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D012 - Информатика педагогтерін даярлау 

білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға  түсушілерге арналған 

емтихан бағдарламасы 

 

 

1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№ 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына тест 

тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша емтиханнан 

және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының бейіні 

бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе жазады, 

докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне жауап береді. 

Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D012-«Информатика педагогтерін даярлау» білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға түсушілер уәждемелік эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 сөзден кем болмауы 

керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 

  



Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға дайындалуға  

арналған тақырыптар. 

 

 

«Білім беруді ақпараттандыру» пәні 

 

Білім беруді ақпараттандыру ұғымы. Білім беруді ақпараттандыруға ықпал ететін факторлар. Білім 

беруді ақпараттандыру және қоғам өмірі.  Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары. 

Білімді ақпараттандырудың кезеңдері. Білім беру жүйесін ақпараттандырудың мақсаты мен 

міндеттері. Білім беруді ақпараттандырудың орны. Қазақстанда және шетелдердегі білім беруді 

ақпараттандырудың қалыптасуы. Оқытудың әдістемелік жүйесіне ақпараттандырудың ықпалы. 

Заманауи компьютердің педагогикалық мүмкіндіктері, ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар. Білім беруді ақпараттандырудың психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Компьютерлендіру мен білім беруді ақпараттандыруға негізделген оқытудың психологиялық-

педагогикалық теориясы. Оқыту моделін құрудағы ақпараттық тәсіл. Білім беруді ақпараттандыру 

ғылыми-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік зерттеулер бағыты ретінде. Білім беруді 

ақпараттандыру педагогтарды даярлайтын бағыт ретінде. Ақпараттық білім беру ортасы мен 

ақпараттық білім беру кеңістігі. Ақпараттық білім беру ортасы ұғымы және оның компоненттері. 

Ақпараттық білім беру ортасы жағдайындағы оқыту ерекшеліктері. Ақпараттық білім беру кеңістігі 

ұғымы және оның компоненттері. Ақпараттық білім беру кеңістігі жағдайындағы оқыту 

ерекшеліктері. Ақпараттық білім беру кеңістігі ақпараттық білім беру ортасының жүйесі ретінде. 

Білім беруді ақпараттандыру технологиялары мен құралдары. Білім беруді ақпараттандыру 

технологиялары ұғымы. Білім беруді ақпараттандыру технологияларының классификациясы. 

Ақпараттық технологиялар. Телекоммуникациялық технологиялар. Ақпараттарды енгізу мен 

шығару, сақтау мен таратудағы ақпараттық технологиялар.  Гипермәтін және гипермедиа 

технологиялары. Мультимедиа-технологиялары. Білім берудегі Интранет/Интернет/Экстранет-

технологиялары. Қашықтықтан оқыту технологиялары. Ақпараттық модельдеу және виртуалды 

шынайылық технологиялары. Білім беруді ақпараттандырудағы тұлғаға бағытталған 

технологиялар. Білім беруді ақпараттандырудағы ақпараттық дамытушы технологиялар. Оқытуды 

ақпараттандыру әдістері. Жобалау әдісі. Телекоммуникациялық жоба әдісі. Ақпараттық ресурстар 

әдісі. Телекоммуникация әдісі. Ақпараттық моделдеу әдісі. Тұлғаға бағытталған оқытуда, дамыта 

оқытуда ақпараттандыру әдістерінеің енгізілуі. Технологиялар мен ақпараттандыру әдістерін 

таңдау негіздеуге ықпал ететін факторлар. Білім беру қызметіндегі ақпараттандыру әдістері Оқу 

үдерісіндегі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар. Оқыту нәтижелерін бақылау 

мен өлшеуді ақпараттандыру. Сабақтан тыс іс-шараларды, ғылыми және ғылыми-әдістемелік 

зерттеулерді ақпараттандыру. Ұйымдастыру-басқару қызметін ақпараттандыру әдістері. 

Ақпараттандыру жағдайында білім беру қызметін жобалау, әкімшіліктендіру және есептеу. 

Интранет/Интернет/Экстранет-технологияларды білім беруді ұйымдастыруды басқаруда қолдану. 

