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Паспорт образовательной программы 

Қолдану саласы/ 
Область применения / 

Application area 

6М060200 –Информатика мамандығы бойынша жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру жүйелері және ғылыми салалар үшін 

ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындаудың білім беру 

мазмұнына қойылатын талаптарын жүзеге асырады 

Реализовывает задачи содержании образовательной программы для 

подготовке научных и педагогических кадров для системы высшего, 

послевузовского образования и научной сферы по специальности 

6М060200 –Информатика. 

Realizes the objectives of the content of the educational program for the 

training of scientific and pedagogical staff for the system of higher, 

postgraduate education and the scientific field in the specialty 6M060200 - 

Computer Science. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование образовательной 

программы / The code and name 
of education program 

6М060200 – Информатика 

6М060200 – Информатика 

6М060200-Computer Science 

Нормативтік-құқықтық 
қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

1) ЕҰУ ӘҰ 02-18 - білім беру бағдарламаларын, оның ішінде 

эксперименталды және инновациялық білім беру бағдарламаларын 

дамыту туралы әдістемелік ұсынымдар; 

2) 6М060200 - Информатика мамандығының типтік оқу жоспары 2016 

жылғы 5 шілдедегі № 425 (258 Қосымша) 

3) Кәсіптік АКТ стандарттары 
4) «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» салалық шкаласы, 

2013 жылғы 30 қыркүйек, № 769; 

1) МР ЕНУ 02-18 - Методические рекомендации 

по разработке образовательных программ, в том числе 

экспериментальных и инновационных образовательных программ; 

2) Типовой учебный план специальности 6М060200 – Информатика от 

5 июля 2016 года No 425 (Приложение 258) 

3) Профессиональный стандарт по ИКТ 

4) Отраслевая рамка квалификаций «Информационно- 

коммуникационные технологии», от 30 сентября 2013 года № 769; 

1) MR ENU 02-18 - Methodical recommendations 

on the development of educational programs, including experimental and 

innovative educational programs; 

2) Typical curriculum of the specialty 6M060200 - Informatics from July 5, 

2016 No 425 (Appendix 258) 

3) Professional ICT standard 

4) Sectoral Framework of Qualifications "Information and Communication 

Technologies", September 30, 2013, No. 769; 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program 
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ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Информатика саласындағы кәсіби қызметті ғылыми негізде жүргізуге 

қабілетті терең ғылыми-педагогикалық білімдері бар жоғары білікті 

магистрлерді дайындау. 

Подготовка высококвалифицированных магистров, обладающих 

углубленными научными и педагогическими знаниями, способных 

осуществлять на научной основе профессиональную деятельность в 

области информатики. 

Preparation of highly qualified masters, possessing in-depth scientific and 

pedagogical knowledge, capable of carrying out on a scientific basis 
professional activities in the field of informatics 

 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / 

The concept of education program 

Білім беру бағдарламасы теориялық информатика саласында кең 

танымдық және практикалық дағдылары бар; өнеркәсіп пен бизнестің 

әртүрлі ұйымдары үшін толыққанды жұмысқа қабілетті, программалық 

қамтаманы құру, дамыту және пайдалануды жүзеге асыратын; 

теориялық информатика және жаңа ақпараттық технологияларды 

дамыту саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайын жоғары 

білікті мамандарды даярлауға бағытталған. 

Образовательная программа направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих обширными 

знаниями и практическими навыками в области теоретической 

информатики; способных к полноценной работе для различных 

организациях индустрии и бизнеса, осуществляющих создание, 

развитие и использование программного обеспечения; готовых к 

научно-исследовательской работе в области теоретической 

информатики и разработки новых информационных технологий. 

