решения математических задач 

Packages to Solve Mathematical Problems 

Бейнелерді цифрлы өңдеу пакеттері 

Пакеты цифровой обработки изображений 

Packages Digital Image Processing 

КҚ C Кәсіби мәселелерді 

шешуде білім мен 

құзыреттілікті 

интеграциялау дағдыларын 

білу 

ПКC Владение навыками 

интегрирования знаний и 

компетенций в решении 

профессиональных задач 

PCC Mastering skills on 

integration of knowledge and 

competence in solving 

professional tasks. 

CКҚ1 Өлшемдер мен бақылаулар жүргізуге, құжаттарды және 

нәтижелерді дұрыс рәсімдеуге; олардың теорияға сәйкестігі мен 

маңыздылығын есепке ала отырып, өлшеу деректемелерін өңдеу мен 

түсіндіруге қабілетті болуы. 

CПК1 Способен проводить наблюдения, измерения, документировать и 

правильно оформлять результаты; интерпретировать и обрабатывать 

данные измерений с учѐтом их значимости и соответствии теории. 

CРС1It is capable to carry out search, the analysis and assessment of 

information necessary for statement and the solution of professional tasks in 

the field of engineering systems. 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational internship 
 

Өндірістік практика / 

Производственная практика / 

Industrial externship 

 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

CКҚ2 Бейінді пәндердің ұғымдық аппаратында еркін бейімделе алады, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен по специальности 

 
 



  

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 16 

 

 алынған білімдерді кәсіби қызметте пайдалануға қабілетті. 

CПК2 Свободно ориентируется в понятийном аппарате профильных 

дисциплин, использует полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

CРС2 Freely is guided in a conceptual framework of profile disciplines, uses 

the gained knowledge in professional activity. 

State examination in a speciality 

 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау   

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

Writing and defense of Bachelor degree 
diploma work (project) 

CКҚ3 Командада жұмыс істей білу 

CПК3 Быть способными работать в команде 

CРС3 Be able to work in a team 

Программалық инженерия бойынша топтық 

жоба, Дене шынықтыру, Өнеркәсіптік 

практика, Диплом алдындағы тәжірибе . 

Дипломдық жұмыс 

Групповой проект по программной 

инженерии,          Физическая культура, 

Производственная практика, Преддипломная 

практика, Дипломная работа 

Software engineering (Software engineering and 

Workshop on software engineering, including a 

group project on software engineering), Physical 

training, Industrial Internship, Pre-diploma 

practice, Bachelor's Degree Thesis 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональн ые 

компетенции (ОПК) / 

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that 

form the results of training (units of 

competences) 

ЖКҚA Компьютерлік 

жүйелерді ұйымдастыру 

мен жұмыс істеуін түсіну, 

ақпараттық қауіпсіздікті 

AЖКҚ1 Есептеу техникасы, телекоммуникация және байланыстың 

заманауи құралдарын білу 

AОПК1 Знать современные средства вычислительной техники, 

телекоммуникаций и связи 

Компьютерлік жүйе архитектурасы 

Архитектура компьютерных систем 

Architecture of Computer Systems 

Компьютерлік желілер 
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қамтамасыз ету. 
ОПКA Владение 

способностью понимать 

организацию   и 

функционирование 

компьютерных  систем, 

обеспечение 

информационной 

безопасности. 

GPCA The ability to 

understand the organization 

and operation of computer 

systems, information security 

provision. 

AGPC1 Know modern means of computer technology, telecommunications 

and communications 

Computer networks 
Компьютерные сети 

AЖКҚ2 Компьютерлік жүйелердің әр түрлі типтерінде жұмыс жасау 

дағдысының болуы 

AОПК2 Иметь навыки работы на различных типах компьютерных 

систем 

AGPC2 Have the skills to work on different types of computer systems 

Операциялық жүйелер 

Операционные системы 

Operating systems 

 

Компьютерлік жүйе архитектурасы 

Архитектура компьютерных систем 

Architecture of Computer Systems 

Компьютерлік желілер 

Computer networks 
Компьютерные сети 

AЖКҚ3 Ақпаратты қорғау, криптография, АКТ, АҚ облыстарында 

мемлекетаралық, халықаралық және Қазақстан Республикасының 

стандарттары 

AОПК3 Стандарты Республики Казахстан, международные, 
межгосударственные в области ИКТ, ИБ, защиты информации и 

криптографии. 

AGPC3 Standards of the Republic of Kazakhstan, international, interstate in 

the field of ICT, information security, and cryptography. 

Ақпараттық қауіпсіздік стандарттары 

Стандарты информационной безопасности 

Standards of Information Security 

 

Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары 

Методы и средства защиты информации 

Methods and Tools for Information Security 

 AЖКҚ4 АҚ қамтамасыз етудің аппараттық программалық құралдарын 

басқару мен жұмыс принциптері 

AОПК4 Принципы работ и администрирования аппаратно-программных 

средств обеспечения ИБ. 

AGPC4 Principles of work and administration of hardware and software 

security software. 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

аппараттық құралдар 

Аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности 

Hardware of Ensuring Information security 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

программалық құралдар 

Программные средства обеспечения 

информационной безопасности 
Software of Ensuring Information Security 
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ЖКҚB Информатиканың 
негізгі ұғымдары мен 

BЖКҚ1  Заманауи ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін игеру 

BОПК§ Уметь применять возможности современных информационных 

Ақпараттық –коммуникациялық 

технологиялар 
Информационно-коммуникационные 

 
 

концепцияларын, 
абстракциалық модельдер 
мен деректерді  өңдеудің 
және сақтаудың әдістерін, 
жасанды интеллект 
әдісітерін меңгеру 
ОПКB      Владение 
центральными  понятиями 
и   концепциями 
информатики, 
абстрактными моделями и 
методами обработки   и 
хранения данных, методами 
искусственного интеллекта. 
GPCB Mastering the central 
notions and   concepts  of 
computer        science, 
methodology    for   the 
development   of  abstract 
models and methods of data 
processing, transmission and 
storage, methods of artificial 
intelligence 

технологий 

BGPC1 Be able to use the capabilities of modern information technologies 

технологии 
Information and сommunication technologies 

Деректер базасының теориясы 

Теория баз данных 

Database Theory 

Адамның компьютермен өзара байланысы 

Взаимодействие компьютера с человеком 

Computer Interaction with a person 

BЖКҚ2 Жасанды интеллект мәселелерін шешуге арналған 

функционалдық және логикалық программалаудың дағдыларын 

қалыптастыру 

BОПК2 Владеть навыками функционального и логического 

программирования для решения задач искусственного интеллекта 

BGPC2 Have skills of functional and logic programming to meet the 
challenges of artificial intelligence 

Функционалдық программалау 

Функциональное программирование 

Functional Programming 

Логикалық программалау 

Логическое программирование 

Logic Programming 

BЖКҚ3 Жасанды интеллект саласындағы білімдердің болуы және 

оларды нақты тапсырмаларды шешуде қолдана білу 

BОПК3 Владеть способностью применять элементы искусственного 

интеллекта при решении профессиональных задач. 

BGPC3 Own the knowledge in the field of artificial intelligence and be able 

to apply them to solve specific problems 

Жасанды интеллекттің теоретикалық 

негіздері 

Теоретические основы искусственного 

интеллекта 

Theoretical Foundations of Artificial 

Intelligence 

Эксперттік жүйелер 

Экспертные системы 
Expert Systems 
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 BЖКҚ4 Тәжірибеде ақпараттар және кодтау теориясының алгоритмдері 

мен әдістерін қолдана алу. Ақпараттық теорияның практикалық 

мәселелерін шешу дағдылары мен әдістерін меңгеру. 

