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1 ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Бағдарлама циклы: Бірінші цикл: бакалавриат, ҰЫП/СБШ 6 деңгейі 
Тағайындалатын дәреже: Бакалавр 
Несиелердің жалпы көлемі: 240 ЕСТ8 
Оқу мерзімі: 4 жыл

1Л Жалпы ережелер
6В01503 -  «Информатика» білім беру бағдарламасы жоғары білім МЖМБС, жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 
бағыттарының сыныптауышына, ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне, «Педагог» кәсіби стандартына, Дублин дескрипторларына 
сэйкес эзірленген.
Білім алушыларды білім бағдарламасына қабылдаудың талаптары жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 
оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларымен анықталған.
Білім беру бағдарламасына түсетін үміткерлер ұлттық бірыңғай тестілеуден (¥БТ) өтеді.
Білім беру бағдарламасына түскен соң студент қосымша тректория таңдау мүмкіндігіне ие болады.
Білімін 7М0..........бағыты бойынша магистратурада одан эрі жалғастыру мүмкіндігі бар.

1.2 Білім беру бағдарламасының мақсаты
6В01503 -  «Информатика» ББ бакалаврларын даярлаудың негізгі мақсаты: инновациялық педагогикалық идеяларды насихаттайтын, кәсіби саласы 
бойынша жүйелі білімге ие жогары білікті, бэсекеге қабілетті информатика мұгалімін дайындау.

1.3 Білім беру бағдарламасының міндеттері
- қогамның элеуметтік тапсырысы мен білім берудің әлемдік стандарттарына сэйкес болашақ информатика мұгалімдерін сапалы кэсіптік даярлауды 
қамтамасыз ету;
- болашақ информатика пэні мұгалімдерінің құзыреттіліктерін қалыптастыру: тіл, ақпараттық технологиялар, коммуникативтік, элеуметтік, 
азаматтық, мәдени, зерттеу, түлгалық, кэсіби (педагогикалық), оқу-тәрбие жэне арнайы (пэндік) құзыреттіліктер;
- дене бітімі, рухани жэне интеллектуалды өзін-өзі дамыту тэсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау жэне мінез-құлық мәдениетін 
қалыптастыру.



2 БШІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОИЫНША БАКАЛАВРДЫ ДАИЫНДАУ БАҒЫТЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ:

2.1 Кәсіби қызмет саласы
6В01503 -  «Информатика» ББ бойынша білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметін білім беру саласында жүзеге асырады.

2.2 Кәсіби қызмет объектілері
6В01513 -«Информатика» ББ бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:
- меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық үлгідегі жэне түрдегі орта білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 
үдеріс;
- техникалық жэне кэсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үдеріс.

2.3 Кәсібилік қызметтің функциялары
ҰБНІ/СБШ 6.1 деңгейшесі мен «Педагог» кэсіби стандартына сәйкес 6В01503 -  «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың кәсіби 
қызметінің функциялары:
- оқыту;
- тәрбиелеу;
- әдістемелік;
- зерттеу;
- элеуметтік-коммуникативтік.



3 КҮТШЕТІН ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ

3.1 Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері
«Информатика» ББ сэтті аяқтағаннан кейін бітіруші:

ОНІ - информатика, іргелі математика, заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы теориялық білімдерді таратады;

ОН2- компьютерлік жүйелердің архитектурасы, операциялық жүйелер, деректер қорын жинақтау мен талдау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
мобильді қосымшаларды қүруда практикалық дағдыларын жүзеге асырады;

ОНЗ- информатиканы оқыту әдістемесін, физикалық есептерді шешу жолдарын, бағдарламалау тілдерінің құралдарын, технологиялары мен эдістерін, 
критериалды бағалау эдістерін, инклюзивті білім беру негіздерін меңгергендігін көрсетеді;

ОН4 - оқушылардың жас жэне физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, психология мен педагогиканың теориялық негіздерін жұмыста 
қолданады, тәрбие жұмысын жоспарлай жэне жүргізе алады;

ОН5 - ақпараттық жэне коммуникациялық технологияларды, цифрлық білім беру ресурстарын, компьютерлік желілер мен бұлтты технологиялардың 
қүрылысы мен жұмыс істеу принциптерін, смарт-технологияларды, қашықтықтан оқыту технологияларын қолданады;

ОН6 - мектеп жасындағы балалардың мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа бейімделуі үшін жағдай жасайды;

ОН7 -роботтық жүйелердің нобайын жобалауда, ЗБ моделдеу принциптерін, мультимедиалық жэне виртуалды білімдік ресурстарды жобалауда 
оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару, кәсіби салада зерттеу жүргізу дағдыларын көрсетеді;

ОН8 -  қоршаған орта сапасын басқару принциптерін, басқаруды ұйымдастырудың теориясы мен тэжірибесінің негізгі ұғымдарын жэне сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілік жолдарын біледі жэне қолданады;



4 БШІМ БЕРУ БАҒ ДАРЛ АМАСЫНЫҢ ҚУРЫЛЫМЫ 
4Л 6В01503-«Информатика»білім беру бағдарламасының модульдерінің сипаттамасы

Модульдің атауы Кредиттер
саны Қурамдас модульдердің атауы Оқыту нэтижелері

Қазақстанның қазіргі заман тарихы ОН8
Философия ОН4
Әлеуметтік-саяси білімдер модулі ОН8
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар ОН5

1. і \ ,О Ғ а М Д Ы Қ  П Ә Н Д с р  М О ДуЛІ «3 о Дене шынықтыру ОН4
Экология жэне тіршілік қауіпсіздігі негіздері ОН8
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері ОН8
Кэсіпкерлік негіздері ОН8
Педагогикалық кэсіпке кіріспе ОН4
Педагогика ОН4
Педагогикалық психология ОН4

2. Педагогтың кәсіби Тэрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі ОН4
даярлығы модулі ¥лы даланың педагогикалық муралары ОН4

Жас ерекшелік физиологиясы жэне мектеп гигиенасы ОН4
Оқу-танысу тэжірибесі ОН4, ОН8
Педагогикалық-психологиялық тәжірибе ОН4, ОН8
Қазақ (орыс) тілі ОН6

3. Тілдік коммуникация Шет тілі ОН6
модулі «д 0 Мамандандырылған кәсіби шетел тілі ОН6

Тілдік тәжірибе ОН6
Компьютерлік жүйелердің архитектурасы жэне теориялық негіздері ОНІ, ОН2
Алгоритмдеу жэне бағдарламалау ОНЗ
Объектіге бағытталған бағдарламалау ОН2, ОНЗ

4. Фундаментальды о о Операциялық жүйелер жэне бағдарламалық қамтамасыздандыру ОН2
даярлық модулі э у Дискретті математика ОНІ, ОН2

Жоғары математика ОНІ
Физика ОНІ, ОНЗ
Физика есептерін шығару практикумы ОНІ, ОНЗ



Инклюзивті білім беру о н з
Информатиканы оқыту эдістемесі ОНЗ, ОН5

5. Педагогикалық Білім берудегі жаңа технологиялар ОНЗ, ОН5
шеберлікті қалыптастыру 43 Педагогикалық шеберлік ОНЗ, ОН4

модулі Білім берудегі сандық технологиялар ОНЗ, ОН5
Педагогикалық тэжірибе ОНЗ, ОН4, ОН8
Өндірістік тэжірибе ОНЗ, ОН4, ОН8
Робототехника негіздері ОН5, ОН7
Жасанды интеллект негіздері ОН5, ОН7
Ақпараттық қауіпсіздік 
Ақпаратты қорғау жэне криптография

ОНІ, ОН2 
ОНІ, ОН2,

\¥еЬ бағдарламалау 
\УеЪ технологиялар

ОНЗ, ОН5 
ОНЗ, ОН5

6. Кәсіби даярлық модулі 43

Мобильді қосымшаларды эзірлеу 
Заттар интернеті

ОН2, ОН5 
ОН5, ОН7

Білім беру бағдарламалық куралдарын жобалау жэне эзірлеу 
Мектеп курсында бағдарламалау ортасында мэліметтер қорымен жұмыс

ОНЗ, ОН5 
ОН2, ОНЗ

Компьютерлік графика жэне ЗБ модельдеу 
Виртуалды жэне кеңейтілген шындық

ОН7
ОН5, ОН7

Компьютерлік желілер жэне желілік технологиялар ОН5
Бұлттық технологиялар негіздері ОН5
Мэліметтер қоры жэне ақпараттық жүйелер 
Ві§ Эаіа технологиялары

ОНІ, ОН2 
ОН2

Ғылыми-зерттеу жұмысы жэне академиялық жазылым ОН7

7. Ғылыми-зерттеу 
жумыстары модулі 11

Орта мектепте информатика пэнінен оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыру
Мектеп курсында информатика пэнінен мультимедиялық жүйелерді жобалау жэне 
құрастыру

ОН7
ОН7

8. Қорытынды мемлекеттік 12 Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу жэне қорғау немесе кешенді емтихан ОНЗ, ОН7,ОН8
аттестаттау модулі тапсыру



4.2 Білім беру бағдарламасы элективті пәндер каталогы 6В01503-«Информатика»ББ

№ П эн атауы
П эннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз)

Он1)
Ё 3К  Xч: й1) о  

§

&оо
о

О

Пререквизиттер Постреквизиттер

Жалпы білім  беретін пэндер циклі 
Ж ОО компоненті /  таңдау компоненті

1. Экология ж эне тірш ілік  
қауіпсіздігі негіздері

Курс тірш ілік қауіпсіздігі саласындағы нормативтік қуқықтық актілерге сәйкес 
салауатты, қолайлы ж эне қауіпсіз қоршаған ортаны қамтамасыз ету үш ін  
экологиялық сауаттылықты дамыту жолдарын ж эне тірш ілік қауіпсіздік  
негіздерін  үйренуге бағытталған. Студенттер адамның қоршаған ортаның 
өзара әрекеттесуін сыни түрғыдан бағалайды, төтенш е жағдайларда іс- 
әрекеттерді ж үзеге асырады ж эне экологиялық қүзыреттілікті дамыту үдер ісін  
бел сенді үйымдастырады. Сонымен қатар, студенттер табиғатты қорғау мен  
табиғатты пайдаланудың экологиялық принциптерін қисынды түрде 
анықтайды, қоршаған ортаның ластануын зерттеу ж үргізеді, экож үйенің бір  
бөлігі ретіндегі адамның рөлін сипаттайды.

