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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

PhD докторантурасының білім беру бағдарламасы 

ғылыми және педагогикалық бағдарға ие және жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен 

ғылыми сала үшін ғылымның тиісті салаларында 

пәндерді тереңдетіп оқыту, оқу-әдістемелік және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 

 

Образовательная программа подготовки доктора 

философии PhD имеет научно-педагогическую 

направленность и предполагает фундаментальную 

образовательную, методологическую и 

исследовательскую подготовку и углубленное изучение 

дисциплин по соответствующим направлениям наук 

для системы высшего и послевузовского образования и 

научной сферы. 

 

The PhD  educational program has a scientific and 

pedagogical orientation and involves fundamental 

educational, methodological and research training and in-

depth study of disciplines in the relevant areas of science for 

the system of higher and postgraduate education and the 

scientific field. 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы 

The code and name of 

education program 

 
«8D01511 – Информатика» 

«8D01511 – Информатика»  

«8D01511– Computer Science» 

 

 

 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

The regulatory and legal 

support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы;    

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің МЖББС  

(27.12.2018 ж. №895); 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын 

бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569); 

ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқару 

төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы бұйрығының 

№133 Қосымшасы «Педагог» атты кәсіптік стандарты; 

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

ережелері (30.10.2018 ж. №595); 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін 

ұйымдастыру ережелері(12.10.2018 ж. №563). 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 

ГОСО послевузовского образования  (27.12.2018ж. 

№895) ; 
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Классификатор направлений подготовки кадров с 

высшим и послевузовским образованием (13.10.2018 г. 

№569); 

Профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный 

в приложении  №133 от 8 июня 2017 года приказом 

Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен»; 

Типовые правила деятельности организаций 

образования, реализующих образовательные 

программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г. №595); 

Правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (12.10.2018 г. №563). 

 

Law «On Education» of the Republic of Kazakhstan; 

State General Education Standard on postgraduate 

education (27.12.2018,  №895); 

Classifier of Areas of Training with Higher and 

Postgraduate Education (13.10.2018, №569); 

Professional Standart “Educator”, approved in Appendix № 

133 of June 8, 2017 by the Order of the Chairman of the 

Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the RK  

«Atameken»; 

Standard Rules for the Activities of Educational 

Organizations that Implement Study Programs of Higher 

and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595); 

Rules for the Organization of the Educational Process on the 

Credit Technology of Education (12.10.2018, №563). 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education 

program  

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Білім беру, информатика саласында құзыретті, жаңа 

технологияларды және ғылыми зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістерін меңгерген, ғылыми идеяларды 

жинақтау және тарату дағдыларына ие бәсекеге 

қабілетті ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды 

даярлау. 

 

Подготовка конкурентноспособных научных, научно-

педагогических кадров, компетентных в области 

образования, информатики, владеющих новейшими 

технологиями и современными методами научных 

исследований, обладающие навыками генерирования и 

распространения научных идей 

Preparation of competitive scientific, scientific and 

pedagogical personnel, competent in the field of education, 

computer science, owning the latest technologies and 

modern methods of scientific research, with the skills to 

generate and disseminate scientific ideas 
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Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы 

The concept of education 

program 

Оқу бағдарламасы докторанттарға компьютерлік 

ғылым мен IT-технологияны оқытудың теориясы мен 

әдіснамасы саласындағы тәуелсіз зерттеуге кәсіби 

дайындықты қамтамасыз етуге бағытталған. 

 

Образовательная программа направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки 

докторантов философии PhD к самостоятельным 

научным  исследованиям в области теории и методики 

обучения информатике, IT-сфере. 

 

The educational program is aimed at providing professional 

training for PhD students to independent research in the 

field of the theory and methodology of teaching computer 

science and IT. 

  

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика 

выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

 «8D01511 – Информатика» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) 

 

 Доктор философии (PhD) по образовательной 

программе «8D01511 – Информатика» 

 

Doctor of Philosophy (PhD) for the educational program  

«8D01511 - Computer Science» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of a specialist’s positions 

ЖОО оқытушысы 

Ғылыми қызметкер 

Жоба жетекшісі 

Сарапшы 

 

Преподаватель вуза 

Научный сотрудник 

Руководитель проекта 

Эксперт 

Исследователь 

 

Professor 

Manager 

Researcher 

Project Manager 

Expert 

Researcher 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional 

activity 

Білім беруді ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу 

институттары, орталықтар, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша 

қызмет. 