BОПК4 Уметь применять на практике методы и алгоритмы теории 

информации, теории кодирования. Владеть навыками и методами 

решения практических задач теории информации. 
BGPC4 Able to put into practice the methods and algorithms of information 

Ақпараттар теориясы 

Tеoрия информации 

Information Theory 

Алгоритмдер теориясы 

Теория алгоритмов 

Algorithms Theory 

 
 

 theory and coding theory. To master the skills and methods of solving 
practical problems of information theory. 

 

 BЖКҚ5 Компиляторларды және ресми тілдерді өңдеудің өзге де 

құралдарын құруға бағытталған бағдарламалық қамтамасыз етуді 

жобалау мен іске асыру кезінде кездесетін мәселелерді шешу 

дағдыларына ие болу 

BОПК5 Владеть навыками решения задач, встречающихся в 

проектировании и реализации программных проектов, направленных 

на построение компиляторов и других средств обработки формальных 

языков. 
 

BGPC5 To have the skills to solve problems encountered in the design and 

implementation of software projects aimed at building compilers and other 

means of processing formal languages 

Тілдер мен автоматтар теориясы 

Теория языков и автоматов 

The Theory of Automata and language 

 BЖКҚ6 Деректер қоймасын басқаруды, деректерді өңдеуді жүзеге 

асыруды, OLAP-технологияларға негізделген жүйелерді жасау білу. 

BОПК6 Уметь управлять хранилищем данных, проводить 

интеллектуальный анализ данных, разработывать системы на основе 

OLAP-технологий. 

BGPC6 Be able to manage the data warehouse, perform data mining, develop 

systems based on OLAP-technologies. 

Үлкен көлемді акпараттарды талдау 

Анализ больших данных 

Big data analysis 
 

Ақапартты интелектуалды талдау 

Интеллектуальный анализ данных 

Data mining 
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 BЖКҚ7 Мобильдік қосымшаларды программалаудың дағдыларын 

қалыптастыру 

BОПК7 Владеть навыками программирования мобильных приложений 

BGPC7 To have skills of programming mobile applications 

Android ортасында программалау 

Программирование в среде Android 

Programming in Android 

IOS ортасында программалау 

Программирование в среде IOS 

Programming in IOS 

Web дизайны 

Web дизайн 
 
 

  Web Design 

 BЖКҚ8 Қолданылатын зерттеу әдістерінің шектелімдерін есепке ала 

отырып, өзінің пәндік аймағында рәсімдеу мүмкіндігі. 

BОПК8 Способность к формализации в своей предметной области с 

учетом ограничений используемых методов исследования   

BGPC8 The ability to formalize in its subject area, taking into account the 

limitations of the research methods used 

Ақпараттар теориясы 

Tеoрия информации 

Information Theory 

Java тілінде жобалау үлгілері 

Шаблоны проектирования на языке Java 

Templates designing on Java 

Математикалық программалау 

Математическое программирование 

Mathematical Programming 

ЖКҚC Компьютерлік 

графика және графикалық 

сүқбаттың 

инструменталдық 

қүралдары. 

ОПКC Инструментальные 

средства компьютерной 

графики и графического 

диалога 

GPCC Computer graphics 

tools and graphical dialogue 

CЖКҚ1 Компьютерлік графиканың мүмкіндіктерін қолдана алу 

CОПК1 Уметь пользоваться средствами компьютерной графики 

CGPC1To be able to use the means of computer graphics 

Екі өлшемді графика 

Двумерная графика 

Two-dimensional graphics 

Үш өлшемді графика 

Трехмерная графика 

Three-dimensional graphics 

Бейнелерді цифрлы өңдеу пакеттері 

Пакеты цифровой обработки изображений 

Packages Digital Image Processing 
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ЖКҚD  Негізгі 

алгоритмдерді, деректер 

құрылымын, жоғары 

деңгейлі тілдегі алгоритм 

жазу әдістерін, жөндеудің 

әдістері, бағдарламаларды 

тестілеу білу. 
ОПКD Знание ключевых 

DЖКҚ1Алгоритмдердің жеке түрлерін құру мен талдау дағдыларын 

қалыптастыру 

DОПК1 Владеть навыками построения и анализа отдельных видов 

алгоритмов 
 

DGPC1 Be skilled in design and analysis of certain types of algorithms 

Алгоритмдер теориясы 

Теория алгоритмов 

Algorithms Theory 

DЖКҚ2 қолданбалы программалардың кең тараған офистік және Web программалау 
Web программирование 

 
 

алгоритмов,  структур 

данных, способы записи 

алгоритма на языке 

высокого уровня, способы 

отладки, испытания 

програм. 

GPCD Knowledge of key 

algorithms, data structures, 

methods of writing an 

algorithm in a high-level 

language, methods of 

debugging, testing of 

programs 

математикалық пакеттерін қолдана білу 
 

DОПК2 уметь пользоваться наиболее распространенными офисными и 

математическими пакетами прикладных программ    
 

DGPC2 be able to use the most common office and mathematical packages of 

applications 

Web Programming 

Математикалық есептерді шешу пакеттері 

Пакеты для решения математических задач 

Packages to Solve Mathematical Problems 

Бейнелерді цифрлы өңдеу пакеттері 

Пакеты цифровой обработки изображений 
Packages Digital Image Processing 

DЖКҚ3Тәжірибеде ақпараттар теориясының алгоритмдері мен әдістерін 

қолдана алу 

DОПК3 Уметь применять на практике методы и алгоритмы теории 

информации 

DGPC3 Able to put into practice the methods and algorithms of information 

theory 

Ақпараттар теориясы 

Tеoрия информации 

Information Theory 

Алгоритмдер теориясы 

Теория алгоритмов 

Algorithms Theory 

 DЖКҚ4 Алгоритмдеу мен программалаудың негізгі ұғымдарын білу, 

тапсырмаларды шешу алгоритмдері мен олардың программаларын 

құра алатын практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

С++ тілінде программалау 

Программирование на языке С++ 

Programming in Language C++ 
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DОПК4 Владеть знаниями об основных понятиях алгоритмизации и 

программирования, практическими навыками и умениями создания 

алгоритмов решения задач и их программ. 

DGPC4 Have the ability to construct an algorithm and its software 

implementation in modern programming environments. 

Java тілінде объектіге бағытталған 

программалау 

Объектно-ориентированное 

программирование на Java 

Object-oriented programming on Java 

Алгоритмдер және деректер құрылымы 

Алгоритмы и структуры данных 

Algorithms and data structures 

  Математикалық программалау 

Математическое программирование 

Mathematical Programming 

  Python тілінде программала 

Программирование на Python 

Programming in Python 

 
 

  Web программалау 

Web программирование 
Web Programming 
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 DЖКҚ5 Базалық деректер құрылымын өңдеу алгоритмін әзірлеу, жүзеге 

асыру және талдау принциптері бойынша терең білімдерін көрсету; 

программаларды оңтайландыру мен алгоритмдердің практикалық 

жүзеге асырылымы үшін заманауи программалау тілдері мен 

орталарының мүмкіндіктерін қолдана білу 

DОПК5 Продемонстрировать глубокие знания о принципах разработки, 

анализа и реализации алгоритмов обработки базовых структур данных; 

быть способным использовать возможности современных сред и 

языков программирования для практической реализации алгоритмов и 

отладки программ. 

DGPC5 Demonstrate deep knowledge of the principles of development, 

analysis and implementation of algorithms for processing basic data 

structures; be able to use the capabilities of modern environments and 

programming languages for practical implementation of algorithms and 

debugging programs. 