Білім беруді ақпараттандыру құралдары ұғымы және оның классификациясы Білім беруді 

ақпараттандыру техникалық құралдары. Білім беруді ақпараттандыру негізгі базалық құралдары 

және техникалық базасы. Білім беру саласына техникалық құралдарды енгізу кезеңдері. Білім беруді 

ақпараттандырудағы техникалық құралдарды классификациялау.  Телекоммуникациялық құралдар 

және оны классификациялау. Мультимедиа құралдары. Білім беру саласында 

Интранет/Интернет/Экстранет-желілерді құйымдастыру. Ашық және "Виртуалды" білім беру 

ұйымдарында қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру. Тұлғааралық қатынасты ұйымдастыру 

құралдары. Оқыту нәтижелерін бақылау мен өлшеуді ақпараттандыру құралдары. Әлемдік 

ақпараттық ресурстар ұғымы және оның классификациясы. Ақпараттық білім беру ресурстары және 

оны классификациялау. Білім беру порталдары. Ашық білім беру мен виртуалды ұйымдардағы 

қашықтықтан оқыту ресурстары. Тұлғааралық қатынасты ұйымдастыру ресурстары. Әлеуметтік 

желілер. Оқыту нәтижелерін бақылау мен өлшеуді ақпараттандыру ресурстары.  Сабақтан тыс іс-

шаралардағы ақпараттық ресурстар. Ғылыми және әдістемелік зерттеу ресурстары. 

Ұйымдастырушылық-басқару қызметіндегі ресурстар. Ақпараттық білім беру ресурстарын 

басқарудағы Интранет/Интернет/Экстранет-технология мүмкіндіктері. «Бұлт» және мәліметтерді 

өңдеу орталықтарын пайдалану. Ақпараттық білім беру ресурстары мен техникалық 



ақпараттандыру құралдарын таңдауға және негіздеуге ықпал ететін факторлар. Электрондық 

басылым ұғымы және оны классификациялау. Электрондық білім беру басылым ұғымы және оны 

классификациялау. Электрондық білім беру басылымының құрамдас құрылымы. Электрондық 

білім беру басылымдар мен ресурстардың пайдаланыоу аймағы.  Электрондық білім беру 

басылымдары мен ресурстарын негізгі мазмұндық қамтамасыз ету тәсілдері. Электрондық білім 

беру басылымдары мен ресурстарын жасауга арналған аспаптар. Электрондық білім беру 

басылымдарын жобалау және әзірлеу кезеңдері. Электрондық білім беру басылым интерфейсі мен 

оның классификациясы. Электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарының сапасын 

бағалау. Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагогтардың құзыреттілігі. Білім беруді 

ақпараттандыру технологияларын, әдістері мен құралдарын, технологияларды пайдаланып 

педагогтардың даярлығын қалыптастыру факторлары. Білім беруді ақпараттандыру аумағында 

педагогтарды даярлау жүйесі.  

 

«Оқыту мәселелері» пәні 

 

Таңбалы жүйелер көмегімен ақпаратты көрсету мен кодтау. Санау жүйелері және ақпаратты 

компьютерде көрсету. Ақпаратты кодтау тәсілдері. Компьютердің негізгі логикалық түйіндері: 

шифратор, дешифратор, сумматор, мультиплексорлар және демультиплексорлар. Логикалық 

түйіндердің графикалық бейнесі және олардың ақиқат кестесі. Логикалық элементтерді биттік 

жолдар арқылы көрсету әдісі (8 разрядты құрылғы негізінде). Техникалық құралдардың және 

ақпараттық ресурстардың даму кезеңдері. Заманауи компьютерлердің архитектурасы. 

Компьютерлердің негізгі құрылғылары: функциялары және компьютерді құрастырудың 

модульдық-магистральдық ережесі. Жоғары оқу орындарында заманауи компьютерлердің 

архитектурасын оқудың негізгі бағыттары мен жағдайы. Ақпараттық технологиялардың негізгі 

түсініктері. Ақпараттық технологиялардың дамуының тарихы алғышарттары. Ақпараттық 

технологияларды оқу процесінде қолданудың әдіснамасы.Заманауи компьютерлердің 

бағдарламалық қамтамасының негізгі бағыттары. Бағдарламалық қамтама классификациясы. 

Бағдарламалық қамтама түрлері. Серверлік операциялық жүйелер. Заманауи бағдарламалық 

қамтаманы оқыту процесіне енгізу кезіндегі туындайтын мәселелер.Компьютерлік желілердің 

анықтамасы және құрылымы. Жергілікті және жаhанды компьютерлік желілердің даму болашағы. 