 

Организация образовании, научно – исследовательские 

институты, центры, деятельность, связанная с 
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использованием информационно-коммуникационных 

технологии. 

 

Organization of education, research institutes, centers, 

activities related to the use of information and 

communication technology. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности 

The object of professional 

activity 

 Ақпараттық ағымдардың жылдам жаңаруы және өсуі, 

профессор-оқытушылар құрамының теориялық және 

эксперименталды зерттеулері жағдайында ғылыми 

және ғылыми-педагогикалық қызметтің саласы. 

 

Область научной и научно-педагогической 

деятельности, в условиях быстрого обновления и роста 

информационных потоков, теоретические и 

экспериментальных научных исследований 

педагогических кадров. 

 

The field of scientific and scientific-pedagogical activity in 

the conditions of rapid updating and growth of information 

flows, theoretical and experimental research of teaching 

staff. 

Кәсіби қызмет 

функциялары мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

Білім беру 

университетте білімнің барлық түрлерін арнайы салада 

және жоғары білім дидактикасы саласында 

интеграциялау негізінде жүзеге асырады; студенттер 

мен зерттеушілердің кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптастыру үшін инновациялық технологияларды 

пайдалана отырып, университетте сабақтардың барлық 

түрлерін өткізеді; пәнаралық білімді интеграциялау 

әдістемесі (жоғары мектептің дидактикасы және 

арнайы аймақ); студенттер мен зерттеушілердің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастырудың инновациялық 

технологияларымен интеграциялаудың ерекше саласы; 

Көп мәдениетті және көп тілді ортада әлеуметтік өзара 

әрекеттесу теориясы мен практикасы. 

 

Зерттеу 

кәсiптiк бiлiм берудiң теориясы мен әдiстемесiнде 

арнайы салада жаңа бiлiмдердi дамытады; ғылыми 

нәтижелердің іс жүзінде іске асырылуының әлеуметтік, 

экономикалық, экологиялық салдарлары тұрғысынан 

ағымдағы зерттеулердің нәтижелерін болжайды; 

студенттердің, магистранттардың, докторанттардың 

зерттеулеріне жетекшілік етеді. 

 

Әдістемелік 

Жаһандық үрдістер мен жоғары білімнің даму 

стратегияларын ескере отырып, студенттердің, 

зерттеушілердің жеке траекториясын анықтайды; 

Көптілді персоналды оқытуды ескере отырып, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламалары шеңберінде тіл және тілдік емес 
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пәндер мазмұнын біріктіреді; курстың мазмұнын 

анықтайды (модуль); жоғары білім мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу 

әдістері, сондай-ақ көп тілді қызметкерлерді оқытуды 

ескере отырып; Жоғарғы мектеп мамандықтарының 

білім беру бағдарламаларын жобалау; университеттің 

мамандықтарының білім беру бағдарламаларын 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді басқарады; білім 

берудің барлық деңгейлеріндегі білім беру 

стандарттарына негізделген авторлық 

бағдарламаларды, үш тілдегі интеграцияланған 

курстарды жүзеге асырады; білім берудің барлық 

деңгейлерінде көптілді білім беру саласындағы 

авторлық курстар бойынша оқу жоспарларын, 

пәндердің оқу-әдістемелік материалдарын сараптайды.  

 

Әлеуметтік және коммуникативті 

Білім беру тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен 

және шетелдік серіктестермен кәсіби өзара 

әрекеттесуді бастайды 

қоғамдағы өзгерістерге студенттердің әлеуметтік-

экономикалық бейімделу принциптері, әдістері, 

құралдары. 

 

Инновациялар мен басқару 

Білім беру ұйымдарын (университеттерді қоспағанда), 

құрылымдық бөлімшені (соның ішінде университетті) 

ұйымдастыруды ұйымдастырады; оқу 

бағдарламаларын іске асыруды, білім беру үдерісінің 

барлық салаларының тұрақты жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді; білім беру ұйымының немесе 

құрылымдық бөлімшенің шеңберінде оқытушылардың, 

әдістемелік бірлестіктердің қызметін үйлестіреді; білім 

беру ұйымының немесе құрылымдық бөлімшенің 

профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін 

бақылайды және реттейді; білім беру ұйымын немесе 

құрылымдық бөлімшені білікті кадрлармен қамтамасыз 

ету мәселелерін шешеді; мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру жөніндегі жұмысты үйлестіреді; кәсіби білім 

