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1.Оқытушы туралы мәліметтер: 

Кажиакпарова Ж.С.– «Жаратылыстану ғылыми пәндер» кафедрасының доценті, п.ғ.к.  

Ахметов М.Г. – «Жаратылыстану ғылыми пәндер» кафедрасының доценті, п.ғ.к. 

Ломоносов И.М. – «Жаратылыстану ғылыми пәндер» кафедрасының профессоры, п.ғ.к. 

2. Өткізу орны және уақыты: 

Өткізу уақыты: 2 семестр, 2018-2019 оқу жылы. 

Өткізу орны: Орал қаласы, Ғ.Қараш көшесі 12. Сағаттар: сабақ кестесі және БӨЖ кестесі 

бойынша өткізіледі. 

3 Пререквизиттері және постреквизиттері: 

Пәнді оқу үшін студенттер мынаны білулері керек:  

 ақпарат, ақпараттық бейнелеу, ақпараттық үрдістер 

 компьютер және оның құрылғылары 

 программалық қамсыздандыру 

 ақпараттық технологиялар 

 телекоммуникация 

 әлеуметтік информатика 

 педагогика 

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер төмендегілерді білулері керек:  

 Жаңа педагогикалық технологияны үйрену  

 Білім берудегі жаңа инновациялық технологиялар түрлерін біліп, меңгеру 

 Жаңа технологиялардың білім берудегі қолданылу мүмкіндіктері 

 Білім беру жүйесіндегі төмендегі инновациялық технологияларды меңгеру:  

 Деңгейлеп оқыту технологиясы 

 Жобалау технологиясы; 

 Саралап даралап оқыту; 

 Дамыта оқыту технологиясы. 

 Білім берудегі интерактивті әдістер 

4 Пәннің қысқаша сипаттамасы:  

Курс мақсаты: 

«Информациялық қолданбалы бағдарламалар». Қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз етудің кең таралуына байланысты функционалдық мәселелерді шешуге 

қажетті бағдарламалық аспаптар болып саналатын қолданбалы бағдарламалар 

дестесімен жұмыс істеу негіздерін оқып-үйрету.   

Курс міндеттері: 

- қолданбалы бағдарламалар дестесімен және  оның құраушыларымен танысу; 

- мәтіндік, кестелік процессор негіздерін, мәліметтер қорыноқып-үйрену мен игеру; 

- пәннің негізгі қағидаттарын практикада қолдану мен кез- келген есептерді шешу 

әдістерін оқып-үйрену;  

-  кәсіптік қызметке алынған білімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру.  

      Оқыту әдістемесі:  

Оқыту негізінен, Практикалық жұмыс, СОӨЖ түрінде жүргізіледі. Практикалық жұмыста 

практикалық дағды қалыптасады.  СОӨЖ -та оқу материалының қосымша сұрақтары 

талданады. Студенттің үй жұмысында бұрын алған білімдерін жинақтап, қорытынды 

жасауға немесе меңгерген білімін қолдануа арналған  тапсырмалар беріледі. 

Студенттердің білімін тексеру есептер шығару, өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындауы, 

тестілеу, ауызша жауап, жеке тапсырманы орындау түрінде ұйымдастырылады.  

 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 

– қазіргі қолданбалы  бағдарламалар туралы түсінігі болуы;  

– жалпы қызмет етуші қолданбалы программалық жабдық.   

– офистік программалық құралдар 



– компьютерлік графика жүйесі 

– компьютерлік желілер. Интернет ауқымды желісімен  

жұмыс жасай білуі қажет.  

 

5. Баға туралы ақпараттар: 

Магистранттың үлгеріміне ағымдық бақылау оқу пәнінің әр тақырыбы бойынша өткізіліп, 

аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы бақылауды қамтиды. Ағымдық 

бақылау бағасы (жіберілу рейтингінің бағасы) аудиториялық сабақтардағы ағымдық 

бақылау мен межелік бақылау (аудиториядан тыс сабақтар) бағаларынан жинақталады. 

Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері, әрбір орындаған 

тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру, студенттің 

дербес жұмысы (бұдан әрі – СДЖ), межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша 

бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академиялық кезеңде 

алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы ескеріле отырып есептеледі.  