5 4 Жас ерекш елік  
физиологиясы ж эне  
мектеп гигиенасы

Тәрбие жүмысының  
теориясы мен эдістем есі

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет  
негіздері

С туденттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымын, м эдениетін  
қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық үстанымды ж үйелі 
білім  арқылы меңгереді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы м әдениетті 
қалыптастыру мәселелерін тарихи ж эне қазіргі контексте қарастырады. 
Қазақстан Республикасы нда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың  
элеуметтік-экономикалық, қүқықтық, мэдени, адамгершілік-этикалық  
аспектілері талданады. «Ж емқорлық» түсінігін ің  теориялы қ-эдістемелік  
негіздерін, жемқорлық қүлықтарының психологиялық ерекш еліктері мен  
сыбайлас жемқорлық әрекет үнгін қүқықтық жауапкерш ілікті тәж ірибиеде  
қолданады.

Педагогикалық кэсіпке 
кіріспе

Тәрбие жүмысының  
теориясы мен эдістем есі

Кэсіпкерлік негіздері "Кэсіпкерлік негіздері" курсы студенттерге кэсіпкерлік қызметті басқару 
саласындағы теориялық дайындықтың негіздеріне кең ш олуды  үсынады. 
Студенттер кэсіпкерлік тетіктерін талдайды, кэсіби қызметте үтымды  
ш еш імдер қабылдау механизмін сыни багалайды. Кәсіпкерлік саласындагы  
жоспарлау, үйымдастыру, ынталандыру ж эне бақылау әдістер ін  талдайды. 
Студенттер осы  проблемалық м әселеде жаңа эдіснамалық тәсілдерді қайта 
қарастырады., кэсіпкерлік объектілері мен субъектілерін жіктейді. 
Кэсіпкерлікті жоспарлау, қаржыландыру, талдау ж эне бағалау саласында 
дағдыларды меңгереді.

Педагогикалық кэсіпке 
кіріспе

Тәрбие жүмысының  
теориясы мен эдістем есі

Базалық пәндер циклі 
Ж ОО компоненті



1 Педагогикалық кәсіпке 
кіріспе

Бұл курс муғалім мамандығына алғашқы кіріспе ұсынады. Атап айтқанда, 
студенттер тутас педагогикалық процесті түсіну ж эне олардың кәсіби жеке 
бағдарларын қалыптастыру, педагогикалық ж эне психологиялық мәселелер  
мен жағдайларды сыни түргьщан ш еш у үш ін  қажетті базалық білім  мен  
дағдыларды дамытады. Курс студенттерге мүғалім мамандығын игеруге деген  
ьштасын қайта қарауға мүмкіндік береді.

3 1 Педагогика, Оқу-танысу 
тэж ірибесі

2 Жас ерекш елік  
физиологиясы ж эне  
мектеп гигиенасы

Курс салауатты, жақсы ж эне қолайлы білім  беру ортасын қалыптастыру 
мақсатында мектеп жасындағы балалардың денсаулығы мен дамуының  
физиологиялық ерекш еліктерін зерттеуге багытталған. С туденттер балалар мен  
ж асөспірім дердің  физиологиялық ж эне гигиеналық ерекшеліктері, басқа  
физиологиялық функциялардың педагогикалық эсерге жауап беру  
ерекш еліктерін талдайды. жоғары қатар, курсты оқу барысында студенттер  
мүш елерінің, мүш елер ж үйесін ің , жалпы организмнің сыртқы ортамен  
байланысты қызмет ерекш еліктерін салыстырады. Осыган байланысты  
студенттер оқу процесін  үтымды қамтамасыз ету, медициналық алдын алуды  
ж үзеге асыруға бағытталған оқушының дамуы  мен функционалдық  
мүмкіндіктерін арттыру әдістер ін  қолданылады.

3 2 Педагогикалық кәсіпке 
кіріспе

Педагогикалық ш еберлік

3 Педагогика Бүл курс педагогикаға ғылым ретінде ш олу, оның диалектикалық, қарама- 
қайшылықты ж эне әдіснамалық ерекш елігін үсынады. Студенттер  
дүниетанымды, элеуметтік ж эне жеке маңызды педагогикалық м эселелерді 
талдайды, түтас педагогикалық процестің заңдылықтары мен принциптері 
туралы сыни түрғыдан ойластырады. Білім бер уді цифрландыру жағдайында 
педагогика, киберпедагогика, киберкеңістік ж эне кибер элеум еттендірудегі 
киберонтологиялық тэсілге ерекш е назар аударылатын болады.

5 3 Педагогикалық кэсіпке 
кіріспе

Тэрбие жүмысының  
теориясы мен әдістем есі, 
¥ л ы  даланың 
педагогикалық мүралары

4 Педагогикалық
психология

«Педагогикалық психологиясы » курсы педагогикалық процесс ж эне оқыту 
түжырымдамаларына, білім  беру психологиясының негізгі бағыттарына, 
түсініктері мен категорияларына ш олу үсынады. Студенттер оқу іс-эрекетінің  
қүрылымын сыни түрғыдан бағалауға ж эне талдауға, педагогикалық іс- 
әрекеттің психологиялық зандылықтары мен оқу-тәрбие процесінің эр түрлі 
кезеңдеріндегі педагогикалық эсерге шағылыстыруды үйренеді.

3 3 Педагогикалық кэсіпке 
кіріспе

Психологиялық- 
педагогикалық тэж ірибе

5 ¥ л ы  даланың
педагогикалық
мұралары

Курста ¥ л ы  даланың үлы ағартушылары мен ғалымдарының педагогикалық 
мүраларына ш олу жасалады. Оқу барысында студенттер ¥ л ы  Дала 
галымдарының өмірі мен шығармашылығына талдау жасайды: әл-Ф араби, 
А .Қүнанбаев, А .Байтүрсынов, М .Дулатов. М .Ж үмабаев, І.Алтынсарин ж эне  
басқалар Курс студенттерге Қазақстандағы педагогика ғылымының пайда 
болуы мен дамуы  м әселесінде үлы ғалымдардың еңбектерінің маңыздылыгын 
қайта қарастыруға мүмкіндік береді.

4 4 Педагогика Тэрбие жүмысының  
теориясы мен эдістем есі

6 Тэрбие жұмысының  
теориясы мен  
әдістем есі

Бүл курс болашақ мүғалімнің кәсіби дайындыгының міндетті компоненті 
болып табылады. Бүл пэнді игеру студенттерге «М эңгілік Ел» ж эне «Рухани  
жаңғыру» үлггық идеясы на сәйкес мектеп оқушыларымен тэрбие жүмысын  
жүргізуге, жоспарлар мен конспекттер жасауга, сыныптан тыс тәрбие

4 5 Педагогика Педагогикалық тэж ірибе



жұмыстарын уйымдастыруға ж эне өткізуге мүмкіндік береді. Курс 
студенттерге заманауи мектепте сынып ж етекш ісінің қызметін қайта қарауға 
мүмкіндік береді.

7 Оқу-танысу тәж ірибесі Оқушылар мектеп жүмы сы н үйымдастырудың қүрылымымен, негізгі 
принциптерімен, пэн мүғалімінің қызметімен (нормативтік-қүқықтық базасы, 
«К үнделік» электронды журналымен, критерийлерімен, қалыптастырушы ж эне  
жиынтық бағалауымен, біл ім  беру ж эне жаңартылған білім  беру мазмүны  
бойынш а әдістем елік  әдебиеттер ж эне т .б.) танысады. С туденттер тәж ірибеде  
алган біл ім дерін  психологиялық-педагогикалық бағыттындағы пэндерді 
оқытуда бел сенді қолданады. Олар сынып жетекнгісінің қызметін қайта 
ойластыра алады (жобалау, үйымдастыру, сынып ж етекш ісінің тәрбие 
жүмысын талдау).

2 2 Педагогикалық кәсіпке 
кіріспе

Педагогикалық тэж ірибе

8 Педагогикалық-
психологиялық
тэж ірибе

Студенттер үжымының психологиялық-педагогикалық ерекш еліктерін зерттеу  
процедурасы н талдайды, олар сабаққа (тэрбиелік іс-ш араға) психологиялық- 
педагогикалық талдау ж үргізеді. Сонымен қатар, олар «Социометрия»  
кабинетін зерттеудің  диагностикалық эдістерін  ж эне оқушылардың  
жетістіктерін диагностикалау эдістер ін  қолдана алады, студенттің жеке 
басының психологиялық-педагогикалық сипаттамаларын қүрайды.

2 4 Педагогикалық
психология

Педагогикалық тэж ірибе

10 М амандандырылған  
ағылшын тілі

Бүл курс кәсіби лексика ж эне мамандық тілін күнделікті ж эне кәсіби қарым- 
қатынаста практикалық түрғыда бел сенді қолдануға үйретуді үсынады. Бүл  
курс студенттерге кәсіби м этіндерді сөздікпен ж эне сөздіксіз оқып түсіне алу, 
берілген м эліметтерді таба білу, оқығанының мазмүнын есте сақтау; іс 
қағаздарын толтыру, жеке нем есе іскерлік сипаттағы шағын хат жазу; ш етел  
тіліндегі мәлім дем елерді түсіну; өзінің кэсіби  қызметіне байланысты сөйлеу  
ж эне ж азу дағдыларына ие болуға көмектеседі.

7 3,4 Ш ет тілі Педагогикалық тэж ірибе

11 Тілдік тәж ірибе Тілдік тэж ірибе мақсаты - мамандық бойынш а кәсіби ш етел тілін білу  
дэреж есін  анықтау, арнайы тақырыптар бойынш а сөздік  қорын ж эне жалпы  
дүниетанымын толықтыру. Тілдік тәж ірибе студенттерге ресм и қүжаттармен  
жүмыс істеу дағдыларын дамытуға (іскери хат алмасу ж эне қүжаттама), 
сондай-ақ м әтіндерді аударуға үйретеді.