The educational program is directed at training highly qualified specialists 

with extensive knowledge and practical skills in the field of theoretical 

computer science; able to complete the work for various organizations and 

industry businesses engaged in the creation, development and use of 

software; ready-to-research work in the field of theoretical computer 
science, and the development of new information technologies. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

6М060200 – «Информатика» мамандығы бойынша жаратылыс 

ғылымдары магистрі 

Магистр естественных наук по специальности 6М060200 – 

«Информатика» 

Master degree in natural sciences in specialty 6М060200 - «Computer 

science» 
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Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

ғылыми қызметкер, докторант; конструкторлық және жобалық 

бөлімшелердегі программалық кешендерді жобалаушы және әзірлеуші, 

қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың көмегімен өндірістік 

және технологиялық үдерістерді автоматтандыру бойынша маман, 

жоғары оқу орындарында оқытушы және ғылыми қызметкер 

научный сотрудник, докторант; проектировщик и разработчик 

программных комплексов в проектно-конструкторских отделах, 

специалист по автоматизации промышленных и технологических 

процессов с помощью современных информационных технологий, 

преподаватель и научный сотрудник в высших учебных заведениях. 

scientific employee, doctoral student; designer and developer of software 

complexes in design and engineering departments, an expert in the automation 

of industrial and technological processes with the help of 

modern information technology, a teacher and research associate in higher 

educational institutions. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности 

/ The area of professional activity 

экономика, бизнес, ақпараттық технологиялар, ғылыми-зерттеу және 

педагогикалық, жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

экономика, бизнес, информационные технологии, научно- 

изыскательная и педагогическая, системы высшего, послевузовского 

образования и научно-исследовательская сфера 

economics, business, information technology, scientific and research and 

pedagogical, higher education, postgraduate education and research and 
development 

 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект 

профессиональной деятельности 

/ The object of professional activity 

ғылыми-зерттеу орталықтары, жобалау және ғылыми-өндірістік 

ұйымдар, басқару органдары, оқу орындары, өнеркәсіптік кәсіпорындар 

және қызметінде математикалық әдістер мен компьютерлік 

технологиялар қолданатын әртүрлі меншік нысандарының басқа да 

ұйымдары, 

научно-исследовательские центры, проектные и научно- 

производственные организации, органы управления, образовательные 

учреждения, промышленные предприятия и другие организации 

различных форм собственности, использующие математические 

методы и компьютерные технологии в своей деятельности. 

research centers, design and research and production organizations, 

management bodies, educational institutions, industrial enterprises and other 

organizations of various forms of ownership, using mathematical methods 

and computer technologies in their activities 
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Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной деятельности 

/ Functions of professional activity 

Ақпараттық технологияларды дамытудың халықаралық тенденцияларын 

негізге ала отырып, кәсіптік міндеттерді зерттеу және шешу; 

Теориялық информатика бойынша кафедраның және басқа да оқу 

бөлімдерінің оқу іс-әрекеттеріне  тікелей қатысу; 

Ақпараттық және автоматтандырылған жүйелердің аппаратты 

пайдаланудың аппараттық және / немесе программалық құралдарын 

әзірлеушілер р ұжымының жұмысын және одан кейін пайдалану 

процестерін басқару және ұйымдастыру. 

Исследовать и решать профессиональные задачи на основе знания 

мировых тенденций развития информационных технологий; 

Принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр и других 

учебных подразделений по теоретической информатике; 

Организация и руководство работой коллективами разработчиков 

аппаратных и/или программных средств информационных и 

автоматизированных систем и дальнейшей эксплуатации. 

To study and solve professional problems on the basis of knowledge of 

world tendencies of development of information technologies; 

To take a direct part in the academic work of the departments and other 

academic departments in theoretical informatics; 

Organization and management of teams of hardware and / or software 

developers of information and automated systems and further operation 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности 

/ Types of professional activity 

ғылыми-зерттеушілік және ғылыми- іздеушілік, жобалау - 

конструкторлық, өндірістік-технологиялық, білім беру 

научно-исследовательская и научно-изыскательная, проектно- 

конструкторская, производственно-технологическая, образовательная. 

research and scientific and research, design, production and technological, 

educational. 



  

Ф МР ЕНУ 02-01-18 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ 7 
 

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КҚА Информатика саласындағы озық 
ғылыми білімді игеру. 

ПК
А 

Владение углубленными 

научными знаниями в области 
информатики. 