мен тәжірибе алмасу, қолайлы және қауіпсіз еңбек 

жағдайларын жасау, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 

қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету 

бойынша шаралар қолданады; қызметкерлердің 

тиімділігін арттыру үшін материалдық және моральдық 

ынталандыру принциптерін қолдана отырып, білім беру 

ұйымының немесе құрылымдық бөлімшесінің 

тиімділігі үшін инновациялық технологияларды 

енгізуді және тартуды қамтамасыз ететін басқарудың 

экономикалық және әкімшілік әдістерін дұрыс 

үйлестіруді қамтамасыз етеді. 

 

Образовательная  
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проводит все виды занятий в вузе на основе интеграции 

знаний в специальной области и в области дидактики 

высшей школы; проводит все виды занятий в вузе с 

использованием инновационных технологий 

формирования профессиональных компетенций 

обучающихся и исследователей; методологии 

интеграции междисциплинарных знаний (дидактика 

высшей школы и специальная область);  специальной 

области в интеграции с инновационными технологиями 

формирования профессиональных компетенций 

обучающихся и исследователей; теории и практики 

социального взаимодействия в поликультурной и 

полилингвальной среде. 

 

Научно-исследовательская 

развивает новые знания в специальной области, в 

области теории и методики профессионального 

образования; прогнозирует результаты проводимых 

научных исследований в контексте социальных, 

экономических, экологических последствий внедрения 

научных результатов в практику; руководит научными 

исследованиями студентов, магистрантов, докторантов. 

 

Методическая 

определяет индивидуальные траектории образования 

студентов, исследователей с учетом мировых 

тенденций и стратегий развития высшего образования; 

интегрирует содержание языковых и неязыковых 

дисциплин в рамках образовательных программ 

высшего и послевузовского образования с учетом 

подготовки полиязычных кадров; определяет 

содержание курса (модуля); методов разработки и 

реализации образовательных программ специальностей 

высшего образования, а также с учетом подготовки 

полиязычных кадров; проектирует образовательные 

программы специальностей вуза; руководит научно-

методическим обеспечением образовательных 

программ специальностей вуза; внедряет авторские 

программы, интегрированные курсы на трех языках на 

базе образовательных стандартов всех уровней 

образования; консультирует, проводит экспертизу 

учебных программ, УМК дисциплин, авторских курсов 

в области многоязычного обучения на всех уровнях 

образования. 

 

Социально-коммуникативная 

Профессиональное взаимодействие с коллегами и 

зарубежными партнерами для улучшения практики 

образования 

принципов, методов, средств социально-

экономической адаптации обучающихся к изменениям 

в обществе. 
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Инновационно-управленческая  

Организует деятельность организации образования 

(кроме вузов), структурного подразделения (в том 

числе вуза); обеспечивает выполнение учебных 

программ, стабильное функционирование всех 

направлений учебного процесса; координирует 

деятельность педагогов, методических объединений в 

рамках организации образования или структурного 

подразделения; контролирует и регулирует учебную 

нагрузку педагогических работников организации 

образования или структурного подразделения; решает 

вопросы кадрового обеспечения организации 

образования или структурного подразделения 

квалифицированными кадрами; координирует работу 

по повышению квалификации педагогических 

работников; обеспечивает меры по использованию и 

развитию профессиональных знаний и обмена опытом, 

созданию благоприятных и безопасных условий труда, 

соблюдению требований охраны труда и техники 

безопасности; обеспечивает правильное сочетание 

экономических и административных методов 

руководства, применение принципов материальных и 

моральных стимулов повышения эффективности 

работы сотрудников;обеспечивает внедрение и 

привлечение инновационных технологий для 

эффективности деятельности организации образования 

или структурного подразделения. 

 

Educational 

conducts all types of studies at the university based on the 

integration of knowledge in the special field and in the field 

of didactics of higher education; conducts all types of 

classes at the university using innovative technologies for 

the formation of professional competencies of students and 

researchers; methodologies for the integration of 

interdisciplinary knowledge (higher school didactics and a 

special area); a special area in integration with innovative 

technologies of forming professional competencies of 

students and researchers; Theories and practices of social 

interaction in a multicultural and multilingual environment. 