С++ тілінде программалау 

Программирование на языке С++ 

Programming in Language C++ 

 

Алгоритмдер және деректер құрылымы 

Алгоритмы и структуры данных 

Algorithms and data structures 

 

Java тілінде объектіге бағытталған 

программалау 

Объектно-ориентированное 

программирование на Java 

Object-oriented programming on Java 

 

Алгоритмдер теориясы 

Теория алгоритмов 
Algorithms Theory 

 DЖКҚ6 Кәсіби қызмет объектілерінің қызмет етуін қамтамасыз ету үшін 

алгоритмдік тілдер мен әдістерін қолдана білу. 

DОПК6 Уметь использовать алгоритмические языки и методы для 

обеспечения функционирования объектов профессиональной 

деятельности 

DGPC6 Be able to use algorithmic languages and methods to ensure the 

functioning of objects of professional activity 

Java тілінде жобалау үлгілері 

Шаблоны проектирования на языке Java 

Templates designing on Java 

Ақапартты интелектуалды талдау 

Интеллектуальный анализ данных 

Data mining 

Қашықтағы деректер базасын жобалау 

Проектирование удаленных баз данных 
Design of remote databases 

ЖКҚE Ақпараттық 
технологиялардың 
математикалық негіздері 
ОПКE Математические 

EЖКҚ1 Математика саласында ақпараттық технологиялар үшін, оның 

ішінде математикалық, логикалық, статистикалық құралдар іргелі 

білімге ие болу. 

EОПК1 Владеть фундаментальными знаниями в области математики для 

Математикалық талдау 

Математический анализ 

Mathematical analysis 

Дискретті математика 
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основы информационных 
технологий 

GPCE Mathematical bases of 
informational technologies 

информационных технологий, в частности математических, 

логических, статистических инструментов. 

EGPC1 To possess fundamental knowledge in the field of mathematics for 

informational technologies, in particular mathematical, logical, statistical 

tools. 

Дискретная математика 
Discrete Mathematics 

Дифференциалдық теңдеулер 

Дифференциальные уравнения 

Differential Equations 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Tеория вероятностей и математическая 

статистика 

The theory of probability and Mathematical 

statistics 

Аналитикалық геометрия және сызықтық 

алгебра 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

Analytic geometry and linear algebra 

 
Әмбебап құзыреттілік / 

Универсальные компетенции 

(УК) / Universal competences 

(UC) 

 

 
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that 

form the results of training (units of 
competences) 

ӘҚА сауатты талқылау 

жүргізу және ақылға 

қонымды қазіргі өзекті 

мәселелері бойынша өз 

ұстанымын қорғауға, оның 

болашақ кәсіби қызметінің 

әлеуметтік маңызды 

мақсаттарға анықтау және 

тұжырымдау және талдау 

АӘҚ1 Корпоративті ақпараттық жүйелер мен ғаламдық комьпютерлік 

желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті. 
 

АУК1 Способен к работе с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах. 
 

АUC1It is capable to work with information in global computer networks and 

corporate information systems 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

 

Кәсібиқазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) 

АӘҚ2Ақпарат алу,өңдеу, талдау құралы ретінде заманауй ақпараттық – 
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субъективті азайту, 

экономикалық ғылымның 

инновациялық 

экономиканы бірегей және 

айтарлықтай орын білу 

және түсіну үшін ақпарат. 
 

УКА Знать и понимать 

уникальное и значимое 

место инновационной 

экономики экономической 

науки, грамотно вести 

дискуссию  и 

аргументированно 

отстаивать  собственные 

позиции по  актуальным 

проблемам современности, 

определять   и 

формулировать социально- 

значимые цели своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

минимизировать 

коммуникациялық технологияларды меңгереді. 
 

АУК 2 Владеет современными информационно-коммуникационными 

технологиями как средством получения, отбора, обработки 

информации. 
 

АUC 2 Owns modern information and communication technologies as means 

of receiving, selection, information processing 

язык 
ProfessionalKazakh (Russian) language 

 

Кәсіби бағытталған шет тілі 

Профессионально ориентированный 

иностранный язык 

Professionally oriented foreign language 

 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар Информационно- 

коммуникационные технологии Information- 

comunication technology 

 

Өнеркәсіп бойынша сандық технологиялар 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

Digital technologies by industry 

АӘҚ3 Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде аналитикалық 

құжаттарды таныстыруды және рәсімдеуді біледі. 
 

АУК 3 Умеет оформлять и презентовать аналитическую документацию 

на государственном, русском и английском языках. 
 

АUC 3 Is able to make out and present analytical documentation in the state, 

Russian and English languages. 

А ӘҚ14 Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу бойынша аналитикалық 

және аксиологиялық талдауға қабілетті. 

А УК14 Способен к аналитическому и аксиологическому анализу при 

изучении исторических событий и процессов. 

А UC4 It is capable to the analytical and axiological analysis when studying 

historical events and processes 

Заманауи Қазақстан тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern History of Kazakhstan 

 

Саясаттың теориясы мен тәжірибесі 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 
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субъективизм при анализе 

информации. 

UCАTo know and 

understand the unique and 

significant place of the 

innovative economy of 

economic science, 

А ӘҚ5 Қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын 
дәлелді қорғайды және сауатты философиялық пікірталас жүргізеді. 

А УК5 Грамотно ведет философскую дискуссию и аргументированно 

отстаивает собственные позиции по актуальным проблемам 

современности. 

А UC5 Competently conducts a philosophical discussion and with deep 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 
 

competently conduct 

discussion and reasonably 

defend its own positions on 

current problems of the 

present, determine and 

formulate socially significant 

goals of its future 

professional activity and 

minimize subjectivity in 

analyzing information. 

arguments defends own positions on current problems of the present.  

А ӘҚ6 Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар 

негізінде басқа адамдармен әлеуметтік өзара іс қимыл жасайды , 

демократикалық қоғамда әөмір сүруге дайын, мемлекет және құқық 

мәнін түсінеді. 

А УК6 Понимает сущность государства и права, готов к жизни в 
демократическом обществе, к социальному взаимодействию с другими 

людьми на основе принятых в обществе моральных и правовых норм. 
 

А UC6 Understands essence of the state and the right, it is ready to life in 

democratic society, to social interaction with other people on the basis of 

accepted in the company of moral and precepts of law. 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

Рухани жаңғыру 

Духовное обновление 
Spiritual renewal 

А ӘҚ7 Қазіргі заман алдындағы сын-қатерлер мен өзгеріс 
динамикасының өршігу жағдайында өзінің кәсіби қызметінің түрі мен 

сипаттамасына әдістемелік және психологиялық жағынан дайын. 

А УК7 Методически и психологически готов к видам и характеру своей 

профессиональной деятельности в условиях нарастающего динамизма 

перемен и перед вызовами современной ситуации. 

А UC7 Methodically it is also psychologically ready to types and the nature 

of the professional activity in the conditions of the increasing dynamism of 

changes and before calls of a modern situation. 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

Рухани жаңғыру 

Духовное обновление 

Spiritual renewal 
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ӘҚВ Ұйымдастырушылық- 

басқару инновациялары 

және тиімді басқару 

шешімдерін ескере отырып 

кәсіби міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

BӘҚ1 компьютерлік технологиялар саласындағы танымдық қызметтің 

нәтижесі ретінде алынған ғылыми негізделген тұжырымдар, 

бақылаулар мен тәжірибені басшылыққа ала отырып, ұтымды және 

дербес әрекет ету қабілеті. 

ВУК1 Умение действовать рационально и самостоятельно, 

руководствуясь своими научно-обоснованными выводами, 
наблюдениями и опытом, полученными в результате познавательной 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 
 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

 
 

қабілеттілік. 
 