PC
А 

Possession of in-depth scientific 

knowledge in the field of computer 
science. 

А
КҚ1

Қолданбалы салалар үшін тиімді алгоритмдерді құру 

дағдыларын игеру 

А
ПК1

Владеть навыками разработки эффективных 

алгоритмов в интересах прикладных областей 

АPC1Own skills to develop efficient algorithms for the benefit 

of application areas 

Есептеу моделдері 

Вычислительные модели 

Computational mode 

Есептеу күрделігі 
Вычислительная сложность 

Сomputational complexity 

А
КҚ2 

Түсініксіз математиканың негізгі түсініктерін 

түсіну. Абстракцияның әртүрлі деңгейлерінде ойлай білу 
қабілеті. Мәселелерді шешу үшін айқын математика 

аппаратын меңгеру 

А
ПК2 

Понимание основных понятий нечеткой 

математики. Умение мыслить на разных уровнях 
абстракций. Владение аппаратом нечеткой математики 
для решения задач 

АPC2 Understanding the basic concepts of fuzzy mathematics. 

The ability to think at different levels of abstraction. 

Possession of fuzzy mathematics to solve problems 

Бұлдыр жиын 
Нечеткое множество 

Fuzzy set 

Бұлдыр логика 

Нечеткая логика 

Fuzzy logic 
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А
КҚ3 

РЕФАЛ программалау тілін үйрену, осы 

программалау тілінде программа құруды білу және 
практикалық нақты есептерді шешуде және программалық 
жүйелерді жобалауда игерген білімді қолдану, сондай-ақ, 
функционалдық программалау әдістерін, принциптерін 
үйрену. Электрондық құжаттардың нұсқасын ұсыну 
үшін (толық көлемде 

Пролог тілінде программалау 

Программирование на языке Пролог 

Programming in Prolog 

Java тілінде XML -мен жұмыс жасау 

Работа с XML на языке Java 

Working with XML in the Java language 

 
 

базалық кроссплатформа деректерін шығару үшін) XML 

дің мәтінді таңбалау құралдарын қолдана білу. 

А
ПК3 

Изучение основ языка программирования РЕФАЛ, 

основных реализаций и диалектов, умение писать 

программы на этом языке и применять полученные 

навыки и знания при проектировании программных 

систем и решении конкретных практических задач, а 

также усвоение и овладение знаниями, методами, 

принципами функционального программирования. 

Умение применять средство разметки текста XML для 

представления электронных документов (в том числе для 

создания кроссплатформенных баз данных). 

АPC3 Learning the basics of programming language REFAL, 

basic implementations and dialects, the ability to write 

programs in this language and to apply their skills and 

knowledge in the design of software systems and solving 

specific practical problems, as well as the assimilation and 

mastery of knowledge, methods, principles of functional 

programming. The ability to apply the means of text markup 

XML to represent electronic documents (including the 
creation of cross-platform database). 
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А
КҚ4

Программалық қамтама стандарттарын кәсіби 

қызметінде қолдануға үйрену. 

А
ПК4 

Владеть навыками использования стандартов 

разработки программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

АPC4 Be skilled in use of software development standards in 

their professional activities. 

Программалық қамтама әзірлеу және сапа 

стандарттары 

Стандарты по созданию и качеству программного 

обеспечения 

Standards for software development and quality 

А
КҚ5

Мәтіндік ақпаратты талдау мен өңдеудің заманауи 

тәсілдерін қолдану. Ресми тұжырымдама теориясын 
қолдана білу. Қазақ тілінде табиғи тілдерді өңдеудің және 
ақпаратты іздеудің негізгі алгоритмдерін қолдану және 
бейімделу 

Мәтіндерді семантикалық талдау 

Семантический анализ текстов 

Semantic analysis of texts 

Морфологиялық ережелерді формалдау 

Формализация морфологических правил 
 

А
ПК5 

Использовать современные подходы к анализу и 

обработке текстовой информации. Уметь применять 
теорию формальной концепции. Возможность 
применения и адаптации основных алгоритмов 
обработки естественного языка и поиска информации на 
казахском языке. 

