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1. Жалпы ережелер 

1.1. 6М070300-«Ақпараттық жүйелер»даярлау бағыты бойынша магистратураның білім беру бағдарламасын (ББ) дайындауға 

негіз болған нормативтік құжаттар:  

1. «Білім туралы»2007 жылғы 27 шілдедегі№ 319 Қазақстан Республикасының Заңы (09.04.2016ж. күні жағдайындағы өзгерістер мен 

толықтыруларымен);  

2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты(ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы 

№292 қаулысы); 

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (ҚР  Үкіметінің  2013 жылғы 17  

мамырдағы №499 қаулысы, ҚР БжҒМ 2016ж. 29 қаңтардағы №108 бұйрығымен толықтырулар мен өзгертулер енгізілген); 

4. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі (ҚР БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығы, ҚР БжҒМ 2016ж. 28 қаңтардағы №90 бұйрығымен толықтырулар мен өзгертулер енгізілген);  

5. ҚР МЖМБС 5.05.001-2005 «Жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беруде оқу пәндерін кодтау жүйесі»; 

6. 6М070300-Ақпараттық жүйелер жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары (ҚР БжҒМ 2016ж. 5 

шілдедегі №425бұйрығы). 
 

1.2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім (ЖООКБ) (магистратура) бойынша білім беру бағдарламасының (ББ) жалпы 

сипаттамасы 

1.2.1 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша білім беру бағдарламасының (ББ) мақсаты: 

- аталмыш мамандық бойынша кәсіби мәдениеті жоғары, оның ішінде жеке азаматтық ұстанымы және қарым-қатынас мәдениеті 

қалыптасқан,ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдап, шеше алатын,жоғарғы оқу орындарында білім беру, зерттеу және 

басқару жұмыстарын қатар алып жүре алатын магистрлерді даярлау; 

- мамандардың дайындық деңгейін басқа мемлекеттерде мойындату; 

- еңбек нарығының өзгермелі жағдайында оқу бітірушілердің көтеріңкібейімделушілігін қамтамасыз ету; 

- таңдап алынған ғылыми мамандығы бойынша терең теориялық және практикалық дайындық жүргізу; 

- өзін-өзі жетілдіруге, дамытуға, саналы өмірінде жаңа білімді шығармашылықпен игеруге деген қажеттілік пен дағдыны 

қалыптастыру; 

- ғылыми жұмысын докторантурада жалғастыруға жеткілікті ғылыми зерттеулерді жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын 

қалыптастыру; 

- жоғары оқу орнындағы педагогикажәне психология саласы бойынша білімдері мен білім беру тәжірибесін қалыптастыру. 

1.2.2 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша білім беру бағдарламасын игеру мерзімі 

Магистратурада білім беру бағдарламасын игерудің нормативті ұзақтығы  

- ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша 2 жылды  

- бейіндік дайындық бағыты бойынша 1,5 жыл және 1 жылды 

құрайды. 

 

 



1.2.3 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша білім беру бағдарламасының еңбек сыйымдылығы 

Ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша магистратурада оқу процесінің толық аяқталуын айқындайтын негізгі 

өлшем магистранттың теориялық оқудың кем дегенде 42 кредитін, педагогикалық және зерттеу практикасының кем дегенде 6 

кредитін, магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының кем дегенде 7 

кредитінмеңгеруі болып табылады. Мұнда магистрант міндетті компоненттің 10 кредитін және таңдау компонентінің 32 кредитін 

меңгеруі тиіс. Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғауға 3 кредит бөлінеді. 

Бейіндік дайындық бағыты бойынша магистратурада оқу процесінің толық аяқталуын айқындайтын негізгі өлшем  

- 1,5 жыл оқу мерзімінде магистранттың теориялық оқудың кем дегенде 36 кредитін, өндірістік практиканың кем дегенде 4 

кредитін, магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың экспериментальды-зерттеу жұмысының кем 

дегенде 4 кредитін меңгеруі болып табылады. Мұнда магистрант міндетті компоненттің 8 кредитін және таңдау 

компонентінің 28 кредитін меңгеруі тиіс. Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғауға 3 кредит бөлінеді; 

- 1 жыл оқу мерзімінде магистранттың теориялық оқудың кем дегенде 18 кредитін, өндірістік практиканың кем дегенде 2 

кредитін, магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың экспериментальды-зерттеу жұмысының кем 

дегенде 4 кредитін меңгеруі болып табылады. Мұнда магистрант міндетті компоненттің 6 кредитін және таңдау 

компонентінің 12 кредитін меңгеруі тиіс. Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғауға 3 кредит бөлінеді. 
 

1 кесте. ББ меңгеру мерзімі және еңбек сыйымдылығы 

ББ атауы  Мамандық коды, атауы  

 

Квалификация 

(дәреже) 

ББ  меңгерудің 

нормативті мерзімі 

(күндізгі оқу 

формасы үшін)  

Еңбек 

сыйымдылығы 

(кредит саны 

бойынша) 

Магистрлерді даярлаудың 

модульдік білім беру 

бағдарламасы 

6М070300-Ақпараттық жүйелер 

6М070300-«Ақпараттық жүйе-

лер» мамандығы бойынша 

техника ғылымдарының 

магистрі 

2 жыл 59 

6М070300-«Ақпараттық 

жүйелер» мамандығы 

бойынша техника және 

технологиялар магистрі 

1,5 жыл 48 

1 жыл 28 

 

1.3. Магистратураның білім беру бағдарламасын игеруді қалайтын тұлғалардың білім беру бағдарламасын игеруге қажетті 

дайындық деңгейіне қойылатын талаптар: 

- магистратураның білім беру бағдарламасын игеруді қалайтын тұлғалардыңалдыңғы білім деңгейі –жоғары немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім; 



- магистратураның білім беру бағдарламасын игеруді қалайтын тұлғаның сәйкес білім деңгейі туралы мемлекеттік үлгідегі дипломы 

болуы керек. Бастапқы сынақ шарттары Қазақстан Республикасыжоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарына қабылдау туралы Типтік ережелеріне сәйкес болады. 

Магистратурада білім алу тек күндізгі оқу нысанында жүзеге асырылады. 

Магистранттың магистратураға түсер алдында тиісті білім беру бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс. 

Қажетті пререквизиттер тізбесін жоғары оқу орны өзі айқындайды. 

Қажетті пререквизиттер болмаған жағдайда магистрантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда магистратурада 

білім алу магистрант пререквизиттерді толық меңгергеннен кейін басталады. 

     Бастапқы сынақ шарттары Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарына қабылдаудың үлгі Ережелеріне(ҚР БжҒМ 2000 жылғы 25 

наурыздағы №247 бұйрығы,  ҚР Үкіметінің  2016ж. 14 шілдедегі №405қаулысымен толықтырулар мен өзгертулер енгізілген)сәйкес 

болады. 
 