Дисконт: 

1.Сабақты қалдыру – (- 10балл) 

2.Тапсырманы орындамау – (-10балл) 

3.Жұмысты уақытында тапсырмау – (-10балл) 

4.Сабақ үстіндегі кері ұйымдастырушылық іс-әрекеті  – (-10балл) 

Бонус: 

1.Жұмысты белсенді орындау – 10 балл 

2.Жауаптың нақтылығы – 10 балл 

6 Курстың саясаты, академиялық тәрібі және этикасы 

1. Магистрант дәрістік және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатынасу керек.  

2. Сабаққа кешігуіне болмайды. Сабаққа қатынастарын оқытушы журналға түсіріп 

отырады.  

3. Компьютерлік кабинетте барлық қауіпсіздік ережелерін толық сақтауы және 

оқытушының түсіндірген тапсырмаларын ұқыпты тыңдап, берген тапсырманы толық 

орындауы қажет. 

4. Рұқсатсыз бағдарламалық жабдықтарды орнатуға және өшіруге тыйым салынады.  

5. Компьютер жұмысы қысқа уақытты тоқтаған кезде немесе басқалай программа 

жұмысында қателіктер болған кезде оқытушыға хабарлауы қажет. 

6. Сабақ кезінде ұялы телефонды тоқтату қажет, бос әңгіме, газет-журнал болмауы керек. 

7. Жоғары оқу орнының жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін сақтау керек. 

Талап етілетін қажетті құралдар: 

1. Дәріс жинақтары. 

2. Өзіндік және тәжірибелік жұмысқа арналған дәптері. 

3. Өзіндік және тәжірибелік жұмыстр орындалған магниттік жинақтауыштар (дискета, 

CD-RW). 

 

7 Тақырыптық - күнтізбелік жоспар(күндізгі оқу бөлімі) 

 

Апта Тақырыптың аты Дәріс. Практ. СОӨЖ СӨЖ 
Объём 

часов 

1 
Бағдарламалық қамтамасыз етуге 

кіріспе 

2 1 1 5 9 

2 Жүйелік бағдарламалар 
2 1 2 4 9 

3 Операциялық жүйе түрлері 
2 1 1 5 9 

4 Операциялық жүйелер 
2 1 2 4 9 



5 
Утилиттер 

 

2 1 1 5 9 

6 
Сервистік бағдарламалар 2 1 2 4 9 

7 
Драйверлер 

 

2 1 1 5 9 

8 Қолданбалы бағдарламалар 
2 1 2 4 9 

9 Жалпы мақсаттағы бағдарламалар 
2 1 1 5 9 

10 Мәселелік бағытталған ҚПЖ 
2 1 2 4 9 

11 Интегралданған ҚПЖ 
2 1 1 5 9 

12 

Үстелдік қосымшалар және мобильді 

құрылғылар үшін операциялық 

жүйелердің жіктелуі. 

 

2 1 2 4 9 

13 

Мобильді құрылғыларға арналған 

операциялық 

жүйелер 

 

2 1 1 5 9 

14 Желілік операциялық жүйесі 
2 1 2 4 9 

15 
Оқыту жоне ойнау программалары  

ақпараттық  жүйелер 

2 1 1 5 9 

  
30 15 22 68 135 

 

 

8. Курстың мазмұны  

Бірінші апта 

Апта 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Бағдарламалық қамтамасыз етуге кіріспе 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Бағдарламалық өнім. Әр түрлі бағдарламаларды 

талдау. 

Тапсырма:Бағдарламалық жасақталудың даму тенденциялары мен қазіргі жағдайы. 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Терминологиялық сөздікпен жұмыс 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 298-301с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Компьютерді программалық жасақталуы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 298-301с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Бағдарлама құрушы, іске асырушы мамандарға қойылатын талаптар. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 298-301с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Бағдарламалық өнім ұғымы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 



Әдебиеттер: [1] [1] 298-301с. 

Екінші, үшінші апта 

Апта 2, 3 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Жүйелік бағдарламалар. 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Жүйелік бағдарламаларды жіктеп атқаратын қызметін 

талдау. 

Тапсырма:Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Бағдарламалар жіктелуі. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 301-307с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Операциялық жүйе түрлері. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 301-307с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Бағдарлама құру сызбасы Ойын, тесті, бағдарламалау тілінде жазылан 

бағдарлама. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 301-307с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Шифраторлар. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 301-307с. 

Төртінші апта 

Апта 4 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Операциялық жүйелер. 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Операциялық жүйелер мен олардың пайдалану 

интерфейсі  

Тапсырма:Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Өнімнің жұмысқа жарамдылық мерзімі. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 308-312с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Авторлық құқық туралы заң бабы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 308-312с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Өнімнің жұмысқа жарамдылық мерзімі. Дискіні тексеруге арналған 

бағдарламалар 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 308-312с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Acronic бағдарламасымен жұмыс. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 



Әдебиеттер: [1] [1] 308-312с. 