АPC5Use modern approaches to the analysis and processing 

of textual information. To be able to apply the theory of formal 

concept. Being able to apply and adapt the basic algorithms of 

natural language processing and information retrieval in the 

Kazakh language. 

Formalization of morphological rules 

Синтаксистік ережелерді формалдау 

Формализация синтаксических правил 

Formalization of syntactic rules 
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А
КҚ6 

Бөлінген деректерді өңдеу және таратылған 

ақпараттық жүйелерді құру саласында теориялық білім 

мен практикалық тәжірибені алу. Клиент пен ТАЖ 

сервері бөліктері арасындағы өзара әрекеттесу 

принциптерін білу, құрылыс желісінің қызметтерінің 

негіздері, желілік қызметтердің архитектурасы, олардың 

негізгі компоненттері. Интернет-технологиялар негізінде 

қосымшаларды интеграциялау әдістерін қолдану; нақты 

уақыт режиміндегі жүйелер мен процестер үшін 

қолданбалы программалау тапсырмалары. Кәсіби 

дағдыларды игеру - ақпаратты өңдеудің бөлінген 

жүйелерін, ақпараттық жүйелердің программалық 

жасақтамасын құру, 

А
ПК6 

Получение теоретических знаний и практического 

опыта в области распределенной обработки данных и 

создания распределенных информационных систем. 
Знать принципы взаимодействия между клиентскими и 

серверными частями РИС, основы построения сетевых 

служб, архитектуры сетевых служб, их базовые 

компоненты. Уметь использовать методы интеграции 

приложений на базе технологий Интернета; 

программировать прикладные задачи для систем 
реального времени и процессы. Иметь навыки – 

Нақты уақыт жүйелерін жобалау 

Проектирование систем реального времени 

Real-time systems design 
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разработки распределенных систем обработки 

информации, архитектуры программного обеспечения 

информационных систем. 

АPC6 Obtaining theoretical knowledge and practical 

experience in the field of distributed data processing and the 

creation of distributed information systems. Know the 

principles of interaction between the client and server parts 

of DIS, the basics of building network services, network 

services architecture, their basic components.To be able to 

use the methods of integration of applications based on 

Internet technologies; application programming tasks for 

real-time systems and processes. Have the skills - 

development of distributed information processing systems, 

software architecture of information systems. 
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А
КҚ7 

. Интернеттегі технологиялар негізінде 

қосымшаларды интеграциялау әдістерін қолдана білу. 
Программалық қамтаманы дайындауу теориясын білу. 

Программалық жасақтама әзірлеу процесін ұйымдастыру 

туралы білу. Кәсіби қызметте программалық қамтаманы 

дайындау және қолдау құралдарын қолдану. 

Программалық қамтама әзірлеудің әдістерін білу. 

Техникалық тапсырмаларды, техникалық жобаны, 

программалық қамтамасыз етуді тестілеу әдісін жасау. 

Программалық қамтама әзірлеудің талаптарын 
қалыптастыру. Көрнекі модельдеу тілдерін қолдана 

отырып, программалық жасақтама сәулетін жасау 

А
ПК7 

Уметь использовать методы интеграции 

приложений на базе технологий Интернета. Обладать 
знаниями в теории разработки программного 

обеспечения. Иметь представление об организации 

процесса разработки ПО. Применять в 

профессиональной деятельности инструментальные 

средства разработки и поддержки ПО. Знать методы 

проектирования ПО. Создавать техническое задание, 
техно-рабочий проект, методику испытания ПО. Быть 

Программалық қамтаманы құру технологиялары 

Технологии разработки программного обеспечения 

Technologies of software development 
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способным к тестированию, разработке 
пользовательского интерфейса ПО. Формирование 

требований к ПО. Разрабатывать архитектуру ПО с 

помощью языков визуального моделирования. 

АPC7 To be able to use the methods of integration of 

applications based on Internet technologies. Have knowledge 

in the theory of software development. Have an idea about 

the organization of the software development process. Apply 

in professional activity development tools and software 

support. Know the methods of software engineering. Create 

terms of reference, the techno-working project, the software 

testing methodology. Being able to test, develop UI. 