2. 6М070300-«Ақпараттық жүйелер»даярлау бағыты бойынша жоғары оқу орнынан кейінгібілім магистратурасы білім беру 

бағдарламасының паспорты 

2.1. Түлектің кәсіптік әрекетінің аясы 

Бітірушілердің кәсіптік әрекетінің аясы:  

- ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша: ғылыми-зерттеу мекемелері; мемлекеттік басқару ұйымдары; білім 

мекемелері; жобалау ұйымдары; өндірістік мекемелер және басқалары; 

- бейіндік дайындық бағыты бойынша: мемлекеттік басқару ұйымдары; жобалау ұйымдары; қаржылық ұйымдар; өндірістік 

мекемелер және басқалары. 
 

2.2. Түлектің кәсіптік әрекетінің нысаны 

Магистратураны бітірушілердің кәсіптік әрекетінің нысаны:  

- ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша: 

- ғылыми-зерттеу мекемелерінің ақпараттық қызметтері; 

- мемлекеттік басқару ұйымдарының ақпараттық қызметтері; 

- білім мекемелері; 

- жобалау ұйымдарының ақпараттық қызметтері; 

- өндірістік мекемеледің ақпараттық қызметтеріжәне басқалары; 
 

- бейіндік дайындық бағыты бойынша: 

-мемлекеттікбасқару ұйымдарыныңкомпьютерді қолдану қызметі; 

-өндірістік мекемелердің компьютерді қолдану қызметі; 

- қаржылық ұйымдардың компьютердіқолдану қызметіжәне басқалары. 

 

 
 



2.3. Түлектің кәсіптік әрекетінің түрлері 

6М070300-Ақпараттық жүйелермамандығы бойынша магистратура түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады: 

- ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша: 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- ғылыми-зерттеу; 

- педагогикалық; 

- жобалау; 
 

- бейіндік дайындық бағыты бойынша: 

- ұйымдастырушылық-технологиялық; 

-есептеу-жобалау; 

- сервистік-эксплуатациялық; 

- өндірістік-технологиялық. 
 

2.4. Түлектің кәсіптік әрекетінің міндеттері 

6М070300-Ақпараттық жүйелермамандығы бойынша магистранттың кәсіби қызметінің типтік міндеттері: 

- ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша: 

– ақпараттық жүйелерді жобалау мен жасау; 

– инновациялық жобаларды жасау және енгізу, инновациялық жобаларды орындау үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану; 

– ақпараттық және бизнес-процестерге терең талдау жүргізу; 

– ғылыми зерттеу нәтижелерін тәжірибе жүзінде қолдануға жеткізу; 

– педагогикалық қызмет көрсету; 

– қазіргі кездегі ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу, күрделі кәсіби есептерді шешу, жоғары оқу орындарында 

оқытушылық қызмет атқару, зерттеу және басқару жұмыстарынсәтті жүзеге асыру; 

- бейіндік дайындық бағыты бойынша: 

– мекеменің компьютерлік инфрақұрылымын тиімді жоспарлау, енгізу, конфигурациялау және қолдау; 

– бағдарламалық қамтаманы жасау; 

– ақпараттық жүйелерді жобалау мен жасау; 

– ақпараттық жүелерді өмірлікциклінің барлық кезеңдерінде қолдау процесін басқару; 

– инновациялық жобаларды жасау және енгізу, инновациялық жобаларды орындау үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану; 

– ақпараттық және бизнес-процестерге терең талдау жүргізу; 

– әр түрлі кластың ақпараттық жүйелерін жобалау және жасаудың кәсіби есептерін шешу; 

– зерттеу және басқару жұмыстарынсәтті жүзеге асыру. 
 

2.5. Білім бағдарламасын игеру нәтижесінде қалыптасатын ЖООКБ ББ түлектерінің негізгі құзіреттіліктері 

Жалпы кәсіптік құзіреттіліктер (ЖКҚ): 



- жоғары бiлiм деңгейінде меңгерген, ғылыми зерттеулер контексiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн негiз немесе 

мүмкiндiк болып табылатын, дамытылып отыратын бiлiмі мен түсiнігін көрсете білу (ЖКҚ-1); 

- зерттеп отырған саламен байланысты контекстер мен одан да кеңірек (немесе пәнаралық) салаларда жаңа немесе белгісіз 

жағдайлардағы проблемаларды шешуде бiлiмін, түсінігін және қабілетін қолдана алу (ЖКҚ-2);  

- бiлiмдi интеграциялау, қиындықтарды жеңе білу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде тұжырымдамалар жасау, осы 

тұжырымдамалар мен білімін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып қолдана білу (ЖКҚ-3); 

-  өз қорытындыларын және бiлiмін, олардың негіздемесiн мамандарға және маман еместерге айқын және ашық хабарлау (ЖКҚ-4); 

 - білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді (ЖКҚ-5). 

Кәсіптік құзіреттіліктер(КҚ): 

Түлек келесі кәсіби құзіреттіліктерге ие болуы керек: 

ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша: 

1) түсінігі болуы керек: 

- қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рөлі туралы (КҚ-1); 

- ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы (КҚ-2); 

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті мәселелері 

туралы (КҚ-3); 

- жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы (КҚ-4); 

- жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы (КҚ-5); 

- әлемдік бизнес серіктестiктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазiргi жай-күйі туралы (КҚ-

6); 

- қазіргі заманның есептеу техникасы мен ақпараттық технологияларының жағдайы мен даму тенденциялары туралы (КҚ-7); 

- пәндік және шектес облыстардағы ғылыми-педагогикалық қызмет негіздері жөнінде (КҚ-8); 

2) білуі тиіс: 

- ғылыми танымның әдiснамасын (КҚ-9); 

- ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын (КҚ-10); 

- оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын (КҚ-11); 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде (КҚ-12); 

- білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын (КҚ-13); 

- ақпараттық технологиялар облысындағы қазіргі жетістіктерді (КҚ-14); 

- пәндік облыстағы ғылыми-зерттеудің әдістемесін (КҚ-15); 

- ақпараттық жүйелердің негізгі түрлері мен жіктелуін (КҚ-16); 

- ақпараттық үрдістердің өту заңдылықтарын (КҚ-17); 

- кәсіби маңызы бар ақпараттарды іздеуді, өңдеуді және ұсынуды, педагогикалық жұмыстың пішімдері мен әдістерін (КҚ-18); 

3) игеруі керек: 

- алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн қолдануды (КҚ-19); 



- процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдауды (КҚ-20); 

- әртүрлі пәндер аясында алған білімін жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешуде интеграциялауды (КҚ-21); 

- бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай алуды(КҚ-

22); 

- жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған бiлiмін өз педагогикалық қызметiнде қолдана білуді (КҚ-23); 

- оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білуді (КҚ-24); 

- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуді 

(КҚ-25); 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауды және шығармашылықпен қарауды (КҚ-26); 

- ғылыми зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік 

деңгейде шет тілін еркін меңгеруді (КҚ-27); 

- диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыс 

нәтижелерін жалпылай білуді (КҚ-28); 

- инновациялық есептерді қоюды және оларды жүзеге асыру үшін эвристикалық әдістердіқолдануды (КҚ-29); 

- инновациялық жобаларды орындау үшін программалық өнімдерді жасау және іске асыруды (КҚ-30); 

- ғылыми зерттеулердің нәтижесін практикалық қолдануға дейін жеткізуді (КҚ-31); 

- педагогикалық қызметті іске асыруды (КҚ-32); 

4) дағдысы болуы қажет: 

-  ғылыми-зерттеу әрекеттерінде, қалыпты ғылыми мәселерді шешуде(КҚ-33); 

- кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыруда (КҚ-34); 

- кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесінен (КҚ-35); 

- білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдануда (КҚ-36); 

- кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыста (КҚ-37); 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан ресiмдеуде (КҚ-38); 

- күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдетуде (КҚ-39); 

- кәсіптік қызмет аясында ақпараттықжәне компьютерліктехнологияларды қолдануда (КҚ-40); 

- ақпараттық және бизнес-үрдістерін терең талдаудың (КҚ-41); 

- ақпараттық жүйелердің өзгешеліктері мен жобалауды жүргізудің (КҚ-42); 

- ғылыми-педагогикалық қызметін жүргізудің(КҚ-43); 

- қолдану саласындағы өзіндік ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің (КҚ-44); 

5) құзыретті болуы қажет: 

- ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында (КҚ-45); 

- жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында (КҚ-46); 

- қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты мәселелерде (КҚ-47); 

- кәсiптік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда (КҚ-48); 



- бiлiмдi үнемі жаңартуды, кәсiптік дағды мен білікті кеңейтуді қамтамасыз ету әдістерінде (КҚ-49); 

- күрделі бейіндік есептерді шешу саласында (КҚ-50); 

- инновациялық жобаларды жасау және енгізу әдістемесінде білікті болуы керек(КҚ-51); 

бейіндік дайындық бағыты бойынша: 

1) түсінігі болуы керек: 

- ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы (КҚ-1); 

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті мәселелері 

туралы (КҚ-2); 

- жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы (КҚ-3); 

- әлемдік бизнес серіктестiктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазiргi жай-күйі туралы (КҚ-

4); 

- кәсiпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы (КҚ-5); 

- кәсiпорынның жұмыс істеуінің негiзгi қаржылық-шаруашылық проблемалары туралы (КҚ-6); 

- пәндік және шектес облыстағы техника мен технологияның даму тенденциясы мен қазіргі жағдайы туралы (КҚ-7); 

2) білуі тиіс: 

- ғылыми танымның әдiснамасын (КҚ-8); 

- экономика құрылымын өзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді (КҚ-9); 

- инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен ережелерiн (КҚ-10); 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде (КҚ-11); 

- ақпараттық жүйелердің жіктелуі мен негізгі түрлерін, ақпараттық үрдістердің өту заңдылықтарын, кәсіби маңызы бар ақпараттарды 

іздеуді, өңдеу және ұсынудың әдістерін (КҚ-12); 

3) игеруі керек: 

- кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуді (КҚ-13); 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдай білуді (КҚ-

14); 

- әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық 

мәселелерді шешуде қолдана білуді (КҚ-15); 

- кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда 

қолдана білуді (КҚ-16); 

- маркетинг пен менеджменттi ұйымдастырудың жаңа әдістерін практикада қолдана алуды (КҚ-17); 

- кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм 

қабылдай білуді (КҚ-18); 

- экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын практикада қолдана білуді (КҚ-19); 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауды және шығармашылықпен қарауды (КҚ-20); 



- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуді 

(КҚ-21); 

- диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс 

нәтижелерін жалпылай білуді (КҚ-22); 

- ұйымның компьютерлік инфрақұрылымын тиімді жоспарлауды, іске қосуды, конфигурациялауды жүзеге асыра білуді (КҚ-23); 

- программалық қамтаманы жасаудыжүзеге асыра білуді (КҚ-24); 

- ақпараттық жүйелердің барлық қызмет көрсету мерзімінде оны қолдау үрдістерін басқара алуды (КҚ-25); 

4) дағдысы болуы қажет: 

- қалыпты ғылыми және кәсiптік міндеттерді шешу (КҚ-26); 

- ұйымдар мен кәсiпорындардың экономикалық қызметiн ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми талдау және практикалық 

мәселелерді шешу (КҚ-27); 

- менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және алынған нәтижелерді кәсiпорынды басқару әдiстерiн жетiлдiру 

үшiн қолдану (КҚ-28); 

- кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс (КҚ-29); 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресiмдеу(КҚ-30); 

- күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажет бiлiмін кеңейту және тереңдету (КҚ-31); 

- кәсiптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану (КҚ-32); 

- ақпараттық талаптарды жүргізу(КҚ-33); 

- бизнес үрдістерін жүргізу (КҚ-34); 

- өзгешеліктерді талдаудың және ұйымдастыру талаптарына сәйкес келетін ақпараттық жүйелерді жобалаудың (КҚ-35); 

5) құзыретті болуы қажет: 

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында (КҚ-36); 

- қазiргi әлемдiк экономика проблемалары және әлемдік шаруашылық процестердегі ұлттық экономикалардың қатысуы саласында 

(КҚ-37); 

- кәсiпорын қызметiн ұйымдастыру мен басқаруда (КҚ-38); 

- әртүрлi ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттiк қызмет органдарымен өндiрiстiк байланыстарды жүзеге асыруда (КҚ-39); 

- бiлiмнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсiптік дағдыны және біліктілікті тереңдету тәсілдерінде (КҚ-40); 

- әртүрлі сыныптық ақпараттық жүйелерді жобалау және жасаудың кәсіби мәселелерін  шешуде (КҚ-41); 

- инновацялық жобаларды жасау және енгізу әдістемесінде (КҚ-42). 
 