3 2,4 Ш ет тілі Ө ндірістік тэж ірибе

12 Компьютерлік  
ж үйелердің  
архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

Білім алушы компьютерлік техниканың дам у тарихы, компьютер  
архитектурасы, ішкі қүрылғылардың физикалық қасиеттерімен танысады; 
ақпараттың сандық көрінісі ж эне компьютердің арифметикалық, логикалық, 
алгоритмдік негіздерін  қолданады; микрокомпьютердің оқу м одел і мен  
машиналық кодтау мен жоғары деңгейдегі тілдердің  айырмашылықтарын 
бағалайды; компьютерді қүрастыру ж эне жаңғырту, бағдарламалық 
жасақтаманы баптау жүмыстарын іс ж үзінде ш еш уге дағдыланады.

6 1 М ектептегі информатика 
курсы

А лгоритмдеу ж эне  
бағдарламалау



13 А лгоритмдеу ж эне  
бағдарламалау

Білім алушылар Руіһоп тілінің курылымын. тілдің мүмкіндіктерін, 
бағдарламалау ортасында алгоритмдер қүру принциптерін сипаттайды; 
Руіһоп-ның басқару қүрылымдарын, циклдерді, тізім дер, кортсждср. жиындар  
мен сөздіктерді игереді; Руіһоп-ны ң негізгі стандартты модульдерін, 
қолданбалы есептерді талдау, ж обалау ж эне бағдарламалау әдістерін, 
алгоритмдер мен бағдарламаны қүрудың барлық кезеңдерінде дүрыс 
технологияны пайдаланады.

5 2 Компьютерлік  
ж үйелердің  
архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

Объектіге бағытталған 
бағдарламалау

14 Объектіге бағытталған 
бағдарламалау

Бүл курста Руіһоп тілінің күрделі қүрылымдарын зерттеуді сипаттайды, 
көптеген м эселелерді ш еш уге жарамды - деректерді талдаудан бастап жаңа  
бағдарламалық өнім дерді жасау ж эне мәліметтер базасымен жүмы с істеу  
әдістерін  игереді. §ОЬіІс дерекқорын пайдалану негіздерін  зерттейді ж эне  
ақпаратты сақтау үш ін  жергілікті дерекқорды қолданатын қосымшалармен  
жүмыс жасай алады.

6 3 А лгоритмдеу ж эне  
бағдарламалау

\ҮсЬ бағдарламалау 

\ҮеЬ технологиялар

15 Операциялық жүйелер  
ж эне бағдарламалық 
қамтамасыздандыру

Білім алушы компьютер қүрылысында операциялық ж үйелердің  даму  
бағыттары мен ж іктелуін сипаттайды; ж үйенің  ж эне пайдаланушы  
процестерінің жүмы с істеу принциптерін біледі; үрдістерді басқару ж эне  
үйымдастыру, сигналдар өңдеу жабдықтары, есепті көп процессорлық ш еш уді 
басқару тэсілдері, жүйелері, енгізу шығаруды басқаруды, заманауи  
операциялық ж үйелер мен қабықшаларды, функционалдық ж эне сервистік  
бағдарламаларды қолданады.

6 3 Компьютерлік  
ж үйелердің  

архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

Робототехника негіздері, 
Ж асанды интеллект 
негіздері

16 Жоғары математика Білім алушы математиканың негізгі үғымдары, ереж елері мен әдістерін  
сипаттайды; математикалық білім  ж үйесіндегі қазіргі заманғы математиканың 
рөлін анықтайды; анықтамалар мен теоремаларға түжырымдамалар жасайды; 
математиканың эртүрлі бөлім дерінің  тэж ірибелік сипаттағы есептерін  ш ешу 
дағдысы қалыптасады; алған біл ім дерін  математиканың басқа салаларында 
пайдаланады; есептер шығару барысында ойды  жүйелеп, оның жүйелілігін  
арттыруға қажетті әдістерді қолданады.

5 4 М ектептегі математика 
курсы

Дисретті математика

17 Дискретті математика Дискретті математика пэні “Информатика” ББ студенттері үш ін іргелі пэн. Бүл  
пэнді меңгеру арқылы студенттер компьютердің логикалық негіздерін  толық 
түсінетін  болады, күрделі алгоритмдер қүру, бағдарламалау барысында  
кездесетін  қиындықтарды ш еш еді. Ж иындар теориясы, предикаттар, күрделі 
графтар, Эйлер тізбектерін біледі, кодтау, криптография ж эне логикалық 
ж елілермен жүмы с жасайды.

6 4

Жоғары математика \ҮсЬ бағдарламалау 

\ҮеЬ технологиялар

18 Ғ ылыми-зерттеу 
жұмысы ж эне  
академиялық жазылым

Білім алушы академиялық ж азбада м эліметтерді үсы ну принциптері мен  
эдістерін  сипаттайды; ғылыми мақалалар м ен  ғылыми еңбектер жазу  
әрекеттерінің алгоритмін, мақсат пен м індеттерді қою, зерттеу эдістерін  
сипаттауды қолданады; статистикалық ақпаратты, графиктер мен  
диаграммаларды сипаттау, зерттеу қорытындыларын түжырымдау, ғылыми 
әдебиеттерді жинақтау, дереккөздерге сілтеме қүруды жасайды.

5 5

Ақпараттық
коммуникациялық

технологиялар

Білім берудегі жаңа  
технологиялар

Базалық пәндер циклі 
Таңдау компоненті



1 Физика Білім алушы физиканың іргелі зандарын, классикалық теорияларын, 
физикалық идеяларды дуры с сипаттайды; есептерді талдап ш ығаруда 
зандылықтарды қолданады; физикалық аспаптарды қолданып өлш еулер  
ж үргізеді; алынган нэтиж елерді өндеп  саралайды; физика пэнінің  эртүрлі 
салаларына қатысты теориялық ж эне эксперименталдық оқу м әселелерді 
ш еш уге дағдыланады; оқу әдістем елік ж эне анықтамалық эдебиеттерді 
пайдаланады.

5 5 М ектептегі физика курсы \ҮсЬ бағдарламалау 

\ҮеЬ технологиялар

Физика есептерін  
шығару практикумы

Білім алушы шығармашылық, суреттік, графиктік, кестелік есептерді 
анықтайды; физика есептерін  шығарудың ортақ амалдарын табу арқылы 
уақытты үтымды пайдаланады; есеп  шартының талапқа сай жазылуын, 
формулалар мен сызбалардың дүрыс қолданады; тізбек  арқылы есептеулердің  
ж үргізу алгоритімдерін сипаттайды.

М ектептегі физика курсы \ҮсЬ бағдарламалау 

\ҮеЬ технологиялар

2 Робототехника
негіздері

Бүл пэнді меңгеру нәтиж есінде студенттер робототехниканы ң дам у тарихы мен  
қазіргі уақыттағы қолданылу салаларын игереді. МіпсІ$Іопш ЫХТ. Агсіиіпо, 
Ғіксһегіесһпік платформаларында түрлі конструкциялар қүрастырады, ардуино  
бағдарламалау, М Ы оск ж эне басқа робототехника бағдарламалау 
жабдықтарымен жүмы с жасайды.

5 5 Операциялық жүйелер  
ж эне бағдарламалық 
қамтамасыздандыру

Ақпараттық қауіпсіздік, 
Ақпаратты қорғау ж эне  
криптография

Ж асанды интеллект 
негіздері

П энді игеру нэтиж есінде білім  алушылар жасанды интеллект саласындағы  
жүмыстың негізгі бағыттары мен жасанды интеллектке арналған 
бағдарламалау тілінің синтаксисі мен жүмыс жасау принципін сипаттайды; 
біл ім ді көрсету модельдерін  ж эне сараптамалық ж үйені қүру кезендерін  
талдайды; кез-келген бағдарламалау тілін қолдана отырып, сараптамалық 
ж үйені қүруды қолданады.

Операциялық жүйелер  
ж эне бағдарламалық 
қамтамасыздандыру

Ақпараттық қауіпсіздік, 
Ақпаратты қорғау ж эне  
криптография

3 Ақпараттық қауіпсіздік Бүл курста ақпаратты енгізу, шығару, беру, өндеу, сақтау ж эне ақпаратты 
қорғау, ақпаратты қорғау мәселелерін ш еш уге қажет қорғау нысандары мен  
элементтерінің сипаттамалары, ақпаратты қорғаудың теориялық әдістерін  
игереді. Курс аяқталғаннан кейін студент деректер қоймасын ж эне  
программаларды қауіпсіз сақтауды, соны мен бірге программаларды рүқсатсыз 
көнгіруден ж эне компьютер ресурстарын рүқсатсыз қолданудан қоргайды.

5 6 Компьютерлік  
ж үйелердің  

архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

М обильді қосымшаларды  
эзірлеу, Заттар интернеті

Ақпаратты қорғау ж эне  
криптография

Білім алушы кодтау тарихы ж эне алғашқы қадамы, кодтау ж эне декодтау, 
абстрактілі алфавит, цифрлық автоматтар теориясы  ж эне компьютердің  
логикалық негіздерін  сипаттайды. Курс аяқталғаннан кейін студент  
криптографиялық, ш ифрлау ж эне деш ифрлау эдістер ін  пайдаланып берілген  
альфавиттер, м этіндерді, цифрларды М орзе эліппесі, Цезарь коды ж эне  
әліппелік кодтауда кодтайды ж эне декодтайды.

Компьютерлік  
ж үйелердің  

архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

М обильді қосымшаларды  
эзірлеу, Заттар интернеті

4 \ҮсЬ бағдарламалау Білім алушылар интернет-сайттарды толық дамыту үш ін  жеткілікті болатын  
веб-негіздерді игереді; НТМ Ь веб-бетті белгілеу ж эне стильдердің каскадты  
кестелері (С 88), сайттардың клиенттік бөлігін  Іаүа8сгірі-те бағдарламалайды; 
сайттардың серверлік бөлігін  РН Р-де бағдарламалау, М у8Ц Ь  дерекқорды  
басқару ж үйесін  пайдаланады.

5 6 Объектіге бағытталған 
бағдарламалау

Компьютерлік желілер  
ж эне желілік  

технологиялар, Бүлттық 
технологиялар негіздері



\ҮсЬ технологиялар Осы пэнді игеру нэтиж елері бойынш а студенттер \\сЬ -бсттің  тркырымдамасы  
мен дизайнын жасайды, тиісті іске асыру технологияларын таңдай алады, 
Іпісгпсі-бағдарламалаудың негізгі уғымдары мен қағидаттары туралы түсінікке 
ие болады, Сайттарды ж обалау негіздері мен технологияларын, эртүрлі 
бағдарламалық қүралдармен сайттарды бағдарламалау негіздерін  біледі.