Formation of the software requirements. Develop software 

architecture using visual modeling languages. 
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А
КҚ8 

Java-да веб-программалау теориясын білу. 

ServletContext, ServletConfig, ServletRequest және 
HttpServletRequest, ServletResponse және 

HttpServletResponse интерфейстерінің жұмыс әдістерін 

білу. Vzaimodeytviya servlet және JSP беттерінің 

принципін біліңіз. Java-дегі веб-қосымшаны әзірлеу. 

JSTL ядросын пайдалану мүмкіндігі. MySQL-ге 

қосылуды келтіруді білу. Кәсіби қызметте өндірістік 

және көпағынды программалауды қолду 

А
ПК8 

Обладать знаниями в теории веб-программирования 

на Java. Иметь представление о методах работы 

интерфейсов ServletContext, ServletConfig, ServletRequest 

и HttpServletRequest, ServletResponse и 

HttpServletResponse. Знать принцип взаимодейтвия 

сервлета и JSP страниц. Уметь разрабатывать веб- 

приложение на Java. Быть способным применять JSTL 

core. Уметь настраивать соединение с MySQL. 

Применять в профессиональной деятельности 

промышленного и многопоточного программирования. 

АPC8Have knowledge in the theory of web programming in 

 

 

 

 

 
 

Өндірістік программалау 

Промышленное программирование 

Industrial programming 

Көпағынды программалау 

Многопоточное программирование 

Multithreaded programming 

 

 Java. To have an idea of the working methods of the interface 

ServletContext, ServletConfig, ServletRequest and 

HttpServletRequest, ServletResponse and 

HttpServletResponse. Know the principle vzaimodeytviya 

servlet and JSP pages. To be able to develop a web 

application in Java. Being able to use the JSTL core. To be 

able to configure the connection to MySQL. Apply in 

professional activities industrial and multi-threaded 

programming. 
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А
КҚ9 Параллельді және бұлттық есептеулердің 

моделдерін және әдістерін білу, басқарудың және 

ақпараттық қызмет көрсетудің оңтайлы есептеу 

процестерін, әдістемелік бақылауды және синхрондауды, 

сондай-ақ бұлттық инфраструктураның моделін 

ұйымдастыруды қолдана алу. Параллель және бұлттық 

программалаудың технологиясын қолданып 

программалық қосымшаларды жасауды игеру. 

А
ПК9 

Знать модели и методы параллельных и облачных 

вычислений, уметь использовать методы организации 

оптимальных параллельных вычислительных процессов 

управления и информационного обслуживания, методы 

диспетчирования и синхронизации, а также модели 

облачных инфраструктур. Владеть навыками создания 

программных приложений с использованием технологий 

параллельного и облачного программирования 

АPC9 Know the models and methods of parallel and cloud 

computing, to be able to use the best methods of organization 

of parallel computing processes and information 

management services, methods of scheduling and 

synchronization, as well as models of cloud infrastructures. 

Own skills to create software applications using the 

technologies of parallel programming and cloud 

Параллель есептеулер 
Параллельные вычисления 

Parallel computing 

Бұлтты есептеулер 
Облачные вычисления 

Сloud computing 

КҚВ Ғылыми-зерттеу және 
педагогикалық қызметті жүзеге асыру 

В
КҚ1

Жоғары білім деңгейінде жинақталған білімді 

кеңейту мүмкіндігін қалыптастыру, ғылыми зерттеулер 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы Научно- 

исследовательская работа магистранта Scientific- 
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барысында білім мен құзыреттілікті 

біріктіру қабілетін игеру 

ПК
В 

Владение способностью 

интегрировать знания и компетенции в 
осуществлении научно- 
исследовательской и педагогической 
деятельности 

PCВ Possession of the ability to integrate 

knowledge and competence in the 

implementation of research and teaching 

activities 

контексінде идеяларды дамыту және қолдану. Ғылыми 

зерттеулерде тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру 

В
ПК1 

Формирование способности расширять знания, 

полученные на уровне высшего образования, для 
первоначального развития или применения идей, часто в 
контексте научных исследований и практических 

навыков проведения научных исследований.. 