3. 6М070300-«Ақпараттық жүйелер»даярлау бағыты бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім магистратурасы білім беру 

бағдарламасын жүзеге асыруда оқу үдерісін ұйымдастыру мен  мазмұнын реттейтін құжаттар 

Жоғары оқу орнынан кейінгібілім бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асыруды ұйымдастыру мен мазмұны 

бойынша6М070300-«Ақпараттық жүйелер»магистрін дайындау МЖМБС-292-гесәйкес келесі құжаттармен реттеледі: 

- академиялық күнтізбемен; 

- Үлгілік оқу жоспарымен; 



- Жұмыс оқу жоспарымен; 

- оқу пәндерінің оқу және жұмыс бағдарламаларымен; 

- элективті пәндер каталогымен; 

- тәжірибелер бағдарламаларымен; 

- Қорытынды мемлекеттік аттестаттау бағдарламасымен; 

- сәйкес білім беру технологияларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдармен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Үлгілік оқу жоспары (ҮОЖ) – білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды оқытудың 

тәртібін және бақылау нысандарын реттейтін құжат.  
\ 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 
 

6М070300 – Ақпараттық жүйелермамандығы 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 
 

Оқу мерзімі: 2 жыл 

Берілетін дәреже: 6М070300-«Ақпараттық жүйелер» 

мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі 
 

 

 

Пәнцикл

ы 
Пәннің коды Пәндердің аталуы Кредит саны Семестр Бақылау түрі 

1 2 3 4 5 6 

БП  Базалық пәндер 20   

МК  Міндетті компонент 8   

 GTF5201 Ғылым тарихы мен философиясы 2 1 емтихан 

 ShT 5202 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

 Ped 5203 Педагогика  2 1 емтихан 

 Psi 5204 Психология 2 1 емтихан 

ТК  Таңдауы бойынша компонент 12   

КП  Кәсіптік пәндер 22   

МК  Міндетті компонент 2   

 AZhTMZh 5301 АЖ-ны талдау, моделдеу және жобалау 2 2 емтихан 

ТК  Таңдауы бойынша компонент 20   

Теориялық оқытудың барлығы 42   

ОҚТ  Оқытудың қосымша түрлері 13-тен кем емес  

ППЗ Практика (педагогикалық, зерттеу) 6-дан кем емес  есеп 

МҒЗЖ 
Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы  

7-ден кем емес 
 есеп 

ҚА  Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 4  

МДРжҚ Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 3 4  

БАРЛЫҒЫ: 59-дан кем емес  



Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Берілетін дәреже: 6М070300 - «Ақпараттық жүйелер» 

мамандығы бойыншатехникажәне технологиялар магистрі 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пәнцикл

ы 
Пәннің коды Пәндердің аталуы Кредит саны Семестр 

Бақылау 

түрі 

1 2 3 4 5 6 

БП  Базалық пәндер 10   

МК  Міндетті компонент 5   

 ShT 5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

 Men 5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

 Psi 5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК  Таңдауы бойынша компонент 5   

КП  Кәсіптік пәндер 26   

МК  Міндетті компонент 3   

 AZhKZh 5301 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау 3 1 емтихан 

ТК  Таңдауы бойынша компонент 23   

Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ  Оқытудың қосымша түрлері 8-ден кем емес  

ӨП Өндірістік практика 
4-тен кем 

емес 
 есеп 

МТЗЖ 
Магистрлік  жобаны орындауды қоса есептегендегі магистранттың тәжірибелік-

зерттеу жұмысы  

4-тен кем 

емес 
 есеп 

ҚА  Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРжҚ Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау 3 3  

БАРЛЫҒЫ: 48-ден кем емес  



Оқу мерзімі: 1 жыл 

Берілетін дәреже: 6М070300 - «Ақпараттық жүйелер» 

мамандығы бойыншатехникажәне технологиялар магистрі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәнцикл

ы 
Пәннің коды Пәндердің аталуы Кредит саны Семестр 

Бақылау 

түрі 

1 2 3 4 5 6 

БП  Базалық пәндер 8   

МК  Міндетті компонент 5   

 ShT 5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

 Men 5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

 Psi 5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК  Таңдауы бойынша компонент 3   

КП  Кәсіптік пәндер 10   

МК  Міндетті компонент 1   

 AZhKZh 5301 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау 1 1 емтихан 

ТК  Таңдауы бойынша компонент 9   

Теориялық оқытудың барлығы 18   

ОҚТ  Оқытудың қосымша түрлері 6-ден кем емес  

ӨП Өндірістік практика 
2-тен кем 

емес 
 есеп 

МТЗЖ 
Магистрлік  жобаны орындауды қоса есептегендегі магистранттың тәжірибелік-

зерттеу жұмысы  

4-тен кем 

емес 
 есеп 

ҚА  Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРжҚ Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау 3 3  

БАРЛЫҒЫ: 28-ден кем емес  



3.4 Білім беру бағдарламасы картасы 

ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты бойынша  
 

Цикл/компо

нент 
Пән коды Модуль компоненттері 

С
ем

ес
тр

 

Қ
Р

 к
р

ед
и

ті
 

Е
С

Т
S

 

Б
ақ

ы
л
ау

 т
ү

р
л
ер

і 

Құзіреттіліктер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мамандық модульдері 

1 модуль - Базалық міндетті, 8 кредит 

БП МК  GTF 5201 Ғылым тарихы мен философиясы 1 2 3 емт  ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-3, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-

11, КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, 

КҚ-22, КҚ-23, КҚ-24, КҚ-25, КҚ-27, КҚ-29, КҚ-32, 

КҚ-34, КҚ-35, КҚ-36, КҚ-37, КҚ-38, КҚ-43, КҚ-45, 

КҚ-46, КҚ-47 

БП МК  ShТ 5202 Шетел тілі (кәсіби) 1 2 3 емт 

БП МК  Psi 5203 Психология 1 2 3 экз 

БП МК  Ped 5204 Педагогика 1 2 3 экз 

2.1 модуль - Шешімдер қабылдау теориясы, 6 кредит 

БП ТК  
ShKТ 

5205 
Шешім қабылдау теориясы 1 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-22, 

КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, КҚ-40, 

КҚ-49, КҚ-50 
БП ТК  NАЕ 5206 Нейрожелісінің анықтау есебі 1 3 5 емт 

2.2 модуль - Деректерді басқару, 6 кредит 

БП ТК  
APMТ 

5205 
Ақпараттық процестерді модельдеу және талдау 1 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 
БП ТК  

АZhDВ 

5206 
Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару 1 3 5 емт 

3.1 модуль - Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиялары, 6 кредит 

БП ТК  
АZhZhА

WT 5207 

Ақпараттық жүйелерді жобалауға арналған 

Web-технология 
2 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 БП ТК  
BKOT520

8 
Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиясы 2 3 5 емт 

3.2 модуль - Жүйелерді модельдеу, 6 кредит 



БП ТК  
ВZhM 

5207 
Басқару жүйелерін модельдеу 2 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 
БП ТК  

BPZhA520

8 
Бағдарламалық пакеттерді жобалау әдістемесі 2 3 5 емт 

4.1 модуль - Ақпараттық жүйелерді модельдеу және архитектурасы, 7 кредит 

КП ТК  
AZhA 

5301 
Ақпараттық жүйелердің архитектурасы 1 2 3 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 