 

 

 

Research 

develops new knowledge in the special field, in the theory 

and methodology of vocational education; predicts the 

results of ongoing research in the context of the social, 

economic, environmental consequences of the 

implementation of scientific results in practice; leads the 

research of students, undergraduates, doctoral students. 
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Methodical 

determines the individual trajectories of education of 

students, researchers, taking into account global trends and 

strategies for the development of higher education; 

integrates the content of language and non-language 

disciplines in the framework of educational programs of 

higher and postgraduate education, taking into account the 

training of multilingual personnel; determines the course 

content (module); methods of development and 

implementation of educational programs of higher 

education specialties, as well as taking into account the 

training of multilingual staff; Designs educational programs 

of high school specialties; manages the scientific and 

methodological support of educational programs of 

specialties of the university; implements author's programs, 

integrated courses in three languages based on educational 

standards of all levels of education; consults, conducts 

examination of curricula, teaching materials of disciplines, 

author's courses in the field of multilingual education at all 

levels of education. 

 

Social and communicative 

Professional interaction with colleagues and foreign 

partners to improve the practice of education 

principles, methods, means of social and economic 

adaptation of students to changes in society. 

 

Innovation and management 

Organizes the activities of the organization of education 

(except for universities), the structural unit (including the 

university); ensures the implementation of training 

programs, stable functioning of all areas of the educational 

process; coordinates the activities of teachers, 

methodological associations within the framework of an 

educational organization or a structural unit; controls and 

regulates the teaching load of teaching staff of an 

educational organization or structural unit; solves the issues 

of staffing an educational organization or structural unit 

with qualified personnel; coordinates the work on 

improving the qualifications of teachers; provides measures 

for the use and development of professional knowledge and 

exchange of experience, the creation of favorable and safe 

working conditions, compliance with occupational health 

and safety requirements; provides the right combination of 

economic and administrative methods of management, 

applying the principles of material and moral incentives to 

improve the efficiency of employees, ensures the 

introduction and attraction of innovative technologies for 

the effectiveness of an educational organization or 

structural unit. 
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Білім беру үрдісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ Organization of 

educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  

Докторантураға «магистр» дәрежесін  алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі бар 
адамдар қабылданады. Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін дәлелдейтін жалпы 

еуропалық құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін халықаралық сертификаттарды 

ұсынады. Докторантураға оқуға түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде 

жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования:  
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж не менее 1 (одного) 

года. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, 
подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владение иностранным языком. Прием в докторантуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Прием 

иностранных граждан в докторантуру осуществляется на платной основе.  

 Specific admission requirements:  
The doctoral program (PhD) accepts applicants with a "master" degree and experience of at least 1 

(one) year. Applicants to the PhD program provide international certificates confirming the knowledge of 
a foreign language in accordance with European competencies (standards) foreign language proficiency. 

Admission to the PhD program is carried out on a competitive basis according to the results of entrance 

exams. Foreign citizens may be accepted for the PhD program only on a fee basis. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  
Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге 

асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования осуществляется 

в рамках внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим 
результаты неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или 

свидетельство о завершении обучения.  

Special conditions for the recognition of prior study and the results of non-formal education: 
The condition for the recognition of prior education is carried out within the internal regulations of the 

university. The document confirming the results of non-formal education is a certificate of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:  
Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде докторанттың академиялық және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредит игерген және 

докторлық диссертациясын табысты қорғаған тұлғаларға «философия докторы» дәрежесі беріледі 
және (транскриптпен) мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. 

Докторлық оқу бағдарламасын уақытынан бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті 

қорғаған жағдайда оқу мерзіміне қарамастан «философия докторы» (PhD)  дәрежесі беріледі. Білім 

беру бағдарламасының теориялық зерттеуінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми компонентті 
аяқтамаған докторантқа кейінгі жылдары ақылы негізде ғылыми компоненттің академиялық 

кредиттерін қайтадан алуға және диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі.  

Докторантураның толық курсын меңгерген, ғылыми компонентін аяқтаған, бірақ докторлық 
диссертациясын қорғамаған, оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді толық игерген 

докторант кандидаттық диссертациясын кейінгі жылдары 4 кредит көлемінде ақылы негізде 

қорғауға мүмкіндік береді.  
Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 180 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта, и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается 

степень «доктора философии (PhD)» и выдается диплом государственного образца с приложением 
(транскрипт). 