ВPC1 Formation of the ability to expand the knowledge gained 

at the level of higher education, for the original development 

or application of ideas, often in the context of scientific 

research. Formation of practical skills in scientific research 

research work of graduate students (master) 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research internship 

В
КҚ2

Программалық қамтама стандарттарын кәсіби 

қызметінде қолдануға үйрену. 

В
ПК2 

Владеть навыками использования стандартов 

разработки программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

ВPC2 Be skilled in use of software development standards in 

their professional activities. 

Программалық қамтама әзірлеу және сапа 

стандарттары 

Стандарты по созданию и качеству программного 

обеспечения 

Standards for software development and quality 

В
КҚ3 

Жоғары білім беруде практикалық оқыту 

дағдыларын қалыптастыру 

В
ПК3

Формирование практических навыков преподавания 

в высшей школы 

ВPC3 Formation of the ability to apply and expand the 

theoretical knowledge 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching internship 

В
КҚ4

Информатика және педагогикалық дағдылар 

саласында кең ғылыми білімді игеру, сондай-ақ ғылыми 
мәселелерді шешу қабілетін көрсету 

В
ПК4

Владение широкими научными знаниями в области 

информатики и педагогическими навыками, а также 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in the specialty 
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 демонстрация способности решать научные задачи 

ВPC4Possession of wide scientific knowledge in the field of 

informatics and pedagogical skills, as well as demonstration 

of the ability to solve scientific problems 

Магистрлік диссертация 

Магистерская диссертация 

Master's thesis 

 

 

 

 

 

 

 

 
КҚС Жобаны іске асыруға және оларды 

жүзеге асыруда команданы басқаруға 

қабілетті болу; 

ПК
С 

Владеть навыками реализации 

проектов и руководства командой при 
их реализации 

PCС Be skilled in project implementation 

and management of their implementation 

team; 

С
КҚ1 

Кәсіби қызметте программа ерекшеліктерін анықтау 

және тексеру әдістемесін білу және қолдану. 

С
ПК1

Знать и применять методологию спецификации и 

верификации программ в профессиональной 

деятельности. 

СPC1Know and use the methodology of the specification and 
verification of programs in professional activities.. 

Программалардың спецификациясы 

Спецификация программ 

Programs specification 

Программаларды верификациялау және тестілеу 

Верификация и тестирование программ 

Programs verification and testing 

С
КҚ2 

Статистикалық талдау және болжау үшін 

статистикалық талдау пакеттері мен құралдарын 

пайдалану арқылы проблемаларды шеше білу 

С
ПК2 

Уметь решать задачи статистического анализа с 

помощью пакетов и средств для статистического 
исследования и прогнозирования 

СPC2 To be able to solve problems by using statistical analysis 

packages and tools for statistical analysis and forecasting 

Деректерді статистикалық талдау және өңдеу 

Статистический анализ и обработка данных 

Statistical analysis and processing of data 
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С
КҚ3 

Программалау тілінің лексикалық, синтаксистік 

және семантикалық талдау кодын жасау; транслятор 
құру әдісін игер. 

СПК3 
Уметь: разрабатывать код лексического, 

синтаксического и семантического анализа языка 

программирования; владеть: методикой построения 

транслятора 

СPC3To be able to: develop a code of lexical, syntactic and 

semantic analysis of the programming language; possess: the 

procedure for constructing a translator 

Методы трансляции 

Трансляциялау әдістері 

Translation Methods 

 

 С
КҚ4 UML модельдеу тілін пайдалана отырып, визуалды 

жобалау дағдысын игергенін көрсету. 

С
ПК4 

Демонстрировать владение навыками визуального 

проектирования с помощью языка моделирования UML. 

СPC4 Demonstrate proficiency in visual design skills using 

the UML modeling language.. 

Жобаларды басқару 

Управление проектами 

Project management 

С
КҚ5

Программалық қамтама стандарттарын кәсіби 

қызметінде қолдануға үйрену. 