КП МК  
AZhТMZh 

5302 
АЖ-ны талдау, моделдеу және жобалау 2 2 3 емт 

КП ТК  
АZhKKK

KMА 5303 

Ақпараттық жүйелерді криптографиялық 

қорғаудың қазіргі кездегі модельдері және 

әдістері 

2 3 5 емт 

4.2 модуль - Ақпараттық жүйелерді модельдеу және қауіпсіздігі 2, 7 кредит 

КП ТК  
AZhKMА 

5301 

Ақпараттық жүйелер қауіпсіздігінің модельдері 

және әдістері 
1 2 3 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 

КП МК  
AZhТMZh 

5302 
АЖ-ны талдау, моделдеу және жобалау 2 2 3 емт 

КП ТК  
PPАA 

5303 

Параллель программалау әдістері және 

алгоритмдері 
2 3 5 емт 

5.1 модуль - Ақпараттық жүйелер инфрақұрылымы, 6 кредит 

КП ТК  AZhI 6304 Ақпараттық жүйелер инфрақұрылымы 3 3 5 емт ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 
КП ТК  KMK 6305 Көпөлшемді мәліметтер қоры 3 3 5 емт 

5.2 модуль - Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын құру, 6 кредит 

КП ТК  
AZhKZh 

6304 

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалау 
3 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 
КП ТК  

OBMKBZ

h 6305 

Объектілі-бағытталған мәліметтер қорын 

басқару жүйесі 
3 3 5 емт 

6.1 модуль - Желілік инфрақұрылым, программалау технологиялары, 9 кредит 

КП ТК  OBTP5306 
Объектілі-бағытталған талдау және 

программалау 
2 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 

КП ТК  
ZhIZh 

6307 
Желілік инфрақұрылымды жобалау 3 3 5 емт 

КП ТК  
3DMT 

6308 
3D модельдеу технологиясы 3 3 5 емт 

6.2 модуль - Қауіпсіздіктің бағдарламалық жабдықтары, 9 кредит 



КП ТК  
AZhKВZh 

5306 

Ақпараттық жүйелерді қорғаудың 

бағдарламалық жабдықтары 
2 3 5 емт 

 ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-7, КҚ-14, 

КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26,  КҚ-29, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-39, 

КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-49, КҚ-50 

КП ТК  
ЕZhShAZ

h 6307 

Есептеу желілеріндегі шабуылдарды анықтау 

жүйелері  
3 3 5 емт 

КП ТК  AA 6308 Алгоритмдер анализі 3 3 5 емт 

7 модуль - МҒЗЖ, кәсіби практика және қорытынды аттестация, 17 кредит 

ОҚТ 

МҒЗЖ 

MGZZh 

6401 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, 

магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

есептегендегі 

1-4 7 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-7, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-19, КҚ-

20, КҚ-21, КҚ-22, КҚ-25, КҚ-26, КҚ-27, КҚ-28, КҚ-29, 

КҚ-30, КҚ-31, КҚ-33, КҚ-38, КҚ-44, КҚ-45, КҚ-48, 

КҚ-50, КҚ-51 

ОҚТ ПП PP 5402 Педагогикалық практика 2 3 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-4, КҚ-8, 

КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13, КҚ-18, КҚ-23, КҚ-24, КҚ-32, 

КҚ-34, КҚ-35, КҚ-36, КҚ-37, КҚ-38, КҚ-43, КҚ-46, 

КҚ-47 

ОҚТ ЗП ZP 6403 Зерттеу практикасы 4 3 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-7, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-14, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-

22, КҚ-25, КҚ-28, КҚ-45, КҚ-50, КҚ-51 

ҚАМДРж

Қ  

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 
4 3 

  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-9, КҚ-12, КҚ-15, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-22, КҚ-28, КҚ-

38, КҚ-45, КҚ-48 

ҚАКЕ 
 

Кешенді емтихан 4 1 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-7, КҚ-9, КҚ-39, КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42, КҚ-50, КҚ-

51 
 

бейіндік бағыты бойынша  
 

Цикл/компо

нент 
Пән коды Модуль компоненттері 

С
ем

ес
тр

 

Қ
Р

 к
р

ед
и

ті
 

Е
С

Т
S

 

Б
ақ

ы
л
ау

 т
ү

р
л
ер

і 

Құзіреттіліктер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мамандық модульдері 

1 модуль - Базалық міндетті, 5 кредит 



БП МК  ShТ 5201 Шетел тілі (кәсіби) 1 2 3 емт ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-3, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, 

КҚ-14, КҚ-16, КҚ-17, КҚ-18, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-21, 

КҚ-23, КҚ-27, КҚ-28, КҚ-29, КҚ-30, КҚ-34, КҚ-37, 

КҚ-38, КҚ-39  

БП МК  Men 5202 Менеджмент 1 1 2 емт 

БП МК  Psi 5203 Психология 1 2 3 емт 

2.1 модуль - Шешімдер қабылдау теориясы, 5 кредит 

БП ТК  ShKТ 5204 Шешім қабылдау теориясы 1 2 3 емт ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 
БП ТК  

ZhIZh 

5205 
Желілік инфрақұрылымды жобалау 2 3 5 емт 

2.2 модуль - Деректерді басқару, 5 кредит 

БП ТК  
АZhDВ 

5204 
Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару 1 2 3 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 
БП ТК  

BАZhKK 

5205 

Банкілік ақпараттық жүйелер үшін қосымшалар 

құру 
2 3 5 емт 

3.1 модуль - Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау, 12 кредит 

КП МК  
АZhKZh 

5301 

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалау 
1 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 

КП ТК  
BKOT 

5302 
Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиясы 2 3 5 емт 

КП ТК  OBTP5303 
Объектілі-бағытталған талдау және 

программалау 
2 3 5 емт 

КП ТК  
АZhZhАW

T 5304 

Ақпараттық жүйелерді жобалауға арналған 

Web-технология 
2 3 5 емт 

3.2 - Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау және қауіпсіздігі, 12 кредит 

КП МК  
AZhKZh 

5301 

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалау 
1 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 

КП ТК  
BPZhA530

2 
Бағдарламалық пакеттерді жобалау әдістемесі 2 3 5 емт 

КП ТК  
AZhPPP 

5303 

Ақпараттық жүйелер порталдарының 

программалық платформалары 
2 3 5 емт 

КП ТК  
AZhKMА5

304 

Ақпараттық жүйелер қауіпсіздігінің модельдері 

және әдістері  
2 3 5 емт 

 4.1 модуль - 3D модельдеу және көпөлшемді мәліметтер қоры, 6 кредит 

КП ТК  
3DMT 

5305 
3D модельдеу технологиясы 1 3 5 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 
КП ТК  KMK5306 Көпөлшемді мәліметтер қоры 1 3 5 емт 



4.2 модуль - Ақпараттық процестерді модельдеу, 6 кредит 

КП ТК  
ВРMM 

5305 
Басқару процестерін математикалық модельдеу 1 3 5 емт ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 
КП ТК  