Желі топологиясы түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Web-парақтардың жүктелу 

жылдамдығын тездету мен трафикті үнемдеу мәселелері.Компьютерлік желілерді ұйымдастырудың 

аппараттық және бағдарламалық құралдарының кешені. Интер¬нетте адрестеу жүйесі. Клиент-

сервер архитектурасы. Интернеттің негізгі серви-стері: электронды пошта, чат, телеконферен¬ция, 

форум және оларды білім беруде қолдану әдістері. Ақпараттық-іздестіру жүйелерінің даму факторы 

ретіндегі бәсеке. Компьютерлік желілерді оқу процесіне ендірудің әдіснамасы мен 

кезеңдері.Алфавиттік және ықтималдық ақпарат өлшеу тәсілдерінің сипаттамасы. Ақпаратты 

жіберу жылдамдығы. Деректерді жіберу ортасы. Байланыс каналдары жіберу мүмкіншіліктерін 

жоғарлату әдістері.Сымсыз технологиялар және олардың дамуының негізгі бағыттары. Желілік 

технологиялардың, аппараттық құралдарының, хаттамалардың және операциялық жүйелердің даму 

проблемалары, перспективалары мен оларды жоғарғы оқу процесінде қолдану жағдайы. Білім беру 

саласындағы желілік жүйелер. Ақпараттық интернет-ресурстарды қолданудың ғылыми-теориялық 

негізгі. Білім беруде гипермәтіндік технологияны қолдану тиімділігі. Веб-сайт құру технологиясы. 

Аталған технологиялардың қолданылуы және оларды оқу процесінде оқыту әдістері.Деректер қоры. 

Заманауи деректер қорын басқару жүйелері. Деректерді ұйымдастыру модельдері. Деректердің 

реляциялық моделі. Деректердің реляциялық моделінің тұтастығы. Кілттер. Алғашқы кілт. Сыртқы 

кілт. Әмбебап кілт. Оларды оқыту әдістері.Деректердің реляциялық моделі. Деректердің 

реляциялық объектілері. Пәндік аймақ. Қатынастар. Қатынастар схемасы. «Негіз-байланыс» 

түсінігі. Проекция. Атрибут. Атрибуттардың функционалды тәуелділігі. Домен. Кортеж. 

Реляциялық модельді оқу процесінде қолдану мысалдары және оларды оқыту әдістері. Реляциялық 

алгебра. Реляциялық алгебраның негізгі операторлары. Реляциялық алгебраның компьютерлік 

жүзеге асырылуы. Деректер қоры. Триггерлер: құру және қолданылуы. Триггерді анықтау. 

Триггерлерді жүзеге асыру және оқу процесін басқаруда қолданылу мысалы. Деректер базасы. 

Транзакциялар. Транзакцияларды құу және жою. Транзакцияларды басқару. Оқу процесін 



басқаруда транзакцияларды қолдану мысалдары.Интеллектуалды жүйелер. Интеллектуалды 

жүйелердің негізгі бағыттары мен оқу процесінде қолданылу жағдайы. Интеллектуалды жүйелердің 

құрылымы. Интеллектуалды жүйелерді жобалау мен компьютерлік жүзеге асырылуы.Эксперттік 

жүйелер. Эксперттік жүйелердің басты жетістіктері мен оқу процесінде қолданылуы. Эксперттік 

жүйелердің қолдану аймақтары. Эксперттік жүйелердің білім базасы. Білім саласындағы эксперттік 

жүйелер.Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері. Алгоритмдер. Деректер типтері. Деректер 

типтерінің компьютерлік жүйеде физикалық түрдегі көрсетілімі. Құрылымдар. Құрылымдардың 

компьютерлік жүзеге асырылуы. Операторлар. Операторларды оқыту әдістері. Сызықты 

бағдарламалау. Сызықты емес бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Жоғары оқу орнында 

оларды оқыту әдістері. Компьютерлік модельдеу. Процессерді модельдеу. Компьютерлік 

модельдеудің негізгі кезеңдері.Мемлекеттің ақпараттық ресурстары. Білім саласының ақпараттық 

ресурстары. Ақпараттық этика және құқық, ақпараттық қауіпсіздік. Ақпаратты қорғау. Ақпараттық 

қауіпсіздіктің құқықтық және педагогикалық тұрғыда жүзеге асырылуы.Ақпараттық қауіпсіздік. 