С
ПК5 

Владеть навыками использования стандартов 

разработки программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

СPC5 Be skilled in use of software development standards in 
their professional activities. 

Программалық қамтама әзірлеу және сапа 

стандарттары 

Стандарты по созданию и качеству программного 

обеспечения 

Standards for software development and quality 
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Жалпы кәсіби құзыреттілік (ЖКҚ) / 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) / 

General professional competences 

(GPC) 

 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC 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)) 

 

ЖКҚА Әлеуметтік құзыреттілікті 

қалыптастыру 

ОПК
А 

Формирование социальных 

компитенций 

GPCА Formation of social competence 

А
ЖКҚ1 

Ғылым дамуының тарихы, ғылымның қалыптасуы 

мен дамуы туралы түсінік, ғылыми мәселелердің 
философиялық түсінігін ерекшелеу; 

Ғылыми проблемаларды және процестерді өз бетінше 

талдай білуге, жинақталған тәжірибені және білімді 

қайта сынау 

A 
OПК1

Владеть историей развития науки, представлением 

о становлении и развитии науки, специфики 
философского понимания научных проблем; 

Быть способным к самостоятельному анализу научных 

Ғылым тарихы және философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

 

 проблем и процессов, критически переосмысливать 

накопленный опыт и знания 

A 
GPC1 

Own history of the development of science, the notion 

of the formation and development of science, the specificity of 
philosophical understanding of scientific issues; Be capable of 
independent analysis of scientific problems and to rethink 
critical the processes experience and knowledge 
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А
ЖКҚ2

Кәсіби қызмет саласындағы өзекті мәселелер 

бойынша шет тілінде талдауға және дәйектілеуге 
қабілетті болу; Кәсіби терминологияны пайдалана 
отырып, шет тілінде ғылыми мақала жаза білу 

A 
OПК2 

Быть способным анализировать и аргументировать 

на иностранном языке по актуальным проблемам в 

области профессиональной деятельности; 

Быть способным писать научную статью на иностранном 

языке, употребляя профессиональную терминологию 

A 
GPC2 

Be able to analyze and argue in a foreign language on 

topical problems in the field of professional activity; 

Be able to write a scientific article in a foreign language, 

using professional terminology 

 

 

 

 

 
 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (проф.) 

Foreign language(professional) 

А
ЖКҚ3

Жоғарғы мектептің педагогикадағы теориялық 

білімдерін, университетте оқыту әдістерін меңгеру 

A 
OПК3

Владеть теоретическими знаниями по педагогике 

высшей школы, методикой преподавания в ВУЗе 

A 
GPC3

Own theoretical knowledge in pedagogy of higher 

school, methods of teaching at the university 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

А
ЖКҚ4 

Жоғары білім беру психологиясының негіздерін 

білу; Адамның ақыл-ой дамуының заңдылықтарын 

ескере отырып өзара әрекеттесу және оқу үдерісін 

қалыптастыру; Студенттердің психологиялық 

Психология 

Психология 

Psychology 
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 диагнозын жоспарлап, жүргізу және кәсіби және білім 

беру коммуникациясының жоғары тиімділігіне қол 

жеткізу үшін және оқу-жаттығу жұмыстарының 

нәтижелерін қолдану және жанжалды жағдайларды 

шешудің оңтайлы әдістерін іздеу. 

A 
OПК4

Владеть основами психологии высшей школы; 

Способность выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом закономерностей 
психического развития человека; 

Планировать и проводить психологическую диагностику 

студентов и применять полученные результаты в 

педагогической деятельности для достижения высокой 

эффективности профессионально-педагогического 

общения и поиска оптимальных путей разрешения 

конфликтных ситуаций 

Know the basics of higher education psychology; 

A 
GPC4 

Ability to build interaction and learning process 

considering laws of human mental development; 

Plan and conduct a psychological diagnosis of students and 

apply the results in teaching activities to achieve high 

efficiency of professional and educational communication and 

to search for optimal ways to resolve conflict situations 

 

 

 