OBMKBZ

h5306 

Объектілі-бағытталған мәліметтер қорын 

басқару жүйесі 
1 3 5 емт 

5.1 модуль - Ақпараттарды өңдеу әдістері, ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі 1, 8 кредит 

КП ТК  
MLОZhM 

5307 
MathLab ортасында жүйелерді модельдеу 1 2 3 емт 

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 

КП ТК  NАЕ 5308 Нейрожелісінің анықтау есебі 2 3 5 емт 

КП ТК  
АZhKKKK

MА 5309 

Ақпараттық жүйелерді криптографиялық 

қорғаудың қазіргі кездегі модельдері және 

әдістері 

2 3 5 емт 

5.2 модуль - Ақпараттарды өңдеу әдістері, желілердегі қауіпсіздік, 8 кредит 

КП ТК  
АZMА 

5307 
Амалдарды зерттеу модельдері және әдістері 1 2 3 емт ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-7, 

КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-24, 

КҚ-25, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-32, КҚ-33, КҚ-35, КҚ-40, 

КҚ-41, КҚ-42 

КП ТК  ZhKP 5308 Желілік қосымшаларды программалау 2 3 5 емт 

КП ТК  
ЕZhShAZh 

5309 

Есептеу желілеріндегі шабуылдарды анықтау 

жүйелері  
2 3 5 емт 

6 модуль - МТЗЖ, өндірістік практика және қорытынды аттестация, 12 кредит 

ОҚТ 

МТЗЖ 

MTZZh 

6401 

Магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы, 

магистрлік жобаны орындауды қоса 

есептегендегі 

3 4 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-8, 

КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-22, 

КҚ-26, КҚ-30, КҚ-36, КҚ-40, КҚ-41, КҚ-42 

ОҚТ ӨП OP 6402 Өндірістік практика 3 4 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-2, 

КҚ-3, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-17, КҚ-19, КҚ-20, КҚ-29, 

КҚ-30, КҚ-38, КҚ-39, КҚ-40 

ҚАМЖРж

Қ  
Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау 3 3 

  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-8, 

КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-20, КҚ-21, КҚ-22, 

КҚ-30, КҚ-36, КҚ-41, КҚ-42 

ҚАКЕ 
 

Кешенді емтихан 3 1 
  

ЖКҚ-1, ЖКҚ-2, ЖКҚ-3, ЖКҚ-4, ЖКҚ-5, КҚ-1, КҚ-12, 

КҚ-14, КҚ-20, КҚ-26, КҚ-30, КҚ-31, КҚ-41, КҚ-42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 
 

2 жыл 
 

Оқыту 

курсы 

Семестр Меңгері-

летін 

модуль-

дер саны 

Оқытыла-

тын пәндер 

саны 

 

KZкредиттер саны Бар-

лық 

сағаты 
ECTS 

Саны 

МК ТК Теориялық

оқыту 

Педагогика-

лық практика 

Зертттеу 

практикасы 

МҒЗЖ Қорытынды

аттестация 

Бар-

лығы 

емт диф. 

есеп 

1 1 3 4 3 16   1  17 840 29 7  

2 3 1 4 14 3  1  18 840 30 5 1 

2 3 2  4 12   1  15 660 24 4  

4      3 4 4 11 1260 46 1 1 

барлығы 6 5 11 42     59 3600 129 17 2 
 

1,5 жыл 
 

Оқыту 

курсы 

Семестр Меңгеріле-

тін модуль-

дер саны 

Оқытыла-

тын пәндер 

саны 

 

KZ кредиттер саны Бар-

лық 

сағаты 
ECTS 

Саны 

МК ТК Теориялық 

оқыту 

Өндірістік 

практика 
МТЗЖ Қорытынды

аттестация 
Бар-

лығы 

емт диф. 

есеп 

1 1 5 3 5 18    18 810 29 8  

2 3 1 5 18    18 810 30 6  

2 3     4 4 4 12 1200 44 1 1 

барлығы 5 4 10 36    48 2820 103 15 1 
 

1 жыл 
 

Оқыту 

курсы 

Семестр Меңгеріле-

тін модуль-

дер саны 

Оқытыла-

тын пәндер 

саны 

 

KZ кредиттер саны Бар-

лық 

сағаты 
ECTS 

Саны 

МК ТК Теориялық 

оқыту 

Өндірістік 

практика 
МТЗЖ Қорытынды

аттестация 
Бар-

лығы 

емт диф. 

есеп 

1 1 2 4 4 18    18 810 30 8  

2     2 4 4 10 1050 39 1 1 

барлығы 2 4 4 18    28 1860 69 9 1 



3.6. Оқу пәндерінің (модульдердің) жұмыс бағдарламалары:мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына 

сәйкес, таңдалған мамандық бойынша магистрлерді даярлау ерекшеліктерін ескеретін, пәннің мазмұнын, көлемін және оқыту 

реттілігін, сол сияқты оны меңгеру нәтижесін бақылау тәсілдерін анықтайтын нормативтік құжат. 
 

6М070300 – Ақпараттық жүйелердаярлау бағытының оқу жоспарындағы барлық пәндер типтік және оқу бағдарламаларына сәйкес 

жұмыс бағдарламаларымен қамтамасыз етілген. 
 

3.7. Кәсіби тәжірибе бағдарламасы 

Кәсіби практика жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіби оқу бағдарламасыныңміндетті компоненті болып табылады . 

Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы білім беру бағдарламасы практиканың келесі екі түрін қарастырады : 

1) педагогикалық – білім беру ұйымында; 

2) зерттеу – диссертацияны орындайтын жері бойынша. 

3) өндірістік – өндірісте немесе ғылыми-зерттеу орталығында (олардың меншік түрінен тәуелсіз). 

Педагогикалық практиканы жүргізу мақсаты жоғары мектепте оқыту әдістемесін игеру мен тәжірибелік қабілетті жинақтау болып 

табылады. Педагогикалық практика теориялық оқыту кезінде оқу процесінен үздіксіз жүргізілуі мүмкін. Сонымен қатар мұнда 

магистранттар бакалавриатта сабақ жүргізуге тартылуы мүмкін. Білім алушылар профильді бітіртуші кафедраның оқу үрдісіне қатысуы 

және сынама дәріс сабақтары мен тәжірибелік сабақ циклын жүргізуі қажет. 

Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылым саласының жаңашыл теориялық, әдістемелік және 

технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің, тәжірибелік мәліметтерді өңдеу мен интерпретациялаудың қазіргі кездегі 

әдістерімен танысу үшін жүргізіледі. 

Магистранттардың өндірістік практикасы білім алу үрдісінде алған теориялық білімдерін бекіту, оқып жатырған мамандығы 

бойынша кәсіби тәжірибелік жұмыс дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар алдыңғы қатарлы тәжірибені игеру мақсатында 

жүргізіледі. 