В случае досрочного освоения образовательной программы докторатуры и успешной защиты 

диссертации докторантуру  присуждается степень доктора философии (PhD) или независимо от 
срока обучения. 
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Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы, 

но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить 
академические кредиты научной компоненты и защититить диссертацию в последующие годы на 

платной основе.  

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы 
докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию, 

результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность 

защититить диссертацию в последующие годы на платной основе в обьеме 4 кредитов.  

Requirements and rules for the award a degree: Those who have mastered at least 180 academic 
credits for the entire period of study, including all types of educational and research activities of a graduate 

student, and successfully defended a doctoral dissertation, are awarded the degree of PhD and receive a 

state diploma with an attachment (transcript). 
In the case of early mastering of the educational program and the successful defense of the thesis, 

the degree of the doctor of philosophy (PhD) is awarded regardless of the period of study. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the educational program, but 

has not completed the scientific component, is given the opportunity to re-master academic credits of the 
scientific component and defend the dissertation in subsequent years on a fee basis. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the PhD education program, 

who has completed the scientific component but has not defended the doctoral thesis, the learning outcomes 
and academic credits are assigned and the opportunity is given to defend the thesis in subsequent years on 

a paid basis in the amount of 4 credits. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
«8D01511 – Информатика» мамандығының түлектері мемлекеттік және мемлекеттік емес 

білім беру мекемелерінде, жоғары оқу орындарында, ғылыми институттарда, орталықтарда, 

техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде ұйымдастырушылық-технологиялық, 
өндірістік және басқарушылық, ғылыми және жобалау және білім берудің басқа салаларында жұмыс 

істеуге қабілетті. Сонымен қатар, ол информатика, педагогика, психология және оқыту әдістері 

бойынша ғылыми орталықтарда ғылыми қызметкер ретінде жұмыс істей алады; мемлекеттік 
органдар, білім беру бөлімдері, отандық және шетелдік зерттеушілердің нәтижелерін 

қорытындылау және сыни тұрғыдан бағалау, перспективалы бағыттарды анықтау, зерттеу 

бағдарламасын жасау, дербес зерттеулер жүргізу, ғылыми зерттеулердің таңдап алынған 
тақырыбының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу. 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники «8D01511 – Информатика» 

имеют квалификацию для работы в сфере организационно-технологических, производственных и 

управленческих, научных и проектных и других направлениях обучения в государственных и 
негосударственных образовательных учреждениях, высших учебных заведениях, научных 

институтах, центрах, учреждениях технического и профессионального образования. Кроме этого, 

он может работать научным сотрудником в исследовательских центрах в области компьютерных 
наук, педагогики, психологии и методики преподавания; органы государственного управления, 

отделы образования,   обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований, проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

Occupational profile/s of graduates:  Graduates of «8D01511 – Computer Science» are qualified 

to work in the field of organizational-technological, industrial and managerial, scientific and design and 
other areas of education in state and non-state educational institutions, higher educational institutions, 

scientific institutes, centers, institutions of technical and vocational education. In addition, he can work as 

a research assistant in research centers in the fields of computer science, pedagogy, psychology and teaching 
methods; government bodies, education departments, summarize and critically evaluate the results obtained 

by domestic and foreign researchers, identify promising areas, draw up a research program, conduct 

independent research, substantiate the relevance, theoretical and practical significance of the chosen topic 

of scientific research. 
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5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 

сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.   
Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 

учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения. 
Methods and techniques for program delivery: For realisation of EP on academic classes would 

be used innovation technologies and interactive methods of teaching. 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 
дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық 

шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес 

(кесте). 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) 

обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе (положительные 

оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», 

«F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале 

(Таблица). 
Assessment criteria of learning outcomes:  
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive grades, as 

they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding digital 

equivalent on a 4-point scale (see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды 

дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer 

into the traditional grading scale and ECTS 
 

 Әріптік жүйе 

бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной 

системе/  Evalua

tion by letter 

grading system 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in 

numbers 

Баллдар (%-

түрінде)  

Баллы (%-

ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

баға/Оценка по 

традиционной 

системе/ Assessment 

by traditional system 

А 4,0 95-100 Өте 

жақсы/Отлично/  

Excellent 
А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ 

Good 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 
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D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсы

з/ 

Неудовлетворитель

но/ 

Unsatisfactory 

F 0 0-24 

 
 

 