УКВ Способность решать 

совокупность 

профессиональных задач с 

учетом эффективности 

управленческих решений и 

организационно- 

управленческих 

инноваций. 
 

UCВ Ability to solve set of 

professional tasks taking into 

account efficiency of 

administrative decisions and 

organizational and 

administrative innovations. 

профессиональной деятельности в сфере компьютерных технологий. 

ВUC1 Ability to act rationally and independently, guided by their 

scientifically grounded conclusions, observations and experience obtained 

as a result of cognitive professional activity in the field of computer 

technology. 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

В ӘҚ2 Практикада іске асырылуы бойынша ұйымдастыру жұмыстарын 

жүргізеді және басқару шешімдерін дайындайды. 

В УК2 Разрабатывает управленческие решения и осуществляет 

организационную работу по их реализации на практике. 

В UC2 Develops administrative decisions and carries out organizational work 

on their realization in practice 



  

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 28 

 

Ц
и

к
л

, 
к

о
м

п
о

н
е
 н

т
 ж

ән
е
 A

, 
B

, 
C

 т
о

б
ы

/ 
Ц

и
к

л
, 

 
 

Модуль атауы және 

коды/ Название и 

код модуля / Module 

name and code 

Пәннің коды / 

Код дисципл 

ины / Course 

code 

Пән атауы/ 

Нименование 

дисциплин / Course 

name 

 о
м

п
о

н
е
 н

т
 и

 г
р

у
п

п
а

 A
, 

B
, 

C
 /

 C
y

cl
e,

 c
o

m
p

o
n

e 
n

t 

n
d

 g
ro

u
p

s 
A

, 
B

, 
C

 

О
қ

ы
т
у
 т

іл
і/

 Я
зы

к
 о

б
у
ч

ен
и

я
 /

 
L

a
n

g
u

a
g
e 

o
f 

in
st

ru
ct

io
n

 

Кредит 

көлемі/ 

количеств 

о 

кредитов / 

Quantity 

of the 

credits 

Сабақ түрі 
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1 семестр /1 семестр /semester 1 

HIST 21002 
Стандарттар, ережелер 

және әлеуметтік- 

этникалық нормалар 

модулі.   

Модуль социально- 

этических норм, 

правил и стандартов. 

Module of social ethical 

standards, rules and 

standards. 

ZKT 1101 
SIK 1101 

MHK 1101 

Заманауи Қазақстан 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern History of 

Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

 

А 

Қаз 
/рус 

3 5 30 15  90 мемлекетті 

қ емтихан 

государств 

ен ный 

экзамен 

state ехаm 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Қазақстан тарихы 

Кафедрасы 

Кафедра  истории 

Казахстана 

Department of History 

of Kazakhstan 

EDUC 21101 
Жалпы білім беру 

модулі. Модуль общей 

образованности.  Mod 

ule of the general 

K(O)T1104(I) 
K(R)Ya 1104(I) 
K(R)L1104(I) 

Қазақ (орыс) тілі 1 

Казахский (русский) 

язык 1 

Kazakh (russian) 

language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

 

А 

Қаз 
/рус 

3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Кафедра 

практического 

казахского языка 
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education. ShT 1103(1) 
IYa 1103 (1) 

FL 1103 (1) 

Шетел тілі 1 
Иностранный язык 1 

Foreign language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

А 

Англи 

йский 

3 4  45  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 
иностранных языков 

Foreign Languages 

MATH 22107 
Математикалық 

құзыреттілік модулі 

Модуль 

математических 

компетенций 

Module mathematical 

competences 

MT 1203 
MA 1203 

MA 1203 

Математикалық талдау 

Математический 

анализ 

Mathematical analysis 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

Қаз 
/рус 

3 5 15 30  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚE 

ОПКE 

GPCE 

Жоғары математика 

Высшая математика 

Higher mathematics 

COMS 22104 
Программалау 

негіздері 

Основы 

программирования 

Programming basics 

 

CTP 2209 

PYaC 2209 

PLC 2209 

С++ тілінде 

программалау 

Программирование на 

языке С++ 

Programming in 

Language C++ 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

4 6 30 15 30 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

EDUC 21101 

Жалпы білім беру 
модулі. Модуль общей 

образованности.  Mod 

ule of the general 

education. 

KB1106 

PB 1106 

EB 1106 

Кәсіпкерлік және 

бизнес 

Предпринимательство 

и бизнес 

Entrepreneurship and 

business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

В 

Қаз 

/рус 

3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚB 

УКB 

UCB 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы 

Кафедра экономки и 

предпринимательств 

Department of 

Economy and 

Entrepreneurship 

 2 семестр /2 семестр /semester 2 
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EDUC 21201 
Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

AKT 1105 
IKT 1105 

ICT 1105 

Ақпараттық- 

коммуникативтік 

технологиялар 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication 
technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

А 

англ 3 5 30 15  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика 

кафедрасы 

Кафедра 

Информатики 

Department of 

Computer science 

K(O)T1104(2) 
K(R)Ya 1104(2) 

K(R)L1104(2) 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) 

язык 2 

Kazakh (russian) 

language 3 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

А 

Қаз 
/рус 

3 4  45  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ тілі 
Практического казахского 

языка 

Practical Kazakh language 
Орыс филологиясы 

Русской филологии 

Russian Philology 
Теориялық  және 

қолданбалы Теретической 

и прикладной 
лингвистики 

лингвистика 

Theoretical and Applied 
Linguistics 

ShT 1103(2) 
IYa 1103(2) 

FL1103 (2) 

Шетел тілі 2 
Иностранный язык2 

Foreign language 2 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

англ 3 5  45  90 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 
иностранных языков 

Foreign Languages 

COMS 22204 
Программалау 

негіздері 

Основы 

программирования 

Programming basics 

ADS 1204 
ASD 1204 

ADS 1204 

Алгоритмдер және 

деректер құрылымы 

Алгоритмы и 

структуры данных 

Algorithms and data 

structures 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

Қаз 
/рус 

3 4 15 15 30 75 емтихан 

экзамен 

exam 

 
ПКА 

РСА 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 
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 TBT 1205 
YaIP 1205 

LTP 1205 

Бағдарламалау тілдері 

және технологиялары 

Языки и технологии 

программирования 

Languages and 

technologies of 

programming 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

Қаз 
/рус 

3 4 15 15 30 75 емтихан, 

курстық 

жұмыс 

экзамен, 

курсовая 

работа 

exam, 

course 
work 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

EDUC 21201 
Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

RZh 1107 
DO 1107 
SR 1107 

Рухани жаңғыру 

Духовное обновление 

Spiritual renewal 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

В 

Қаз 
/рус 

2 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

exam 

КҚA 

ПКA 

PCA 

Еуразиялық 

зерттеулер 

кафедрасы 

Кафедра 

Евразийских 

исследований 

Department of 

Eurasian Studies 

Элективті пәндер(біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один)/Elective Courses (choose one) 

EDUC 21801 

Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

 
 

STP 1108 

TPP 1108 

TPP 1108 

Cаясат теориясы 

мен практикасы 

Теория и практика 

политики 

Theory and practice 

of politics 

 
ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

С 

 

 
Каз/ру 

с 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
15 

 

 
15 

  

 
60 

емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Саясаттану 

кафедрасы 

Кафедра 

политологии 

Department of 
Political Science 

EDUC 21801 

Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

 

 

Aleu 1108 

Soc 1108 

Soc 1108 

 
 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

 
ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

С 

 

 

 
Каз/ру 

с 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

15 

 

 
 

15 

  

 
 