Объектіге бағытталған 
бағдарламалау

Компьютерлік желілер  
ж эне желілік  

технологиялар, Булттық 
технологиялар негіздері

5 М обильді
қосымшаларды әзірлеу

“М обильді қосымшаларды әзірлеу” курсында мобильді қүрылғылардың негізгі 
түрлері, мобильді қосымшаларды әзірлеу принциптері; мобильді 
қосымшалардың өмірлік циклі туралы қарастырылады. М обильді 
қосымшаларды әзірлеу үш ін  пайдаланылатын бағдарламалау тілінің негізгі 
конструкцияларын қолдануды, мобильді қосымшалардың пайдаланушылық  
интерфейсін жобалауды, толыққанды мобильді қосымшаларды әзірлеуді, 
мобильді қосымшаларды тестілеуді ж үзеге асыра алады.

6 8 А лгоритмдеу ж эне  
бағдарламалау

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

Заттар интернеті “Заттар интернеті” курсында заттар интернетін үйымдастыру ж эне жүмыс 
істеу принциптері, заттар интернетінің пайда болу ж эне даму тарихы, заттар 
интернетінің дамуының негізгі факторлары туралы қарастырылады. 
М икроконтроллерлермен ж эне негізгі ж өндеу тақталарымен жүмы с жасай  
алады. Терминологияны біледі, бағдарламалаудың негізгі дағдысы - ақырғы 
қүрылғыларды ж еліге қосу, бүлтты технологияларды қолдана отырып 
деректерді өндеу ж эне сақтау үш ін  бағдарламалық ш еш імді қүру дағдылары  
қалыптасады.

А лгоритмдеу ж эне  
бағдарламалау

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

6 Білім беру  
бағдарламалық 
куралдарын жобалау  
ж эне эзірлеу

Бүл курсты меңгере отырып күндізгі ж эне қашықтықтан оқыту саласындағы  
біл ім ді ж үйелеуге ж эне ең  көп таралған мамандандырылған қүралдарды- 
Агіісиіаіс ЗіогуЬіпе, СошкеЬаЬ ж эне І8ргіп§ 8иіІ қолдана отырып, электронды  
оқу курстарын қүру бойынш а практикалық дағдыларды қалыптастырады. 
аудио-сүйем елдеум ен анимациялық дәрістер, интерактивті іскерлік ойындар, 
өзіндік жүмысқа арналған қадамдық бейне-нүсқаулықтар, қүжаттардың 
үлгілері мен бақылау тестілерін  жасайды.

6 8 Объектіге бағытталған 
бағдарламалау

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

М ектеп курсында 
бағдарламалау 
ортасында мәліметтер  
қорымен жумыс

Бүл курста студенттер объектіге бағытталған С ++ бағдарламалау ортасында  
реляциялық мэліметтер қорын қүру ж эне олармен ж үмы с ж асау қүралдарын 
игереді. Курсты аяқтаған соң  кестелердің В Э Е  үш ін  сүлбалар нүсқаларын 
жасауды, ақпараттық ж үйені, М Б-ң кестелерін қүруды ж эне жергілікті 
деректер базасы, яғни дерекке қатынауды новигациялық, ж азуды  сүзгілеу  
эдістерін  пайдаланады.

Объектіге бағытталған 
бағдарламалау

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

7

Компьютерлік графика 
ж эне ЗЭ  м одельдеу

П энді оқу барысында графиканың негізгі функцияларымен, анықтамасы, 
қолдану аясымен танысады. Компьютерлік графиканы, векторлық графиканы, 
растрлық графиканы қолданып үйренеді. Векторлық кескіндерді жасау, 
векторлық кескіндерді қүрып өндейді. П энді оқуты нәтиж есінде Віепсіег, 8 \ \  ссІ 
Н ош е ЗЭ. 8 с и 11гІ5. ЗксІсһЕр М аке, папоСас! Ггсс ж эне т.б. бағдарламалармен  
жүмыс жасайды.

6 8 Ақпаратгық-
коммуникациялық
технологиялар

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

Виртуалды ж эне  
кеңейтілген шындық

Білім алушылар виртуалды ж эне кеңейтілген шындық ж үйелерін  қолдану 
саласы, ж үйелерді дамытудың негізгі үғымдары, принциптері мен қүралдарын

Ақпаратгық-
коммуникациялық

Дипломдық жүмысты  
(жобаны) жазу ж эне



игереді. Алған біл ім дерін  VII ж үйелерін  ж обалау кезінде қолданады. Оқыту 
нәтиж есінде У К/АК даму ортасына ЗЭ  модельдерін  импорттау, виртуалды  
ж эне кеңейтілген шындық қосымшаларын әзірлеудің  тиімді алгоритмдерін, 
виртуалды ж эне кеңейтілген шындық қосымшаларын жасау ж эне қүру 
құралдарын қолдаанады.

технологиялар қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

Кәсіптік пәндер циклі 
Ж ОО компоненті

1 Инклюзивті білім  беру Бүл курс қазіргі әлем дегі инклюзивті білім  беруге ш олу жасап үсынады. 
Студенттер «инклюзия» үғымын ажырата алады, арнайы білім  беруді 
реформалау м әселесін  аша алады, үлггық арнайы білім  беру ж үйесінің  
қалыптасуы мен даму тарихын қарастырады, балаларды интеграциялау 
модельдерін талдайды ж эне салыстыра алады, мүмкіндігі шектеулі, инклюзивті 
білім  беруді басқарудың қүқықтық ж эне этикалық негіздерін  түсіндіреді.

5 5 Педагогика Педагогикалық тэж ірибе

2 Информатиканы оқыту 
әдістем есі

Бүл курста - ҚР Білім беру саласындағы нормативтік актілерін, мектептегі іс 
ж үргізу әдістерін , бағалаудың негізгі тэсілдерін  біледі, информатикадан  
сыныптық ж эне сыныптан тыс сабақтарын жоспарлап, үйымдастырып, өзіндік  
талдаулар ж үргізе алады, қазіргі АКТ қүралдарын қолдана алады.

6 5 Педагогикалық кәсіпке 
кіріспе

Педагогикалық тэж ірибе

3 Білім берудегі жаңа  
технологиялар

«Білім берудегі жаңа технологиялар» курсы оқыту мен оқудағы жаңа  
тәсілдерді, талантты ж эне дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас 
ерекш еліктеріне сәйкес оқыту, оқытуды басқару ж эне көшбасшылық 
м одульдерін үйретеді. Осы курсты меңгерген студент өз тэж ірибесі туралы сын 
түрғысынан ойланады, өзін -өзі ж етілдіре алады, білім  беруді ақпараттандыру 
жағдайындағы мектептің жүмысына толық дайындалып шығады.

6 6 Информатиканы оқыту 
әдістем есі

Ө ндірістік тэж ірибе

4 Педагогикалық
ш еберлік

Бүл курс студенттердің  ішкі өзгерістерін сезіну ж эне бекіту тетіктерін, 
шығармашылық, педагогикалық іс-эрекетке үмтылуды үсынады. П энді 
меңгеру нэтиж есінде студенттер педагогикалық ш еберліктің қүрамдас 
бөліктерін сипаттай алады, педагогикалық техниканы көңіл-күйін, эмоциясын, 
сөйлеу техникасын, дауы с ырғағын студенттерді тэрбиелеу мен тәрбиелеу  
саласындағы өзіндік  мінез-қүлқын талдауды, кәсіби сапасын бағалау 
меңгереді.

5 6 Педагогика Ө ндірістік тәж ірибе

5 Білім берудегі сандық  
технологиялар

Бүл курста студенттер оқу процесін үйымдастыру мен әдістем елік  
материалдарды эзірлеуге арналған цифрлық технологияларды қолдану 
дағдыларын қалыптастырады; электрондық оқыту үғымдарының мэнін, 
оқытудың аудиовизуалды  қүралдарының түрлерін, жаппай ашық онлайн- 
курстардың негізгі платформаларын, қашықтықтан оқытудағы педагогикалық 
коммуникацияның ерекш еліктерін, ақпараттық технологияларды игереді; 
оқытуды дараландырудың заманауи мүмкіндіктерін, корпоративтік оқыту 
ерекш еліктерін қолданады.

5 6 Ақпаратгық-
коммуникациялық
технологиялар

Орта мектепте 
информатика пэнінен  

оқушылардың ғылыми- 
зерттеу жумыстарын  

уйымдастыру

6 Педагогикалық
тэж ірибе

Педагогикалық тэж ірибеден  өткен студент жоғары оқу орнында алған 
теориялық біл ім дерін  тереңдетіп  бекітеді, алған біл ім дерін  іс-ж үзінде, 
оқушылардың оқу-тәрбие жүмыстарын бақылауда ж эне талдауда

6 6 Психологиялық- 
педагогикалық тэж ірибе

Ө ндірістік тэж ірибе



біліктіліктерін, іскерліктерін көрсетеді; психология ж эне педагогика ілімдеріне 
сүйене отырып - жас ж эне жеке түлға ерекш еліктерін ескере отырып, оқу- 
тэрбие жүмыстарын ж үргізуді үйренеді, оқушылардьщ танымдық іс-әрекетін  
белсендіретін  эр түрлі оқыту әдістер ін  пайдалана отырып информатика 
сабақтарын өткізеді.

7 Ө ндірістік тэж ірибе Ө ндірістік тэж ірибеден  өткен студенттер мамандықтың оқу процесінде  
алынған білімді, ептілікті, дағдыны өндірістік тэж ірибеде пайдаланады, яғни 
білім  беру мекемесінің  негізгі м індеттері мен бағыттарын біледі, білім  беру  
мекемелері басшыларымен ж эне педагогикалық үжымымен жүмы с жасай  
алады, информатика бойы нш а ¥ М Ж , ОМ Ж , ҚМ Ж  үлгілерін зерттеп жасайды, 
информатика бойы нш а сабақтар өткізеді, сабақтан тыс кезеңіндегі тэрбие 
жүмысы жоспары н қүрады, өзіндік  тәрбие тәж ірибесін  іс-шараларын  
үйымдастырады.