Қауіпке тойтарыс, әдістері мен ақпаратты қорғау құралдары.Компьютерлік вирустар: анықтамасы 

мен классификациясы.Компьютерлік вирустардан қорғау. Компьютерлік вирустарды оқытудың 

құқықтық және педагогикалық жақтары. Криптографиялық қорғау әдістері. Криптография тарихы. 

Негізгі түсініктері мен анықтамасы. Криптографиялық жүйелерге талаптар. Шифрлеу алгоритмдері. 

Оларды оқыту әдістері.Білім саласындағы роботтар. Білім саласына роботтарды енгізу негіздері. 

Білім саласындағы роботтар түрлері. Білім саласындағы роботтардың бағдарламалық қамтамасы. 

Мектеп пен жоғары оқу орындарында роботтарды оқу процесіне ендіру туралы.Таратылған 

деректер. Таратылған деректерді басқару жүйелерінің негізгі міндеттері. Таратылған деректерді 

білім саласында қолдану.Ашық жүйелер түсінігі. Локальды желілердің клиенттері мен серверлері. 

"Клиент-сервер" архитектурасы. Деректер базасының серверлері. Деректер базасының клиенттері. 

Аталған технологияның білім саласында қолданылуы.Грид-технологиялар. Негізгі түсініктер. Грид 

концепциясы. Грид-технологиялар мүмкіншіліктері. Типтері. Грид-тенологияларды оқу процесінде 

қолдану проблемалары.Бұлттық есептеулер негіздері. Бұлттық технологиялар есептеу ресурстарын 

қолданудың жаңа тәсілі ретінде. Бұлттық құрылымдар. Түрлері. Бұлттық технологиялар 

ресурстарын білім мазмұнында қолдану.Параллель есептеулер. Параллель есептеулердің негізгі 

түсініктері. Параллельдеуге жататын есептер. Параллельдеуге жатпайтын есептер. Параллель 

есептеулерді жүзеге асыратын орталар. Жоғары өнімді есептеулердің перспективадағы бағыттары. 

Параллель есептеулерді білім саласында қолдану жағдайы. Суперкомпьютерлердің негізгі 

түсініктері. Суперкомпьютерлердің қалыптасу тарихы. Суперкомпьютерлерді білім беру саласында 

қолданылуы жағдайы. 

 

«Программалау тілі» пәні 

 

Объектіге бағытталған программалау.  Мәліметтер типі.Негізгі компоненттер: Component класы. 

Класс конструкторы. New операциясы. Кластың статикалық мүшелеріМәліметтердің түрленуі. 

Операторларды топтау. Меншіктеу операторы. Тоқтату операторы. Үзіліс операторы. Жалғастыру 

операторы. Аяқтау операторы. Қайтару операторы. Көшу операторы. Шарт операторы. 

Операциялардың приоритеттері.Подпроцесстер: Thread класы, подпроцесстер 

синхронизациясы.Операторлар: Цикл операторы. Циклды тоқтату операторы. Таңдау 

операторыМассивтер: Массив және оның сипаттамалары. Статикалық массивті хабарлау 

әдістері.Массивтер: Динамикалық массивтермен жұмыс және орналастырылатын массивтерді 

хабарлау әдістері. Массивтерді енгізу мен шығару.Функциялар: Ішкі және сыртқы функциялар. 

Мәліметтердің тұынды типі. Фактілік және формалды айнымалылар.Программалау тілдерінің 

жалпы сипаттамасы.Мәліметтердің типтері мен құрылымдары.Алгоритмдер. Алгоритмдер және 

программалау тілдері.Заманауи прогаммалау тілдерінің базалық 

конструкциялары.Программалаудың әдістері, технологиялары және аспаптық  

құралдары.Функциялар мен әдістері.Процедуралық, логикалық, функционалдық және объектіге-

бағытталған программалауМәліметтерді тиімді сақтау және өңдеу тәсілдері. Файлдар, мәліметтер 

базасы.Объектіге-бағытталған программалаудың әдістемесі. Класстар және объектілерОбъектіге-

бағытталған программалаудың технологиясы. Инкапсуляция. Полиморфизм. Мұрагерлік. 



Матрицалар, векторлар. Жол шамалары. Файлдар. Рекурсия. Графтар, ағаштар. Аралас тапсырмалар. 

Аралас емес есептер. 
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