60 

емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Әлеуметтану 

кафедрасы 

Кафедра 

Социологии 

Department of 

Sociology 
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EDUC 21801 

Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

 

 

 

BP 1108 

PU 1108 

MP 1108 

 
Басқару 

психологиясы 

Психология 

управления 

Management 

psychology 

 

 

 
ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

С 

 

 

 

 
Каз/ру 

с 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

  

 

 

60 

емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Әлеуметтік 
педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

Кафедра Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Department of Social 

pedagogy and self- 

knowledge 

EDUC 21801 

Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

 

 
Mad 1108 

Kul1108 

CS 1108 

 
Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

 
 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

С 

 

 

Каз/ру 

с 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

15 

 

 

15 

  

 

60 

емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚB 

УКB 

UCB 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра философии 

Department of 

Philosophy 

 

 
 

EDUC 21801 

Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

 

 

 

 

СTCBK 1108 

СTCBK 1108 

DTBA 1108 

Цифрлық 

технологияларды 

салалар бойынша 

қолдану 

Цифровые 

технологии по 

отраслям 

применения 

Digital technologies 

by branches 
application 

 

 

 

 
ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

С 

 

 

 

 

 
Каз/ру 

с 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

  

 

 

 

60 

емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

1 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 1 курс / Total credits for 1
st 

year 
38 58 195 330 90 1095    

3 семестр /3 семестр /semester 3 
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EDUC 21301 
Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

KBShT 2202 
POIYa 2202 

POFL 2202 

Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally oriented 

foreign language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

англ 3 3   30   60 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

иностранных языков 

Foreign Languages 
  

COMS 32106 
Компьютерлік 

жүйелер 

Компьютерные 

системы 

Computer Systems 

OZh 2206 
OS 2206 

OS 2206 

Операциялық жүйелер 

Операционные 

системы 

Operating systems 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

 3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚА 

ОПКА 

GPCА 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

KzhA 2210 
AKS 2210 

ACS 2210 

Компьютерлік жүйе 

архитектурасы 

Архитектура 

компьютерных систем 

Architecture of 

Computer Systems 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

англ 3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚА 

ОПКА 

GPCА 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 
Information Security 

 

COMS 

32105 

Объектіге 

бағытталған 

программалау мен 

жобалау 

Объектно- 

ориентированное 

программирование и 

проектирование 

Object-oriented 

programming and 
design 

JTOBP 2211 
OOPJ 2211 

OOPJ 2211 

Java тілінде объектіге 

бағытталған 

программалау 

Объектно- 

ориентированное 

программирование на 

Java 

Object-oriented 

programming on Java 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

4 4 15 15 15 75 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information 

Security 

MATH 22307 
Математикалық 

DM 2212 
DM 2212 

Дискретті математика 

Дискретная 

БП ТК 

БД КВ 

Қаз 
/рус 

3 3 15 15   60 емтихан 

экзамен 

ЖКҚE 

ОПКE 

Алгебра және 

геометрия  
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құзыреттілік модулі 

Модуль 

математических 

компетенций 

Module mathematical 

competences 

DM 2212 математика 
Discrete Mathematics 

BD EC 
В 

       exam GPCE кафедрасы 
Кафедра алгебры и 

геометрии 

Department of algebra 
and geometry 

DT 2213 
DU 2213 

DE 2213 

Дифференциалдық 

теңдеулер 

Дифференциальные 

уравнения 

Differential Equations 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

В 

Қаз 
/рус 

3 3 15 15   60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚE 

ОПКE 

GPCE 

Іргелі математика 

Фундаментальная 

математика 

Fundamental 

mathematics 

 

ITMC 2214 
TVMS 2214 

TPMS 2214 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 
Tеория вероятностей и 

математическая 

статистика 

The theory of probability 

and Mathematical 

statistics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

В 

Қаз 
/рус 

6 6 30 30   120 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚE 

ОПКE 

GPCE 

Іргелі математика 

Фундаментальная 

математика 

Fundamental 

mathematics 

 

Элективті пәндер(біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один)/Elective Courses (choose one) 

COMS 

22304 

Программалау 

негіздері 

Основы 

программирования 

Programming 

MP 2215 

MP 2215 

MP 2215 

Математикалық 

программалау 

Математическое 

программирование 

Mathematical 

Programming 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15  30  105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

OM 2215 
OM 2215 
OM 2215 

Онтологиялық 

модельдеу 

Онтологическое 

моделирование 

Ontological modeling 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15  30 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКB 

РСB 

Информатика және 
ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 
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             Information Security 

4 семестр /4 семестр /semester 4 

EDUC 21201 

Жалпы білімділік 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module General 

education 

 

RR(O)T 2201 

PK(R)Ya 2201 

PK(R)L 2201 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Professional 

Kazakh (Russian) 

language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

Қаз 

/рус 

3 3   30   60 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ тілі 

Практического казахского 

языка 

Practical Kazakh language 
Орыс филологиясы 

Русской филологии 

Russian Philology 
Теориялық  және 

қолданбалы Теретической 

и прикладной 
лингвистики 

лингвистика 

Theoretical and Applied 
Linguistics 

  

HIST 21502 
Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттіліктер 

модулі 

Модуль социально- 

этических 

компетенций 

Module of the social and 

ethical competencies 

Fil 2102 
Fil 2102 

Phil 2102 

Философия 

Философия 

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

А 

Қаз 
/рус 

5 5 30 15   105 емтихан 

экзамен 

exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра 

философии 

Department of 

Philosophy 

 

MATH 32107 

Математикалық 

құзыреттілік модулі 

Модуль 

математических 

компетенций 

Module mathematical 

competences 

AT 2216 

TI 2216 

IT 2216 

Ақпараттар теориясы 

Tеoрия информации 

Information Theory 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

В 

Қаз 

/рус 

3 3 15 15   60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 
информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 
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 AT 2217 
TA 2217 

AT 2217 

Алгоритмдер теориясы 

Теория алгоритмов 

Algorithms Theory 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

В 

Қаз 
/рус 

4 4 15 30   75 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

TAT 2218 
TYaA 2218 
TAL 2218 

Тілдер мен автоматтар 
теориясы 

Теория языков и 

автоматов 

The Theory of Automata 

and language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

5 5 15 30   105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 
Informatics and 

Information Security 

 

COMS 32205 
Объектіге 

бағытталған 

программалау мен 

жобалау 

Объектно- 

ориентированное 

программирование и 

проектирование 

Object-oriented 

programming and 

design 

JTZhU 2219 
ShPYaJ 2219 

TDJ 2219 

Java тілінде жобалау 

үлгілері 

Шаблоны 

проектирования на 

языке Java 

Templates designing on 

Java 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

4 4 15 15  15 75 емтихан, 

курстық 

жұмыс 

экзамен, 

курсовая 

работа 

exam, 

course 

work 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

Элективті пәндер(біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один)/Elective Courses (choose one) 
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COMS 

22404 

Программалау 

негіздері 

Основы 

программирования 
Programming 

ZhIZh 2220 
SII 2220 

SAI 2220 

Python тілінде 

программала 

Программирование на 

Python 
Programming in Python 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

3 3 15  15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

COMS 32117 
Жасанды интеллект 

жүйелері 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

Systems of artificial 

intelligence 

OASzK 2220 
MOPR 2220 

OMDM 2220 

Оңтайландыру әдістері 

және шешімдер 

қабылдау 

Методы оптимизации и 

принятия решений 

Optimization methods 

and decision making 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

3 3 15  15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

2 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 2 курс / Total credits for 2
st 

year 
57 57 225 240 105 1140    

5 семестр /5 семестр /semester 5 

COMS 32306 
Компьютерлік 

жүйелер 

Компьютерные 

системы 

Computer Systems 

KZh 3207 
KS 3207 

CN 3207 

Компьютерлік желілер 

Компьютерные сети 

Computer networks 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

англ 3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

ЖКҚА 

ОПКА 

GPCА 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 
информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 
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COMS 42112 
Программалық 