Практика міндеттері мен есеп беру түрлері кәсіби практиканы өту бойынша Әдістемелік нұсқауда анықталған. 
 

4. 6М070300 «Ақпараттық жүйелер»даярлау бағыты бойынша магистратурада білім беру бағдарламасының нақты ресурстық 

қамтамасыз етілуі 

Ресурстық қамтамасыз етілу 6М070300-«Ақпараттық жүйелер»даярлау бағыты бойынша магистратурада білім беру бағдарламасын 

жүзеге асыру шарттарына қойылатын талаптар негізінде қалыптастырылып, төмендегілерді қамтиды:  

- кадрлық қамтамасыз ету; 

- оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету; 

- материалды-техникалық қамтамасыз ету. 

4.1. Кадрлық қамтамасыз ету 

Магистратура ББ жүзеге асыру, қағида бойынша, базалық білімі оқытылатын пән бейініне сәйкес келетін, жүйелі түрде ғылыми 

және ғылыми-әдістемелік қызметпен айналысатын ғылыми-педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілуі тиіс. 



Штаттағы оқытушылардың үлесі олардың жалпы санынан, соның ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 

базалық және кәсіптендіру пәндер циклдары бойынша 80% кем болмауы, ал ғылыми дәрежелері мен атақтары бар оқытушылардың 

штаттағы оқытушылар санындағы үлес салмағы 50% кем болмауы тиіс. 
Магистратураның оқу сабақтарын ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесіне, PhD докторы немесе ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистр академиялық дәрежесіне ие тұлғалар жүргізеді. 

4.2. Оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету 

Оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету мыналарды қамтиды:  пәннің типтік және оқу жұмыс бағдарламасы, ПОӘК, 

силлабус, бақылау-өлшеу материалдары, белсенді үлестірме материалдары, дидактикалық материалдар, оқу қызметі түрлерін реттейтін 

нормативтік құжаттар. 

6М070300-«Ақпараттық жүйелер»мамандығының білім беру бағдарламасы барлық оқу пәндері бойынша типтік және оқу жұмыс 

жоспарын, ПОӘК, силлабусты, бақылау-өлшеу материалдарын, белсенді үлестірме материалдары мен дидактикалық материалдарды қоса 

есептегенде барлық оқу-әдістемелік құжаттама және материалдармен қамтамасыз етіледі.  

Әрбір магистрант университеттің электрондық кітапханасын, АФ РНТБ, КазНЭБ, Web of Knowledge (Thomson Reuters) и Web of 

Science, Scopus, Springer және университеттің ғылыми кітапханасы ресурстарымен қоса Интернет желісіне толық ене алады. Кітапхана 

қоры баспа және электрондық басылымдармен, мамандықтың барлық пәндері бойынша оқу және ғылыми әдебиетпен жасақталған. Бұдан 

басқа магистранттардың РМК диссертациялық қорына кіру, РҒТК АФ-ның қорына ену мүмкіндіктері бар. Оқу үдерісінің оқу-әдістемелік 

және ақпараттық қамтамасыз етілуі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру талаптарына сай келеді. 

4.3. Материалды-техникалық қамтамасыз ету 

6М070300-«Ақпараттық жүйелер»мамандығының ББ жүзеге асыру барысындаоқу жұмыс жоспарында 

қарастырылған,қолданыстағы санитарлық және өрт қауіпсіздік ережелері мен нормаларына сәйкес келетін сабақтың барлық түрлерін 

өткізуді қамтамасыз ететін материалды-техникалық база қолданылады.  

Материалды-техникалық база 6М070300-«Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша сабақ өткізуге арналған лектік 

аудиториялары, жабдықталған кабинеттері мен зертханалары, компьютерлік кластары бар оқу ғимаратымен (Гришин к., 7) қамтамасыз 

етіледі. 

Университетте магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу мүмкіндігі бар Қолданбалы математика және информатика 

институты жұмыс жасайды. 
 

5. Түлектердің жалпы мәдени және әлеуметтік-тұлғалық құзыреттіліктерінің дамуын қамтамасыз ететін Қ.Жұбанов атындағы 

АӨМУ ортасына сипаттама 

Түлектердің жалпы мәдени және әлеуметтік-жеке құзыреттіліктерінің дамуын және қалыптасуын қамтамасыз ету үшін 

университетте барлық  жағдай жасалған.    

Оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылатын тәрбие жұмысының мақсаты – кәсіби, үйлесімді түрде дамыған және  

адамгершілік жағынан тұрақты тұлғаны қалыптастыру. Тәрбие жұмысы барысында оқу тәртібіне, тәртіп мәдениетіне, сыртқы келбетіне, 

патриоттық  тәрбиеге, азаматтылық, жауапкершлікке, инабаттылық сезімді, адалдықты, кәсіби міндетіне адалдықты, заңға 

мойынұсынушылықты, бір біріне және басқаларға деген сыйластықты тәрбиелеуге аса маңызды көңіл бөлінеді.  Тәрбие жұмысы келесі 

бағыттар бойынша жүзеге асады:   



- қазақстандық патриотизмге, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандығын сыйлауға, басқа халықтардың тілдеріне, салт-дәстүріне 

құрметпен қарауға тәрбиелеу; 

- рухани-адамгершілік мәдениетін тәрбиелеу; 

- азаматтық ұстанымды және саяси-құқықтық мәдениетті тәрбиелеу;  

-  эстетикалық мәдениетті тәрбиелеу; 

- дене мәдениетін тәрбиелеу және салауатты өмір салтын қалыптастыру;  

- экологиялық мәдениетті тәрбиелеу;  

- еңбек тәрбиесі. 

Университетте тәрбие үдерісін ұйымдастырудың базалық нормативтік құжаты ретінде «Студенттерді тәрбиелеу тұжырымдамасы» 

және университеттің ішкі нормативтік құжаттар ретінде «Өзін өзі басқару туралы», ««Қыз парасаты» Клубы туралы», «Қ.Жұбанов 

атындағы АӨМУ тәрбие жұмысын ұйымдастыру туралы», «Құқық бұзушылықтың алдын алу Кеңесі туралы», «Кураторлар кеңесі 

туралы», «Кураторлық жұмыс туралы», «Көркемөнерпаздық туралы», «Құқықтық білім мектебі туралы», «Нашақорлықтың алдын алу 

және нашақорлыққа қарсылық бойынша жұмысты үйлестіру мәселелері жөніндегі комиссия туралы», «Спорт клуб туралы», «Дебат клубы 

туралы» және т.б. Ережелер жасақталған. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру үшін университетте тәрбие жұмысы және жастар саясаты 

басқармасы құрылған. Оның құрамына студенттермен және жастар ұйымдарымен жұмыс бөлімі және әлеуметтік-мәдени жұмыс бөлімі 

кіреді. Мұнан басқа, университетте студенттік ректорат, жатақхананың студенттік Кеңесі, студенттік еңбек отрядтарының Штабы, 

кураторлар Кеңесі, спорт клубы, құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңес және т.б. қызмет етеді. 