10 7 Педагогикалық тәж ірибе Дипломдық жүмысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

Кәсіптік пәндер циклі 
Таңцау компоненті

1 Компьютерлік желілер  
ж эне желілік  
технологиялар

Білім алушылар компьютерлік ж елілердің, олардың қүрылымдарының, 
функцияларының, хаттамаларының, іске асыруларының негіздерін  игереді; 
компьютерлік ж елілердің  тағайындалуы, жіктелуі, үйымдастырылуы, дом ендік  
атаулар ж үйесі, интернет ж елісіне қол ж еткізу үш ін  ш лю зді пайдаланады; веб- 
беттерді беру кезінде браузер мен интернет серверінің ерекш елігін, ж елі 
бойынш а пакеттік деректерді беру принципін, ж елідегі жүмы с кезіндегі 
қауіпсіздік шараларын зерттейді.

6 8 Компьютерлік  
ж үйелердің  
архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

Дипломдық жүмысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

Булттык технологиялар  
негіздері

П энді оқыту барысында бүлтты технологияның негізгі үғымдары мен  
терминологиясымен, бүлтты технологияларды қолдану салаларымен, бүлтты  
есептеу инфрақүрылымымен танысады. Оқыту нэтиж есінде бүлтты  
инфрақүрылым контекстінде қауіпсіздік, масш табтау, орналастыру, резервті 
көнгірме жасау м эселелерін  қарастырып қана қоймай, бүлггарда қолданылатын 
қосымшаларды әзірлеу ж эне қолдау үш ін  ж үйелік  басқару дағдыларын игереді.

Компьютерлік  
ж үйелердің  
архитектурасы ж эне  
теориялық негіздері

Дипломдық жүмысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

2

М эліметтер қоры ж эне  
ақпараттық ж үйелер

Бүл курста мәліметтер қорының объект, нысан, параметр, атрибут, триггер, 
ереж е, ш ектеу, сақталатын процедура, сілтеме түтастығы, нормалау, бастапқы, 
балама ж эне сыртқы кілттер сияқты негізгі үғымдарын сипаттайды; мэліметтер  
қорының, деректер үлгілерінің түрлері, реляциялық деректер қорын 
жобалауды ң ж эне қүрудың негізгі принциптері мен М §  §О Ь деректер қорын 
бағдарламалау негіздерін  игереді; ақпараттық ж үйелерді өңдеудің  эдістем есі 
мен технологиясы н қолданады.

5 8 Білім берудегі сандық  
технологиялар

Дипломдық жүмысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

В і§  Б аіа  
технологиялары

Бүл курста үлкен қүрылымдалмаған ж эне әлсіз қүрылымдалған мэліметтермен, 
технологиялармен ж эне деректерді манипуляциялау тілдерін сипаттайды; 
үлкен деректерді талдау эдістер і мен қүралдарымен, оның іш інде бөлінген  
жүйелер мен қазіргі заманғы сүраныстар тілдерін пайдаланумен жүмы с істеу  
ерекш еліктерін игереді; деректер базасын үйымдастыру ж эне баптау, 
қолданбалы міндеттерді ш еш у үш ін  ДББЖ таңдау, А Ж  қүру жобаларында  
деректер базасын пайдалануды қолданады.

Білім берудегі сандық  
технологиялар

Дипломдық жүмысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру



3

Орта мектепте 
информатика пэнінен  
оқушылардың ғылыми- 
зерттеу жумыстарын  
уйымдастыру

Бул курста информатика пэні бойынш а тылыми-зерттеу жүмысын ж үргізу  
жолдары мен танысады; соны мен қатар ғылыми-зерттеу жүмысының түрлері, 
зерттеуді үйымдастыру әдістер ін  қолданады; информатика бойынш а ғылыми 
жүмыстың мақсаты м ен міндеттерін, ғылыми әдістерді меңгеру; эдістем ені 
зерттеу; баяндамаларды дайындау іздеу  мәселелерін ш еш е алады.

6 6 Ақпаратгық-
коммуникациялық
технологиялар

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру

М ектеп курсында 
информатика пэнінен  
мультимедиялық  
ж үйелерді жобалау  
ж эне қүрастыру

Білім алушылар мультимедианы эртүрлі графикалық ж эне көлемдік-кеңістіктік  
қүралдарын қолдана отырып, жылжымалы экрандық композицияны қүру 
тәсілдерін  түсінеді; модульдік ақпараттық графикалық ж эне анимациялық 
қүрылымдарды жобалап, эзірлейді; анимация мен мультимедиа мазмүнын  
жобалау мен орналастырудың ж үйелік тәсілін  талдайды; мультимедиялық  
дизайн мен анимацияга мамандандырылган бағдарламалық өнім дердің  эртүрлі 
түрлерімен жүмы с жасайды.

Ақпаратгық-
коммуникациялық
технологиялар

Дипломдық жумысты  
(жобаны) жазу ж эне  
қорғау нем есе кеш енді 
емтихан тапсыру
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5. ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Бакалавр даярлауда оқу нәтижелерін бағалау жэне бақылаудың эр түрлі формалары қолданылады: ағымдық бақылау (сұрақ, тестілеу,бақылау 
жұмыстары, курстық жұмыстарды қорғау, дискуссия, тренинг, коллоквиум), аралық бақылау (оқу пэнінің бөлімдері бойынша тестілеу, емтихан, 
тэжірибе бойынша есеп қорғау), қорытынды мемлекеттік аттестация (диплом жұмысын қорғау, кешенді емтихан).

Бағалау жүйесінің кестесі
Әріптік жүйе 

бойынша 
баға

Балдардың
сандық

баламасы
Пайыздық
мазмүны

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау

ЕСТ8 бойынша 
баға Анықтамасы

А 4,0 95-100 Өте жақсы А Үздік көрсеткіштер, үздік білім мен дағдыларА- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы В Жоғары көрсеткіштер, жақсы білім мен дағдылар
В 3,0 80-84 Жақсы С Білім жэне дағды ортадан жоғары көрсеткіштерв- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74 Жақсы
с 2,0 65-69

Қанағаттанарлық Б Білім мен дағдылар орташа, елеулі емес қателер 
бар көрсеткіштерс- 1,67 60-64

Б+ 1,33 55-59

Б 1,0 50-54 Қанағаттанарлық Е Білім мен дағдылар ең төменгі өлшемдерді 
қанағаттандырады

Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз ҒХ,Ғ Білім мен дағдылар ең төменгі өлшемдерді 
қанағаттандырмайды



1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Область применения
Образовательная программа 6В01503-Информатика высшего образования разработана в соответствии с Типовым учебным планом ОП, 
классификатором специальностей высшего образования (бакалавриат), профессиональным стандартом педагога, Дублинскими дескрипторами, 
согласованными с Европейской рамкой квалификаций.
Требования по приему обучающихсяна образовательную программу определены Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 
реализующие профессиональные учебные программы высшего образования РК.
Абитуриенты, поступающие на образовательную программу, сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ).
Возможность дальнейшего продолжения обучения — магистратура по направлению 7М015 -  «Подготовка учителей по естественнонаучным 
предметам».
Присуждаемая степень: бакалавр образования по ОП 6В01503-Информатика.

1.2 Основная цель подготовки бакалавров ОП 6В01503 -"Информатика": подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного учителя 
информатики, пропагандирующего инновационные педагогические идеи, обладающего системными знаниями в профессиональной области.

Основные потребители образовательной программы
Основными потребителями образовательной программы являются обучающиеся, их родители, высшие учебные заведения Республики Казахстан, 
осуществляющие подготовку кадров по направлению «Образование».

1.3 Задачи образовательной программы
- обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих учителей информатики в соответствии с социальным заказом общества и 
международными стандартами образования;
- формирование компетенций будущих учителей информатики: языковые, информационные, коммуникативные, социальные, гражданские, культурные, 
исследовательские, личностные, профессиональные (педагогические), образовательные и специальные (предметные) компетенции;
- овладение методами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, формирование культуры психологической грамотности, мышления и 
поведения.



2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЕ:

2Л Сфера профессиональной деятельности
6В01503 - Бакалавр образования по специальности «Информатика» осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере образования.

2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по ОП 6В01513 - «Информатика» являются:
- педагогический процесс в организациях среднего образования всех видов и форм, независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности;
- педагогический процесс в организациях технического и профессионального образования.

2.3 Функции профессиональной деятельности
Функции профессиональной деятельности бакалавра по образовательной программе 6В01503 - «Информатика» в соответствии с уровнем 6.1 
¥БШ/СБШ и профессиональным стандартом «Педагог»:
- обучение;
- воспитание;
- методический;
- исследование;
- социальный и коммуникативный.



3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЗЛ Результаты обучения пообразовательной программе
После успешного завершения ОП «Информатика» выпускник:

РОІ транслирует теоретические знания в области информатики, фундаментальной математики, современных информационных технологий;

Р02 реализует практические навыки в архитектуре компьютерных систем, операционных систем, сборе и анализе баз данных, обеспечении их 
безопасности, создании мобильных приложений;

РОЗ показывает владение методикой преподавания информатики, способами решения физических задач, средствами, технологиями и методами языков 
программирования, методами критериального оценивания, основами инклюзивного образования;

Р04 применяет в работе теоретические основы психологии и педагогики с учетом возрастных и физиологических особенностей учагцихся, умеет 
планировать и вести воспитательную работу;

Р05 использует информационные и коммуникационные технологии, цифровые образовательные ресурсы, принципы построения и функционирования 
компьютерных сетей и облачных технологий, смарт-технологий, технологий дистанционного обучения;

Р06 создает условия для адаптации детей школьного возраста к коммуникации на целевых языках;

Р07 демонстрирует навыки при проектировании эскизов роботизированных систем, ЗБ моделировании, управлении научно-исследовательской 
работой учащихся в проектировании мультимедийных и виртуальных образовательных ресурсов, проведении исследований в профессиональной сфере;

Р08 знает и применяет принципы управления качеством окружающей среды, основные понятия теории и практики организации управления и пути 
нетерпимости к коррупции;



4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4Л Характеристика модулей образовательной программы 6В01503 -  «Информатика»

Наименование модуля Количество
кредитов Наименование дисциплины Резултаты обучения

Современная история Казахстана Р08
Философия Р04
Модуль социально-политический знаний Р08

1. Модуль общественных 36 Информационно-коммуникационные технологии Р05
дисциплин Физическая культура