инженерия 

Программная 

инженерия 

Software Engineering 

PI 3303 
PI 3303 

SE 3303 

Программалық 

инженерия 

Программная 

инженерия 

Software Engineering 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

В 

Русск 

ий 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

Элективті пәндер(модульдің біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один модуль)/Elective Courses (choose one module) 

COMS 42114 
Мобильді 

қосымшаларды 

программалау 

Программирование 

мобильных 

приложений 

Programming of 

Mobile Applications 

AOP 3221 
PSA 3221 
PA 3221 

Android ортасында 

программалау 

Программирование в 

среде Android 

Programming in Android 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 
IOS OP 3222 

PS IOS3222 

P IOS 3222 

IOS ортасында 

программалау 

Программирование в 

среде IOS 

Programming in IOS 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

4 4 15 15 15 75 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

COMS 32015 
Процедуралық емес 

программалау 

Непроцедурное 

программирование 

Non-Procedural 

Programming 

FP3221 

FP 3221 

FP 3221 

Функционалдық 

программалау 

Функциональное 

программирование 

Functional Programming 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКB 

РСB 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 
информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

LP 3222 
LP 3222 
LP 3222 

Логикалық 

программалау 

Логическое 

программирование 
Logic Programming 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

4 4 15 15 15 75 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКB 
РСB 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 
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             Information Security 

Элективті пәндер(модульдің біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один модуль)/Elective Courses (choose one module) 

COMS 32116 
Математикалық 

логика 

Математическая 

логика 

Mathematical logic 

PL 3223 
LP 3223 

LP 3223 

Предикаттар логикасы 

Логика предикатов 

Logic of predicates 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15   30 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКA 

РСA 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

COMS 32217 
Жасанды интеллект 

жүйелері 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

Systems of artificial 

intelligence 

ZhITN 3223 
TOIB 3223 

TFAI 3223 

Жасанды интеллекттің 

теоретикалық негіздері 

Теоретические основы 

искусственного 

интеллекта 

Theoretical Foundations 

of Artificial Intelligence 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15  30 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

Элективті пәндер(біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один)/Elective Courses (choose one) 

COMS 42018 
Ақпараттық 

қауіпсіздік 

стандарттары 

Стандарты 

информационной 

безопасности 

Standards of 

Information Securit 

AKS 3204 
SIB 3204 

SIS 3204 

Ақпараттық қауіпсіздік 

стандарттары 

Стандарты 

информационной 

безопасности 

Standards of Information 

Security 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚA 

ОПКA 

GPCA 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

AKAK 3205 

MSZI05 

MYIS 3205 

Ақпаратты қорғау 
әдістері мен құралдары 

Методы и средства 

защиты информации 

Methods and Tools for 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15   30 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚA 

ОПКA 

GPCA 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 
Informatics and 
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  Information Security           Information Security 

COMS 42019 
Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ететін 

программалық- 

аппараттық 

құралдар 

Программно- 

аппаратные 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Hardware-Software 

Means of Ensuring 

of Information 

Security 

AKKAK 3204 

ACOIB 3204 

HEIS 3204 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін 

аппараттық құралдар 

Аппаратные средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Hardware of Ensuring 

Information security 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15 15  60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚA 

ОПКA 

GPCA 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

AKKPK 3205 
PSOIB 3205 

SEIS 3205 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін 

программалық 

құралдар 

Программные средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Software of Ensuring 

Information Security 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15  30  105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚA 

ОПКA 

GPCA 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

6 семестр /6 семестр /semester 6 

COMS 32110 

Деректер базасы 

Баз данных 

Database 

DBT 3208 

TBD 3208 

DT 3208 

Деректер базасының 

теориясы 

Теория баз данных 
Database Theory 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

А 

Қаз 

/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 
информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

COMS 32108 
Адамның 

компьютермен өзара 

AKB 3301 
BshK 3301 
CIP 3301 

Адамның 

компьютермен өзара 

байланысы 

КП МК 

ПД ОК 

PD CC 

Қаз 
/рус 

4 4 15   30 75 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

ЖКҚB 

Информатика және 
ақпараттық 

қауіпсіздік 
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байланысы 

Взаимодействие 

компьютера с 

человеком 

Computer Interaction 

with a person 

 Взаимодействие 

компьютера с 

человеком 

Computer Interaction 

with a person 

А         ОПКB 

GPCB 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

COMS 32109 
Параллельді есептеу 

жүйесінің 

архитектурасы 

Архитектура систем 

параллельных 

вычислений 

Аrchitecture systems of 

parallel computing 

PEA 3302 
ASPB 3302 

ASPC 3302 

Параллельді есептеу 

жүйесінің 

архитектурасы 

Архитектура систем 

параллельных 

вычислений 

Аrchitecture systems of 

parallel computing 

КП МК 

ПД ОК 

PD CC 

А 

рус 3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

COMS 42111 
Деректерді талдау 

Анализ данных 

Data analysis 

UKAT 3306 
ABD 3306 
BDA 3306 

Үлкен көлемді 
акпараттарды талдау 

Анализ больших 

данных 

Big data analysis 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

В 

рус 4 4 15   30 75 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКB 

РСB 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 
ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 
Information Security 

 

COMS 42212 
Программалық 

инженерия 

Программная 

инженерия 

Software Engineering 

PIP 3307 
PPI 3307 

WSE 3307 

Программалық 

инженерия бойынша 

практикум 

Практикум по 

программной 

инженерии 

Workshop on Software 

Engineering 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

В 

Қаз 
/рус 

6 6  30  30 120 курстық 

жоба 

курсовой 

проект 

course 

projec 

ПКА 

РСА 

ЖКҚC 

ОПКC 

GPCC 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

Элективті пәндер(біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один)/Elective Courses (choose one) 

 

AZh 3224 Қаз 3 3 15   15 60 ПКB 
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COMS 32216 
Математикалық 

логика 

Математическая 

AS 3224 

AS 3224 

Аксиоматикалық жүйе 

Аксиоматическая 

система 

Axiomatic system 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

С 

/рус  емтихан 

экзамен 

exam 

РСB Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

 
 

логика 
Mathematical logic 

            безопасности 
Informatics and 

Information Security 

COMS 32317 
Жасанды интеллект 

жүйелері 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

Systems of artificial 

intelligence 

Ezh 3224 
ES 3224 

ES 3224 

Эксперттік жүйелер 

Экспертные системы 

Expert Systems 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

3курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 3 курс / Total credits for 3
st 

year 
55 55 180 105 255 1110    

7 семестр /7 семестр /semester 7 

COMS 42211 
Деректерді талдау 

Анализ данных 

Data analysis 

AIT 4308 

IAD 4308 

DM 4308 

Ақапартты 
интелектуалды талдау 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Data mining 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

В 

рус 5 5 15 30   105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

ЖКҚB 

ОПКB 

GPCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 
информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

COMS 42210 
Деректер базасы 

Баз данных 

Database 

KDBZh 4225 
PUBD 4225 

DRD 4225 

Қашықтағы деректер 

базасын жобалау 

Проектирование 

удаленных баз данных 

Design of remote 

databases 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

Қаз 
/рус 

6 6 15 15 30 120 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКА 

РСА 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

AZhZh 4226 Қаз 3 3 15   15 60 ПКА Информатика және 
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PIS 4226 