Университетте мәдени-көпшілік жұмысты ұйымдастыру және салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жеткілікті материалды-

техникалық база бар: 

 - Жастар сарайы;  

- Студенттер сарайы;  

- Екі спорт кешені;  

- Спортбірлестігі;  

- 3 бөлек спорт залдары;  

- 6 жолы бар 25 метрлік жүзу бассейні; 

- Жүгіру жолы және шөппен жабылған футбол алаңы бар стадион;  

- Теннис корты;  

- Ату тирі;  

- Студенттік көпсалалы емхана.   

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ-де студенттер мен магистранттардың үйлесімді тұлғасын дамытуға,  адамгершілік, азаматшылық, 

патриоттық және жалпы мәдени құзыреттерін бекітуге септігін тигізетін «Ритор» дебат клубы, құқықтық білім мектебі, «Тұмар» 

студенттік театры, жас ақындар клубы,  «English-club», «Education club», «Еркеназ» би үйірмесі, «Азиза» шоу балеті, КТК (КВН) клубы, 

«Қыз парасаты» әйелдер клубы, «Үркер» әдеби-шығармашылық үйірмесі, «Студенттер аялдамасы» студенттік журналы, «Фемида» 

студенттік заңгерлік клиникасы, «Д.А.Р.» ерікті жасақтылар (волонтерлер) клубы, спорт секциялары және т.б. қызмет етеді. 
 



6. Білім алушылардың6М070300-«Ақпараттық жүйелер»даярлау бағыты бойынша магистратурада білім беру бағдарламасын 

меңгеру сапасын бағалау жүйесін нормативті-әдістемелік қамтамасыз ету 

Құзіреттілік тәсілдеме аясында өлшем мүмкіндіктерін, білім алушынының болашақ қызметін кәсіптік міндеттерге бағдарлауды, 

оқу жетістіктерінің сапасын үздіксіз қадағалауды қамтамасыз ететін білім беру бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау үшін ағымдық 

бақылау, аралық бақылау, аралық аттестаттау жүргізіледі. 

Білім беру бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау келесі формаларда өткізіледі: 

– үлгерімді ағымдық бақылау (семестр ішінде); 

– аралық бақылау (семестр ішінде екі рет); 

– аралық аттестаттау (семестр қорытындысы бойынша). 

Ағымдық бағалау:осы курс ішінде бағалау стратегиясы ретінде келесі бағалау әдістері қолданылады: жазбаша бақылау 

жұмыстары, үй тапсырмалары (математикалық есептеулер, анализдер, алынған мәліметтерді салыстыру, жазбаша тапсырмалар және т.б.), 

ауызша сұрау, тесттік тапсырмалар, зерттеу жұмысы (жобалар, курстық жұмыстар, презентациялар),  реферат, эссе және т.б. 

 Аралық бақылау (бақылау жұмысы):бақылау жұмысы курс бағдарламасының оқылған бөлімдері бойынша тапсырмалар мен 

теориялық, практикалық және зертханалық (есептеу, есептік-графикалық және шығармашылық) тапсырмаларды қамтуы мүмкін. 

 Жеке өзіндік жұмыс: курс тақырыптары бойынша семинарларда, үй тапсырмаларында, шығармашылық тапсырмаларда берілген 

тапсырмаларды орындау, рефераттар жазу, ғылыми дереккөздерін пайдалану, жағдаяттарға, газет хабарламаларына анализ жасау 

ескеріледі. 

 Үй тапсырмалары: үй тапсырмаларын орындау міндетті және ОМӨЖ сабақтарында барлық топтар үшін кесте бойынша 

қабылданады. Белгіленген мерзімнен кейін тапсырылған үй тапсырмалары үшін қойылатын баллдар төмендетіледі.  

 Коллоквиум:семестр ішінде екі рет бағдарламаның өткен материалы бойынша жазбаша немесе ауызша сұрау формасында 

жүргізіледі.  

 Курстық жұмыс,реферат, эссе, презентация, есептік-графикалық жұмыс:білгілі бір тақырып бойынша беріліп, шағын 

шығармашылық жұмыс болып табылады. Бағалау кезінде тақырыптың ашылуы, ғылыми дереккөздердің қолданылуы, баяндау стилі, 

көрнекілігі есепке алынады. Белгіленген мерзімнен кейін жұмыс қабылданбайды және бағаланбайды.   

 Аралық бақылау тесттері: өткен материал бойынша10 және одан да артық тапсырмадан тұратын тесттер. Тесттер семестр ішінде 

екі рет кесте бойынша 7 және 15-аптада жүргізіледі. 

 Аралық аттестаттау (қорытынды емтихан): семестр соңында өткізіледі. Емтихан уақыты ЖООКБ бөлімі кестесімен 

анықталады. Емтихандар дәстүрлі түрде, бланкілік немесе компьтерлік тестілеу түрінде өткізілуі мүмкін. 

 Қорытынды аттестаттаудың мақсаты –6М070300-«Ақпараттық жүйелер»мамандығы магистранттарының мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерін игеру дәрежесін анықтау болып табылады.   

6М070300-«Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша қорытынды аттестаттауға төмендегілер жатады: 

- кешенді емтихан;  

- магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау. 



6М070300-«Ақпараттық жүйелер»мамандығының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілердің 

Мемлекеттік қорытынды аттестаттауыміндетті болып табылып, мамандық бойынша Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы (МАК) 

тарапынан жүргізіледі. 

Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспары мен оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес білім беру үдерісін толық 

аяқтаған магистранттар жіберіледі. 
 

7. Білім алушылардың дайындық сапасын қамтамасыз ететін басқа нормативті-әдістемелік құжаттар мен материалдар 

Негізгі білім беру бағдарламасы жоғары оқу орындарында білім алушылар үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 

аттестация өткізудің Типтік ережелеріне (ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығы, ҚР БжҒМ 2016 жылғы 13 мамырдағы 

№318 бұйрығы бойынша өзгерістері мен толықтыруларымен), оқу үдерісін оқытудың кредиттік технологиясы бойынша ұйымдастырудың 

Ережелеріне (ҚР БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы, ҚР БжҒМ 2016 жылғы 28 қаңтардағы №90бұйрығы бойынша өзгерістер 

мен толықтырылуларымен), Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Ғылыми және Оқу-әдістемелік кеңестерінің шешімдеріне, ЖОО-ның ішкі 

нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 
 

8. Білім беру бағдарламасына  жұмыспен қамтамасыз етушілер және  практика базаларынан пікір берушілер тізімі 
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