Основы экологии и безопасности жизнедеятельности Р08
Основы антикоррупционной культуры Р08
Основы предпринимательства Р08
Введение в педагогическую профессию Р04
Педагогика Р04
Педагогическая психология Р04,0Н 5

2 Модуль профессиональной 27 Теория и методика воспитательной работы Р04
подготовки педагога Педагогическое наследие Великой Степи Р04

Возрастная физиология и школьная гигиена Р04
Учебно-ознакомительная практика Р04, Р08
Психолого-педагогическая практика Р04, Р08
Казахский (русский) язык Р06

3. . Модуль языковой 30 Иностранный язык Р06
коммуникации Специализированный профессиональный иностранный язык Р06

Языковая практика Р06
Архитектура и теоретические основы компьютерных систем РОІ, Р02
Алгоритмизация и программирование РОЗ
Объектно-ориентированное программирование Р02, РОЗ

4. Модуль фундаментальной 39 Операционные системы и программное обоспечение Р02
подготовки Дискретная математика РОІ, Р02

Высшая математика РОІ
1. Физика Р01,Р03
2.Практикум по решению задач по физике Р01,Р03



Инклюзивное образование Р04
Методика преподавания информатики РОЗ, Р05

5. Модуль формирования Новые технологии в образовании РОЗ, Р05
43 Педагогическое мастерство РОЗ, Р04педагогического мастерства Цифровые технологии в образовании РОЗ, Р05

Педагогическая практика РОЗ, Р04, Р08
Производственная практика РОЗ, Р04, Р08
І.Основы робототехники Р05, Р07
2.0сновы искусственного интеллекта Р05, Р07
1 .Информационная безопасность 
2.3агцита информации и криптография

РОІ, Р02 
РОІ, Р02,

1. \¥еЬ программирование
2. \ҮеЬ технологии

РОЗ, Р05 
РОЗ, Р05

6. Модуль профессиональной
1 .Разработка мобильных приложении 
2.Интернет вещей

Р02, Р05 
Р05, Р07

подготовки 43 1. Дизайн и разработка образовательного программного обеспечения
2. Работа с базами данных в среде программирования школьного курса

РОЗ, Р05 
Р02, РОЗ

1 .Компьютерная графика и ЗБ моделирование 
2.Виртуальная и дополненная реальность

Р07
Р05, Р07

1 .Компьютерные сети и сетевые технологии Р05
2.0сновы облачных технологий Р05
1 .Базы данных и информационные системы Р02, Р05
2.Ві§ Әаіа технологиялары Р02, Р05
Научно-исследовательская работа и академическое письмо Р07

7. Модуль научно- 
исследовательских работ 11

1. Организация научно-исследовательской работы учащихся по информатике в 
средней школе
2. Проектирование и конструирование мультимедийных систем по 
информатике в школьном курсе

Р07

Р07

8. Модуль итоговой 12 Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача РОЗ, Р07, Р08
государственной аттестации комплексного экзамена



4.2 Каталог элективных дисциплин образовательной программы 6В01503 -  «Информатика»

№
Наименование

дисциплины
Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов)

оао  о

«  &

&оо
о

О

Пререквизиты Постреквизиты

Цикл общ еобразовательны х дисциплин  
Вузовский компонент/Компонент по выбору

1 Основы экологии и
безопасности
жизнедеятельности

Курс ф окусируется на изучение способов  развития экологической  
грамотности и основ безопасности  для обеспечения здоровой, 
благоприятной и безопасной среды  в соответствии с нормативно- 
правовыми актами в области безопасности  жизнедеятельности. Студенты  
критически оцениваю т взаимодействие человека с окруж аю щ ей средой, 
проводят мероприятия при чрезвычайных ситуациях. активно организую т  
процесс формирования экологической компетентности. Кроме того, 
студенты  логически определяю т экологические принципы охраны природы  
и природопользования, проводяг исследование загрязнения окруж аю щ ей  
среды, логически описывают человеческую  роль как часть экосистемы.

5 4 Возрастная физиология и 
школьная гигиена

Теория и методика  
воспитательной работы

Основы
антикоррупционной
культуры

Ф ормирует у  студентов антикоррупционное мировоззрение, культуру. 
Ф ормирование антикоррупционной гражданской позиции через системное  
образование. Рассматривает проблемы формирования антикоррупционной  
культуры как в историческом, так и в соврем енном  контекстах. Системно 
раскрывая универсальную  сущ ность, природу происхощ дения, причину 
устойчивости коррупции, также анализируются социально-экономические, 
правовые, культурные, нравственно-этические аспекты противодействия  
коррупции в Республике Казахстан. Применяет на практике теоретико- 
методические основы  понятия» коррупция", психологические особенности  
коррупционны х проявлений и правовую ответственность за коррупционное 
деяние.

В ведение в
педагогическую
проф ессию

Теория и методика  
воспитательной работы

Основы
предпринимательства

Курс "Основы предпринимательства " предлагает студентам ш ирокий  
обзор  основ теоретической подготовкой в области предпринимательской  
деятельности. Студенты анализируют механизмы предпринимательства, 
критически оцениваю т механизм принятия рациональных реш ений в 
профессиональной деятельности. Анализирую т методы  планирования, 
организации, мотивации и контроля в области предпринимательства. 
Студенты переосмысливаю т новые методологические подходы  в данном  
проблемном вопросе, классифицируют объекты и субъекты  
предпринимательств. Овладевают навыками и умениями в области  
планирования, финансирования, анализе и оценке предпринимательства.

В ведение в
педагогическую
проф ессию

Теория и методика  
воспитательной работы



Цикл базовы х дисциплин  
Вузовский компонент

1 В ведение в
педагогическую
проф ессию

Эгот курс предлагает первоначальное знакомство с проф ессией педагога. В  
частности, студенты  будут  развивать основны е знания и навыки, 
необходим ы е для понимания целостного педагогического процесса и 
формирования своих профессиональных личностных ориентаций, 
критически решать педагогические и психологические задачи и ситуации. 
Курс позволит студентам переосмыслить свою  мотивацию к овладению  
проф ессией учителя.

3 1 Педагогика

2 Возрастная физиология и 
школьная гигиена

Курс направлен на изучение возрастных физиологических особенностей  
роста и развития школьников для формирования здоровой, безопасной и 
благоприятной образовательной среды. Студенты анализируют 
физиологические и гигиенические особенности  детей  и подростков, а также 
особенности  реакции ф изиологических функций на педагогическое 
воздействие. Кроме того, в ходе курса студенты  сравнивают особенности  
функции органов, систем  органов, организма в целом при 
взаимоотнош ении с окруж аю щ ей средой. В  связи с этим, студенты  
применяют способы  гармонического развития и увеличения  
функциональных возм ож ностей школьника, направленные на 
рационализацию процесса обучения, проведение профилактики 
заболевания.

3 2 В ведение в
педагогическую
проф ессию

П едагогическое
мастерство

3 Педагогика Эгот курс предоставляет обзор  педагогики как науки, ее  диалектичность, 
противоречивость и м етодологическое своеобразие. Студенты будут  
анализировать мировоззренческие,социально и личностно значимые 
педагогические проблемы, критически размышлять о закономерностях и 
принципах целостного педагогического процесса. О собое внимание будет  
уделено киберонтологическому подходу  в педагогике, киберпедагогике, 
киберпространству и киберсоциализации в условиях цифровизации  
образования.

5 3 В ведение в
педагогическую
проф ессию

Теория и методика  
воспитательной работы, 
П едагогическое наследие 
Великой Степи

4 Педагогическая
психология

Курс «Педагогическая психология» предлагает обзор  концепций  
педагогического процесса и обучения, основны х направлений, понятий и 
категорий педагогической психологии. Студенты будут  учиться критически  
оценивать и анализировать структуру учебной  деятельности, размышлять 
над психологическими закономерностями педагогической деятельности и 
педагогического воздействия на разны х этапах воспитательно- 
образовательного процесса.

4 3 В ведение в
педагогическую
проф ессию

П сихолого-педагогическая
практика

5 П едагогическое наследие 
Великой Степи

Курс предлагает обзор  педагогического наследия великих просветителей и 
учены х Великой Степи. Студенты в процессе изучения будут  
анализировать жизнь и творчество учены х В еликой Степи: Аль-Ф араби, А. 
Кунанбаева, А.Байтурсынова, М. Дулатова. М .Ж умабаев, И. Алтынсарина и 
др. Курс позволит студентам переосмыслить значение трудов великих

4 4 П едагогика Теория и методика  
воспитательной работы



учены х в вопросе зароэқцения и развития педагогической науки в 
Казахстане.

6 Теория и методика  
воспитательной работы

Эгот курс является обязательным компонентом профессиональной  
подготовки будущ его учителя. О своение данной дисциплины  позволит  
студентам осущ ествлять воспитательную работу со школьниками в 
соответствии с общ енациональной идеей  «М энгілік Ел» и «Рухани  
жаңгыру», составлять планы и конспекты, организовывать и проводить  
внеклассные воспитательные мероприятия. Курс позволит студентам  
переосмыслить деятельность классного руководителя в современной школе.

5 5 П едагогика П едагогическая практика

7 У чебно-ознакомительная
практика

Студенты ознакомятся со структурой, основны ми принципами  
организации работы школы, с деятельностью  учителя-предметника 
(нормативно-правовой базой, с электронным журналом «Кунделик», с 
критериальным, формативным и суммативным оцениванием, с учебной  и 
методической литературой по обновленному содерж анию  образования и 
т.д.). П олученны е на практике знания студенты  активно применяют при 
изучении дисциплин психолого-педагогического цикла. Смогут  
переосмыслить деятельность классного руководителя (проектирование, 
организация, анализ воспитательной работы классного руководителя).

2 2 В ведение в
педагогическую
проф ессию

Учебная практика

8 П сихолого-
педагогическая практика

Студенты будут анализировать процедуру изучения психолого- 
педагогических особенностей  коллектива обучаю щ ихся, будут проводить 
психолого-педагогический анализ урока (воспитательного мероприятия). 
Кроме этого смогут применять диагностические методы  изучения классного 
коллектива «С оциометрия» и методы  диагностирования достиж ений  
обучаю щ ихся, составлять п си хол ого -п едагоги ч еск ую  характеристику  
личности  обучаю щ егося.