ISD 4226 

Ақпараттық жүйелерді 

жобалау 

Проектирование 

информационных 

систем 

Information Systems 

Design 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

В 

/рус  емтихан 

экзамен 

exam 

РСА ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 
 

Элективті пәндер(модульдің біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один модуль)/Elective Courses (choose one module) 

COMS 42020 
Компьютерлік 

графика 

Компьютерная 

графика 

Computer graphics 

EOG 4309 
DG 4309 

TDG 4309 

Екі өлшемді 

графика 

Двумерная 

графика 

Two-dimensional 

graphics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚC 

ОПКC 

GPCC 

Информатика және 
ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

UOG 4310 
TG 4310 

TDG 4310 

Үш өлшемді 

графика 

Трехмерная 

графика 

Three-dimensional 

graphics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚC 

ОПКC 

GPCC 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

COMS 42021 
Қолданбалы 

программалар 

пакеттері 

Пакеты прикладных 

программ 

Application Packages 

MEShP4309 

PRMZ 4309 

PSMP 4309 

Математикалық 

есептерді шешу 

пакеттері 

Пакеты для 

решения 

математических 

задач 

Packages to Solve 

Mathematical 
Problems 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКC 

РСC 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 
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BCOP 4310 
PCOI 4310 

PDIP 4319 

Бейнелерді цифрлы 

өңдеу пакеттері 

Пакеты цифровой 

обработки 

изображений 

Packages Digital 

Image Processing 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКC 

РСC 

ЖКҚC 

ОПКC 

GPCC 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 
 

Элективті пәндер(модульдің біреуін таңдау)/Элективные дисциплины(Выбрать один модуль)/Elective Courses (choose one module) 

COMS 42214 

Мобильді 
қосымшаларды 

программалау 

Программирование 

мобильных 

приложений 

Programming of 

Mobile Applications 

WP 4311 

WP 4311 
WP 4311 

Web 

программалау 

Web 

программирование 

Web Programming 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 

/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

WD 4312 
WD 4312 

WD 4312 

Web дизайны 

Web дизайн 

Web Design 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ЖКҚA 

ОПКA 

GPCA 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 
Information Security 

 

COMS 42023 
Сөйлеу 

технологиялары 

Речевые технологии 

Speech Technologies 

ST 4311 
RR 4311 

SR 4311 

Cөйлеуді тану 

Распознавание 

речи 

Speech Recognition 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

5 5 15 15 15 105 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКB 

РСB 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

SS 4312 
SR 4312 

SS 4312 

Сөйлеуді 

синтездеу 

Синтез речи 

Speech Synthesis 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

С 

Қаз 
/рус 

3 3 15   15 60 емтихан 

экзамен 

exam 

ПКB 

РСB 

Информатика және 

ақпараттық қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 

8 семестр /8 семестр /semester 8 
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STEM 42125 Модуль 

иотговая аттестация 

Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the specialty 

  4 4     мемлекетті 

к емтихан 

государств 

ен ный 

экзамен 
state ехаm 

ПКC 

РСC 

Информатика 
және ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики  и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information 

Дипломдық жұмысты қорғау 

Написание и защита дипломной работы 

Writing and defense of diploma work 

  8 8      ПКC 

РСC 

 
 

            Security 

4 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 4 курс / Total credits for 4
st 

year 42 42 105 75 105 615 
   

Оқытудың қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения / Additional types of training 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC21001  
 
Дене шынықтыру 

Физическая 

культура Physical 

Culture 

        диф.  
ӘҚА 

УКА 

UCА 

Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

Жалпы білім беру DSh 1401(1) ОҚТ   cынақ 

модулі. FK 1401(1) ДВО   диф.зач 

Модуль общей 
образованности. 

PhT 1401(1) AE 2 60 ет mixed- 
grading- 

Module of the  
 

   system 

general education.     test 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

EDUC21001  

 
 

 

DSh 1401(2) 

FK 1401(2) 

PhT 1401(2) 

 
Дене шынықтыру 

Физическая 

культура Physical 

Culture 

 

 
ОҚТ 

ДВО 

AE 

 

 

 

 
 

 

2 2  60   диф.  
ӘҚА 

УКА 

UCА 

Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

Жалпы білім беру    cынақ 

модулі.    диф.зач 

Модуль общей    ет mixed- 

образованности.    grading- 

Module of the    system 

general education.    test 
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EDIN 22015/INEX 

22015/PWIN 

22015 

Оқу және 

өндірістік 

практиканың 

модулі Модуль 

учебных и 

производственных 

  

 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational 

internship 

 

 

 
ОҚТ 

ДВО 

AE 

 

 

 

 

 

 
 

 4 2      

 

 
есеп 

отчет 

report 

 

 
 

ПКC 

РСC 

 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 
 

практик Module 

educational and 
work practice 

             

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

EDUC21001   
Жалпы білім беру 

модулі. Модуль 

общей 

образованности.   

Module of the 

general education. 

 

 
DSh 1401(3) 

FK 1401(3) 

PhT 1401(3) 

 
Дене шынықтыру 

Физическая 

культура Physical 

Culture 

 

 

ОҚТ 

ДВО AE 

 2 2  60   диф. 

cынақ 

диф.зач 

ет mixed- 

grading- 

system 

test 

 
ӘҚА 

УКА 

UCА 

Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EDUC21001   
Жалпы білім беру 

модулі. Модуль 

общей 

образованности.   

Module of the 

general education. 

 
 

DSh 1401(4) 

FK 1401(4) 

PhT 1401(4) 

 
Дене шынықтыру 

Физическая 

культура Physical 

Culture 

 
 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

 2 2  60   диф. 

cынақ 

диф.зач 

ет mixed- 

grading- 

system 

test 

 
ӘҚА 

УКА 

UCА 

Денешынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of 

Physical culture and 

sports 
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EDIN 22015/INEX 

22015/PWIN 

22015 

Оқу және 

өндірістік 

практика модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик Module 

educational and 

work practice 

OP 330 Өндірістік 

практика 

Производственная 

практика  Industria 

l externship 

 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

 3 3     есеп 

отчет 

report 

ПКC 

РСC 

ӘҚB 

УКB 

UCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

 
 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

EDIN 22015/INEX 
22015/PWIN 

22015 

Оқу және 

өндірістік 

практика модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик Module 

educational and 

work practice 

 Өндірістік 

практика 

Производственная 

практика  Industria 

l externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

  
5 

 
5 

    есеп 

отчет 

report 

ПКC 

РСC 

ӘҚB 

УКB 

UCB 

Информатика және 
ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

7 семестр /7 семестр / Semester 7 
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EDIN 22015/INEX 

22015/PWIN 

22015 

Оқу және 

өндірістік 

практика модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик Module 

educational and 
work practice 

 Өндірістік 

практика 

Производственная 

практика  Industria 

l externship 

 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

 6 6     есеп 

отчет 

report 

ПКC 

РСC 

ӘҚB 

УКB 

UCB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 

безопасности 

Informatics and 

Information Security 

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

EDIN 22015/INEX 

22015/PWIN 

22015 

Оқу және 

өндірістік 

 Дипломалды 

практика 

Преддипломная 

практика  Pre- 

diploma work 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

 12 12     есеп 

отчет 

report 

ПКC 

РСC 

ӘҚB 

УКB 

Информатика және 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

информатики и 

информационной 
безопасности 

 
 

практика модулі 
Модуль учебных и 

 internship          UCB Informatics and 

Information Security 

производственных    

практик Module    

educational and    

work practice    

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Всего теоретического обучения 

Total for theoretical training 

180 200 705 990 555 3960    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 
Total for education program 

230 244 705 990 555 7170    
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*Дене шынықтыру – дене шынықтыру бойынша сабақтың жалпы көлемі студенттің апталық орташа жүктемесіне кірмейді / 

Физическая культура - общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента./ 

Physical training - the total amount of physical training classes is not included in the average weekly workload of the student. 

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 
1 4 4 2 19     19 855 30 7 1  

2 2 5 2 19 4    23 855 30 7 1 1 

2 
3 5 2 6 30     32 930 32 8 1  

4 4 2 5 27  3   32 930 32 7 1 1 

3 
5 5 1 6 30     30 900 30 7   

6 6 3 3 25  5   30 900 30 6  1 
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4 
7 4  7 30  6   36 1080 36 7   

8       12 12 24 720 24    

Барлығы/ 
Total: 

30 17 31 180 4 14 12 12 226 7170 244 49 4 3 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

 
1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: ҰБТ тапсыру, төртінші пәні - физика. Бағдарлама бойынша оқуға қабылдау Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің оқуға қабылдау Ережелерімен сәйкес конкурстық негізде азаматтардың өтініштері арқылы ғылыми кеңестің шешімі негізінде университет 

ректорымен бекітіледі. 

Особые вступительные требования: сдача ЕНТ, четвертый предмет – физика. Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с 

действующими  Правилами  приема  на  обучение  в  Евразийский  национальный  университет  имени  Л.Н.  Гумилева,  которые  утверждаются  ректором  университета  на 

основании решения ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе. 

Specific admission requirements: To take test after school, where forth subject is phisics 

Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Eurasian National University Gumilyov, approved by the Rector of the 

University on the basis of the decision of the Academic Council, on a competitive basis applications of citizens. 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: жалпы орта білім аттестатының немесе кәсіптік, техникалық және орта білімнен кейінгі білімі 

туралы дипломының болуы. Шетелдік білім беру ұйымдарында берілген құжаттар білім беру саласы бойынша уәкілетті органда нострификация процедурасын өту қажет. 
Особые условия для признания предшествующего обучения:наличие аттестата об общем среднем образовании или диплом о техническом и 

профессиональном, послесреднем образовании. Документы об образовании, выданные зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру 

нострификации в Уполномоченном органе в области образования 

Specific arrangements for recognition of prior learning: the presence of General Certificate of Secondary Education or a diploma of technical and professional, post- 

secondary education. The education documents issued by foreign educational institutions must undergo the procedure of nitrification to the authorized body in the field of education 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Бакалавр дәрежесін алу үшін студент бағдарламаның келесі талаптарына сәйкес келуі қажет: 

- Білім беру бағдарламасы бойынша білім алу нәтижелерін меңгеру. 

- Жалпы көлемі 129 кредиттен кем емес оқыған барлық оқу пәндерінен оң бағалануы қажет. 

- Оқу практикасы мен компанияда кәсіптік практиканы өту. 

- Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды табысты тапсыру. 

- Дипломдық жұмысты әзірлеп, қорғау немесе білім беру бағдарламасының кәсіби пәндерінен екі қосымша емтихан тапсыру (кафедра шешімі негізінде). 
Білім беру бағдарламасы бойынша жоғарғы білімді аяқтаған және қорытынды аттестацияны табысты өткен тұлғаларға 5В060200-«Информатика» мамандығы 

бойынша жаратылыстану бакалавры дәрежесі және қосымшамен (транскрипт) мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. Сонымен қатар түлек жазбаша ұсыныс негізінде 

жалпы европалық дипломға қосымша (Diploma Supplement) алу мүмкіндігі бар. 

Требования и правила присвоению степени: 

Для получения степени бакалавра, студент должен отвечать следующим требованиям программы: 

• Освоить результаты обучения по ОП. 

• Иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом не менее 129 кредитов. 

• Пройти учебную практику и профессиональную практику в компании. 
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• Успешно сдать государственный экзамен по специальности. 

• Подготовить и защитить дипломную работу или сдать два дополнительных экзамена по профилирующим дисциплинам ОП (на основании решения кафедры). 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень 

«естествознание» по специальности 5В060200-«Информатика»и выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт). Также выпускник 

дополнительно может получить общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement) на основании письменного обращения. 

Qualification requirements and regulations: 

In order to obtain a bachelor's degree, a student must meet the following program requirements: 

• To master the learning outcomes for EP. 

• Have a positive grades in all academic disciplines studied with a total capacity of at least 129 credits. 

• Complete the training and practice of professional practice in the company. 
• Successfully pass a state examination in the specialty. 

• Prepare and demonstrate knowledge of a thesis or take two additional examinations on majors EP (based on the decision of the department). 

Students who have completed training in the educational program of higher education and successfully passed the final certification, awarded the degree natural sciences in 

the specialty 5В060200- "Computer Science " and issued a state diploma with the application (transcript). Also a graduate can additionally obtain a common European Diploma 

Supplement (Diploma Supplement) on the basis of a written request. 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

Бұл дәрежені алған түлектер ғылыми зерттеу орталықтарында, жобалық және ғылыми өндірістік мекемелерде, басқару ұйымдарында, ақпараттық технологиялар 

департаменттерінде, өнеркәсіптік кәсіпорын және өз қызметінде ақпараттық технологияларды қолданатын әртүрлі меншік формасындағы басқа ұйымдарда жұмыс жасауға 

біліктілігі бар. Сонымен қатар, осы бағдарлама студенттерге информатика саласында олардың академиялық білімін әрі қарай жетілдіруге қажетті мүмкіншіліктерді 

ұсынады. 

Профессиональный профиль выпускников: 

Выпускники, получившие эту степень, имеют квалификацию для работы в научно-исследовательских центрах, проектных и научно-производственных 

организациях, органах управления, департаментах информационных технологий, промышленных предприятия и других организациях различных форм собственности, 

использующих информационные технологии в своей деятельности. Кроме того, данная программа предоставит студентам все необходимые условия для дальнейшего 

совершенствования их академических знаний в области информатики. 

Occupational profile/s of graduates: 

The graduates of this degree are qualified to work in research centers, design and scientific and industrial organizations, administration, departments of information technology, 

industrial enterprises and other organizations of various forms of ownership, use of information technology in their work. In addition, this program will provide students with all the 

necessary conditions for the further improvement of their academic knowledge in the field of computer science. 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Бакалаврды дайындауға арналған білім беру бағдарламасы оқу үдерісін, білім беруді жоспарлау, 

оқу сабақтарын жүргізу тәсілдерін таңдау, студенттердің өздік жұмыстары, қорытынды бақылау түрлері, олардың оқудағы жетістіктерімен жүзеге асырылады. 

Способы и методы реализации образовательной программы: Образовательная программа подготовки бакалавров осуществляется посредством планирования 

учебного процесса, содержания образования, выбора способа проведения учебных занятий, самостоятельной работы студентов, форм итогового контроля, их учебных 

достижений. 

Methods and techniques for programme delivery: The educational training program for bachelor is carried out by the planning the educational process, preparing the 

content of education, choosing methods of training sessions, independent work of undergraduates, final control forms, their educational achievements. 
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6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Критерии оценки результатов обучения: Assessment criteria of Learning Outcomes: 

 
Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по буквенной 

системе/ Evaluation by letter grading 

system 

Баллдардың сандық эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / Equivalent 

in numbers 

Баллдар (%-түрінде) 

Баллы (%-ное содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/Оценка по 

традиционной системе/ Assessment by 

traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/ 

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  
Жақсы/Хорошо/ Good 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

 
 

С- 1,67 60-64 Удовлетворительно/ 

Satisfactory D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 
Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

 