2 4 У чебно-ознакомительная
практика

П едагогическая практика

9 Специализированный  
английский язык

Курс предлагает обучение практическому владению профессиональной  
лексикой и языком специальности для активного применения иностранного  
языка, как в повседневном, так и профессиональном общ ении. Этот курс 
помогает студентам приобрести навыки устной и письменной речи, 
связанные с их проф ессиональной деятельностью, читать и понимать 
профессиональные тексты со словарем и б ез него, находить заданную  
информацию, запоминать содерж ание прочитанного; оформлять 
документы, написать неболы пое письмо личного или делового характера, 
понимать высказывания на иностранном языке.

7 3,4 Иностранный язык П едагогическая практика

10 Языковая практика Ц елью языковой практики является выявление степени знаний  
профессионального иностранного языка по специальности, пополнение 
словарного запаса и общ его кругозора по специализированной тематике. 
Языковая практика учит студентов развитию ум ений работы с 
официальными документами на английском языке, (деловая  
корреспонденция и документация) а также перевод текстов.

3 2,4 Иностранный язык П роизводственная
практика



11 Архитектура и  
теоретические основы  
компьютерных систем

О бучаю щ ийся знакомится с историей развития компьютерной техники, 
архитектурой компьютера, физическими свойствами внутренних устройств; 
использует арифметические, логические, алгоритмические основы  
представления информации и компьютера; оценивает различия меж ду  
уч ебн ой  м оделью  микрокомпьютера и машинным кодированием и языками 
высокого уровня; привыкает к практическому реш ению  задач по сборке и 
модернизации компьютера, настройке программного обеспечения

6 1 Ш кольный курс 
информатики

Алгоритмизация и  
программирование

12 Алгоритмизация и 
про граммирование

О бучаю щ иеся описывают структуру языка Руіһоп, возмож ности языка, 
принципы построения алгоритмов в среде программирования; осваивают  
структуры управления Руіһоп, циклы, списки, кортежи, наборы и словари; 
изучают основны е стандартные модули Руіһоп,
использует методы  анализа, проектирования и программирования  
прикладных задач, правильные технологии на всех этапах разработки  
алгоритмов и программ.

5 2 А рхитектура и  
теоретические основы  
компьютерных систем

Объектно-
ориентированное
программирование

13 Объектно- 
ориентированное 
про граммирование

Данный курс описывает изучение сложны х структур языка Руіһоп, 
подходит для реш ения многих задач-от анализа данны х до разработки  
новых программных продуктов и овладения методами работы с базами  
данных. И зучает основы  использования базы данны х § (Д л іс  и может  
работать с приложениями, использую щ ими локальную базу данны х для  
хранения информации.

6 3 Алгоритмизация и 
программирование

^¥еЬ программирование 
^ҮеЬ технологии

14 Операционные системы  
и программное 
обоспечение

О бучаю щ ийся описывает направления развития и классификацию  
операционных систем  в компьютерном строительстве; знает принципы  
функционирования системы  и пользовательских процессов; использует  
современны е операционные системы  и оболочки, фуніщиональные и 
сервисные программы, системы, оборудование для обработки сигналов, 
способы  управления многопроцессорны м реш ением  задач.

6 3 А рхитектура и  
теоретические основы  
компьютерных систем

Основы робототехники  
Основы искусственного  
интеллекта

15 Высшая математика О бучаю щ ийся описывает основны е понятия, правила и методы  математики; 
определяет роль соврем енной математики в систем е математических  
знаний; составляет концепции к определениям и теоремам; вырабатывает 
навыки реш ения задач практического характера различных разделов  
математики; использует полученные знания в других областях математики; 
применяет методы, необходим ы е для систематизации мысли и повышения 
ее системности при реш ении задач.

5 4 Ш кольный курс 
математики

Дискретная математика

16 Дискретная математика Дискретная математика является фундаментальной дисциплиной для  
студентов ОП “Информатика” . Овладев данной дисциплиной, студенты  
будут в полной мере разбираться в логических основах компьютера, решать 
задачи, возникающ ие в процессе построения слож ны х алгоритмов, 
программирования. В ладеет теорией множеств, предикатами, сложными  
графами, цепями Эйлера, работает с кодированием, криптографией и 
логическими сетями.

6 4

Высшая математика \ҮеЬ программирование 

^ҮеЬ технологии



17 Н аучно-
исследовательская  
работа и академическое 
письмо

О бучаю щ ийся описывает принципы и методы  представления данны х в 
академической записке; использует алгоритм действий по написанию  
научных статей и научных трудов, постановке целей и задач, описанию  
м етодов исследования; описывает статистическую информацию, графики и 
диаграммы, формулировает выводы исследования, обобщ ает научную  
литературу, делает ссылки на источники.

5 5 И нформационно-
коммуникационные
технологии

Новые технологии в 
образовании

Цикл базовы х дисциплин  
Компонент по выбору

1 Физика О бучаю щ ийся правильно описывает фундаментальные законы физики, 
классические теории, физические идеи; применяет законы при анализе 
задач; проводит измерения с использованием физических приборов; 
анализирует полученные результаты; привыкает решать теоретические и 
экспериментальные учебны е задачи, касающ иеся различных областей  
физики; использует учебно-м етодическую  и справочную  литературу.

5 5 Ш кольный курс физики \ҮеЬ программирование 

\ҮеЬ технологии

Практикум по реш ению  
задач по физике

О бучаю щ ийся определяет творческие, чертежные, графические, табличные 
задачи; рационально использует время, находя общ ие приемы реш ения  
задач по физике; адекватно излагает условия задачи, правильно использует  
формулы и схемы; описывает алгоритм проведения расчетов по цепочке.

Ш кольный курс физики \ҮеЬ программирование 

\ҮеЬ технологии

2 Основы робототехники В результате освоения данной дисциплины  студенты  осваивают историю  
развития и сферы  применения робототехники в настоящее время. 
МІШІ8ІОГШ8 конструирует различные конструкции на платформах ЫХТ. 
Агсіиіпо. Ғізсһегіесһпік, работает с программным оборудованием Агсіиіпо. 
МЫ оск и другой  робототехникой.

5 5 Операционные системы  и 
программное обоспечение

Информационная  
безопасность, Защита 
информации и 
киптография

Основы искусственного  
интеллекта

В результате освоения дисциплины обучаю щ иеся описывают основные 
направления работы в области искусственного интеллекта, синтаксис и 
принцип функционирования языка программирования для искусственного  
интеллекта; анализируют м одели представления знаний и этапы построения  
экспертной системы; использую т построение экспертной системы  с 
использованием лю бого языка программирования.

Операционные системы  и 
программное обоспечение

Информационная  
безопасность, Защита 
информации и 
киптография

3. Информационная
безопасность

В данном курсе изучаю тся характеристики форм и элементов защиты, 
теоретические методы  защиты информации, необходим ы е для реш ения  
задач ввода, вывода, передачи, обработки, хранения и защиты информации, 
защиты информации. П о окончании курса студент см ож ет обезопасить  
хранение данны х и программ, а также от несанкционированного  
копирования программ и несанкционированного использования  
компьютерных ресурсов

5 6 А рхитектура и 
теоретические основы  
компьютерных систем

Разработка мобильных 
приложении, И нтернет  
вещ ей



Защита информации и 
киптография

О бучаю щ ийся описывает историю  кодирования и первый шаг. кодирование 
и декодирование, абстрактный алфавит, теорию  цифровых автоматов и 
логические основы  компьютера.По окончании курса студент кодирует и 
декодирует заданные алфавиты, тексты, числа, используя методы  
криптографии, шифрования и деш ифрования в азбуке М орзе, коде Цезаря и 
алфавитном кодировании.

А рхитектура и  
теоретические основы  
компьютерных систем

Разработка мобильных 
приложснии. И нтернет  
вещ ей

4. \¥сЬ  программирование О бучаю щ иеся осваивают веб-основы , которых будет  достаточно для  
полноценной разработки интернет-сайтов; НТМ Ь разметка веб-страницы и 
каскадные таблицы стилей (С 88), программируют клиентскую часть сайтов 
на .Іа\а8сгірі: программируют ссрверную  часть сайтов на РНР, использую т  
систему управления базами данны х М у 8 0 Р .

5 6 Объектно-
ориентированное
программирование

Компьютерные сети и 
сетевые технологии, 
Основы облочны х  
технологий

\ҮеЬ технологии Освоив данную  дисциплину, студенты  знакомятся с историей развития 
интернета, видами компьютерных сетей, протоколами в интернете и 
технологиями клиент-серверов. Работает с инструментами для контроля 
информационного уровня \¥сЬ-сайтов. программирует интернет- 
приложения. В ладеет технологиями подготовки статистических и 
динамических \¥сЬ-страниц. основами Іауазсгірі и А8Р.Разрабатывает \¥сЬ - 
приложения с помощ ью  технологии ПеіҒогшз

Объектно-
ориентированное
программирование

Компьютерные сети и  
сетевые технологии. 
Основы облочны х  
технологий

5. Разработка мобильных 
приложении

П о курсу «Разработка мобильных приложений» рассматривается о 
ж изненном цикле мобильны х приложений, основны е типы мобильных  
устройств, принципы разработіси мобильны х приложений. М огут  
использовать базовы е конструкции языка программирования, 
используемы е для разработки мобильны х приложений, для проектирования  
пользовательского интерфейса мобильны х приложений, для разработки  
полноценны х мобильны х приложений, для тестирования мобильных 
приложений.

6 8 Алгоритмизация и  
программирование

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

И нтернет вещ ей П о курсу “Интернет вещ ей” рассматривается принципы организации и 
функционирования 'Интернета Вещей', история возникновения и развития 
'Интернета Вещ ей', основны е факторы развития 'Интернета Вещей'. У меет  
работать с микроконтроллерами и основны ми отладочными платами. 
Владеет терминологическим аппаратом, базовыми навыками 
программирования конечных устройств - базовы ми навыками по 
подклю чению  конечных устройств в сеть, базовы ми навыками по 
созданию  программного реш ения обработки и хранения данных с 
применением облачны х технологий.

Алгоритмизация и 
про грамм иро вание

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена изайн и 
разработка 
образовательного  
программного 
обеспечения

6. Проектирование и 
разработка 
образовательных  
программных средств

П ри освоении данного курса формируются практические навыки по 
систематизации знаний в области очного и дистанционного обучения и 
созданию  электронных учебны х курсов с использованием наиболее  
распространенных специализированных инструмснто в- Аг( іси 1 аіс ЗіогуЬіпс. 
СоигзеЬаЬ и І8ргіпу 8ні(. создает анимационные лекции с аудио-  
сопровож дением, интерактивные деловые игры, пошаговые видео-

6 8 Объектно-
ориентированное
программирование

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена



инструкции для самостоятельной работы, образцы  документов и 
контрольные тесты.

Работа с базами данны х в 
среде программирования  
ш кольного курса

В этом  курсе студенты  осваивают инструменты создания и работы  с 
реляционными базами данны х в объектно-ориентированной среде 
программирования С++. П о окончании курса использует методы  создания  
вариантов схем  для В Э Е  таблиц, создания информационной системы, 
таблиц Б Д  и локальной базы данных, т. е. новигационной, фильтрующей  
записи доступа к данным.

Объектно-
ориентированное
программирование

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

7. Компьютерная графика и 
ЗБ  моделирование

Знакомится с основными функциями графики, определением, областью  
применения. И зучает компьютерную графику, векторную графику, 
растровую графику. Создание векторных изображений, создание и 
редактирование векторных изображений. В  результате изучения  
дисциплины работает с программами Віспсісг. 3 \\ссІ  Н ош е ЗЭ. Бсиіігік, 
БкеІсһИр Маке, папоСасІ Ггсс и др.

6 8 И нформационно-
коммуникационные
технологии

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

Виртуальная и 
дополненная реальность

О бучаю щ иеся осваивают область применения систем  виртуальной и 
дополненной реальности, Основные понятия, принципы и средства  
развития систем. Применяет полученные знания при проектировании V II- 
систем. В результате обучения поддерживается импорт ЗЭ -м одслсй  в среду  
разработки УК/АК. эффективные алгоритмы разработки приложений  
виртуальной и дополненной реальности, инструменты разработки и 
создания приложений виртуальной и дополненной реальности.

И нформационно-
коммуникационные
технологии

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

Цикл профилирую щ их дисциплин  
Вузовский компонент

1 Инклюзивное
образование

Курс предлагает обзор  основны х теорий обучения, воспитания и развития 
обучаю щ ихся с учетом  и х  особы х образовательных потребностей, методыи  
технологии обучения и диагностики детей. С одержание дисциплины  
позволит студентам проанализировать принципы инклюзивного 
образования, организационные формы и психолого-педагогические 
технологии инклюзвного обучения разных возрастных групп.

5 5 П едагогика П едагогическая практика

2 М етодика преподавания  
информатики

Н а данном курсе-знание нормативных актов в области образования РК, 
м етодов делопроизводства в школе, основны х способов  оценивания, 
ум ение планировать, организовывать и проводить самостоятельный анализ 
классных и внеклассных занятий по информатике, использовать 
современны е средства ИКТ.

6 5 В ведение в
педагогическую
проф ессию

П едагогическая практика

3. Новые технологии в 
образовании

Курс «Новые технологии в образовании» учит новым подходам  к 
преподаванию и обучению , обучению  талантливых и одаренны х детей, 
соответствую щ ему возрасту обучению , модулям управления обучением  и 
лидерства. Студенты, которые пройдут этот курс, смогут критически 
осмыслить свой опыт, улучш ить себя и полностью  подготовиться к 
школьной работе в контексте информатизации образования.

6 6 М етодика преподавания  
информатики

П роизводственная
практика



4. П едагогическое
мастерство

Данный курс предлагает формирование самими студентами механизмов  
осознания и фиксации своих внутренних изменений и приращений к 
творческой педагогической деятельности. В  результате освоения  
дисциплины студенты  смогут характеризовать компоненты  
педагогического мастсрства. владеть педагогической те.хникой, своим  
настроением, эмоциями, техникой речи, голосом , анализировать 
собственное поведение в области воспитания и обучения учащихся; давать 
оцснку своим профессиональным качествам.

5 6 Педагогика Производственная
практика

5. Цифровые технологии в 
образовании

На данном курсе студенты  формируют навыки применения цифровых 
технологий для организации учебного процесса и разработки методических  
материалов; и;учаю т сущ ность понятий электронного обучения, виды  
аудиовизуальны х средств обучения, основны е платформы массовых  
открытых онлайн-курсов, особенности  педагогической коммуникации в 
дистанционном обучении, информационные технологии; использую т  
современны е возмож ности индивидуализации обучения, особенности  
корпоративного обучения.

5 6 И нф ормадионно-
коммуникационные
технологии

Компьютерные сети и  
сетевые технологии

6. П едагогическая практика Студент, прош едш ий педагогическую  практику. углубляет теоретические 
знания, полученные в вузе, дем онстрирует полученные знания на практике, 
навьпси, умения в управлении и анализе воспитательной работы учащихся; 
На основе учения психологии и педагогики - учится вести воспитатсльную  
работс с учетом  особенностей  возраста и личности, проводит занятия по 
информатике с использованием различных методик обучения, 
активирующих познавательщ  ю  активность учащихся.

6 6 П сихолого-
педагогическая практика

Производственная
практика

7. Производственная
практика

Студенты, прош едш ие производственную  практику, использую т в 
производственной практике знания, умения, навыіси, полученные в 
процессе обучения специальности, т. е. знают основны е задачи и 
направления образовательного учреждения, могут работать с 
руководителями и педагогическим коллективом образовательных  
учреж дений, изучаю т м одели  ДСП, ССП, КСП по информатике, проводят  
занятия по информатике, составляют план воспитательной работы во 
внеурочный период, организую т мероприятия по самообразованию

10 7 Педагогическая практика Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

Цикл профилирую щ их дисциплин  
Компонент по выбору

1. Компьютерные сети и 
сетевые технологии

О бучаю щ иеся осваивают основы  компьютерных сетей, и х  структуры, 
фунісции, протоколы, реализации; использует ш лю зи для присвоения, 
классификации, организации компьютерных сетей, систем  дом енны х имен, 
доступа в Интернет; изучаю т специфику работы браузсра и интернет- 
сервера при передаче веб-страниц, принцип пакетной передачи данны х по 
сети, принцип работы в сети, изучают меры безопасности.

6 8 А рхитектура и 
теоретические основы  
компьютерных систем

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

Основы облачных  
технологий

В ходе изучения дисциплины  знакомятся с основны ми понятиями и 
терминологией облачны х технологий, областями применения облачных

А рхитектура и  
теоретические основы

Написание и защита 
дипломной работы



технологий, инфраструктурой облачных вычислений. В  результате 
обучения не только рассматриваются вопросы безопасности, 
масштабирования, развертывания, резервного копирования в контексте 
облачной инфраструктуры, но и владеет навыками системного управления  
для разработки и поддерж ки приложений, используемы х в облаках.

компьютерных систем (проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

2. Базы данны х и
информационные
системы

Эгот курс описывает основны е понятия базы данных, такие как объект, 
объект, параметр, атрибут, триггер, правило, ограничение, хранимая 
процедура, целостность ссылок, нормирование, типы баз данных, типы  
ш аблонов данных, основны е принципы проектирования и создания  
реляционных баз данны х и основы  программирования баз данны х М § §()Ь: 
применяет методику и технологию  обработки информационных систем.

5 8 Цифровые технологии в 
образовании

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

Технологии В і§  Эаіа В данном курсе описываются языки управления данными, технологиями и 
болыпими неструктурированными и плохо структурированными данными; 
осваиваются особенности  работы с методами и средствами анализа 
болы пих данных, в том  числе использование специальных систем  и 
современны х языков запросов; использование баз данны х и настройка баз 
данных в проектах организации, Вы бор СУБД для реш ения прикладных 
задач, создание ИС.

Цифровые технологии в 
образовании

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

3 Организация научно- 
исследовательской  
работы учащ ихся по 
информатике в средней  
школе

В данном курсе знакомятся с способам и проведения научно- 
исследовательской работы по информатике; а также использую т виды  
научно-исследовательской работы, методы  организации исследования; 
осваивают цели и задачи научной работы  по информатике, научные 
методы; изучаю т методику; реш ают задачи поиска подготовки докладов.

6 6 И нформационно-
коммуникационные
технологии

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена

Проектирование и 
конструирование 
мультимедийных систем  
по информатике в 
ш кольном курсе

О бучаю щ иеся понимаю т способы  создания подвиж ной экранной  
композиции с использованием различных графических и объем но- 
пространственных средств мультимедиа; проектируют и разрабатывают 
модульные информационные графические и анимационные структуры; 
анализируют системный п одход к проектированию и размещ ению  
анимации и мультимедийного контента; работаю т с различными видами  
программных продуктов, специализирую щ ихся на мультимедийном  
дизайне и анимации.

И нформационно-
коммуникационные
технологии

Написание и защита 
дипломной работы  
(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного 
экзамена
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

При подготовке бакалавров программа ОП6В01503 -  «Информатика» предусматривает широкий диапазон различных форм контроля и оценки 
предполагаемых результатов обучения: текущий и рубежный контролъ (опрос на занятиях, тестирование по темам учебной дисциплины, контрольные 
работы, загцита курсовых работ, дискуссии, тренинги, коллоквиумы, работа в формате ВЬ на английском языке, в том числе в режиме опііпе и др.), 
промежуточная аттестация (тестирование по разделам учебной дисциплины, экзамен, защита отчетов по практикам), итоговая государственная 
аттестация (защита дипломной работы).

Таблица системы оценивания

Оценка по 
буквенной системе

Цифровой 
эквивалент баллов

%-ное
содержание

Оценка по
традиционной системе

Оценка по 
ЕСТ8 Определение

А 4,0 95-100 Отлично А
Отличные показатели, выдающиеся 
знания и навыки

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Высокие показатели, хорошие знания 
и навыки

В 3,0 80-84
Хорошо С

Показатели, знания и навыки выше 
среднегов- 2,67 75-79

с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69

Удовлетворительно Б
Показатели, знания и навыки средние, 
имеются несущественные ошибкис- 1,67 60-64

Б+ 1,33 55-59

Б 1,0 50-54 Удовлетворительно Е Знания и навыки удовлетворяют 
минимальным критериям

Ғ 0 0-49 Неудовлетворительно ҒХ,Ғ Знания и навыки не удовлетворяют 
минимальным критериям