Бесінші апта 

Апта 5 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Утилиттер 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Антивирустік, архивтеу, дискіні дефрагметациялау. 

Дискіні дифрагментациялау программасы (Defrag) 

Тапсырма:Компьютерде утилиттермен жұмыс жасау 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Желілік операциялық жүйелер. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [8] 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Операциялық қабықша. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [8] 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Архивтеу алгоритмы және әдістері. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [8] 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: NC операциялық қабықшасы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [8] 

Алтыншы апта 

Апта 6 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Сервистік бағдарламалар 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Техникалық диагностика, антивирустік, дискіні 

тексеру, сыйымдау бағдарламалары 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Файл – менеджерлермен жұмыс. FAR 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [2] 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Өзіндік жұмыс. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [2] 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Power Archiver программасымен жұмыс. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [2] 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Бақылау сұрақтары.  

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 312-318с. қ [2] 

Жетінші апта 



Апта 7 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Драйверлер 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Компьютер құрылғыларына драйверлер орнату 

Тапсырма:Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Basic, C, Pascal бағдарламалау тілдері 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 319-322с. қ [4] 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Қосымша құруа арналан бағдарламалық өнімдер. Pascal бағдарламалау тілі. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 319-322с. қ [4] 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Visual Basic, Delphi, C++ бағдарламалау тілдері 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 319-322с. қ [4] 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Коллоквиум. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 319-322с. қ [4] 

Сегізінші  апта 

Апта 8 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Қолданбалы бағдарламалар 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Қолданбалы бағдарламалардың атқаратын қызметі 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Кесте. Байланыс. Фильтр 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 322-325с. қ [11] 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Кейс технологиясының терминалогиясы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 322-325с. қ [11] 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Кесте. Байланыс. Фильтр. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 322-325с. қ [11] 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Өзіндік жұмыс 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 322-325с. қ [11] 

Тоғызыншы  апта 

Апта 9 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Жалпы мақсаттағы бағдарламалар 



Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: МҚБЖ Microsoft Access. Құрастырушы режим. 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Кесте. Сұраныс 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Арнайы программалар. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Форма. Есеп. Макростар. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Макрос құрылымы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326с. 

Оныншы апта 

Апта 10 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Мәселелік бағытталған ҚПЖ 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Мәтіндік процессор. Күрделі құжат. 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Колонтитул, біріктіру. Туралау. 

Тапсырма: 

Әдебиеттер: [1] [1] 327-330с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Word мәтіндік редакторында жұмыс. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 327-330с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Форматтау Формула енгігу. Сурет кою. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 327-330с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Баспаға жіберу, Автоформатпен жұмыс. 

Тапсырма: 

Әдебиеттер: [1] 

Он бірінші  апта 

Апта 11 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Интегралданған ҚПЖ 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Электронды пошта 

Тапсырма:Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  



Тақырыбы: Күрделі құжат. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326-327с. қ [10] 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Кестелік процессордың көмегімен диаграмма тұрғызу. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326-327с 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: MS Exсel кестелік редакторы. Кестелік процессор мәліметтер қоры ретінде 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326-327с 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Функция бойынша есептеулер жүргізу. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 326-327с 

Он екінші апта 

Апта 12 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Үстелдік қосымшалар және мобильді 

құрылғылар үшін операциялық жүйелердің жіктелуі. 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы:  Үстелдік қосымшалар және мобильді 

құрылғылар үшін операциялық жүйелерді қолданып жұмыс жаса 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Презентациялық графика.. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 330-331с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Аудармашы бағдарламалар 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 330-331с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: MS Power Point редакторы. Fine Reader бағдарламасын орнату. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 330-331с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Fine Reader бағдарламасын орнату. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 330-331с. 

Он үшінші  апта 

Апта 13 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Мобильді құрылғыларға арналған операциялық 

жүйелер 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Мобилдік құрылғыларға арналған операциялық 

жүйелерді жікте 

Тапсырма:Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  



Тақырыбы: Органайзерлер 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 329-330с. 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Band-in-a-Box мультимедиалық бағдарламасы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 329-330с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Коммуникациялық бағдарламалар. Слой ұғымы. Грфикалық бейнені өңдеу. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 329-330с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Сorel DRAW графикалық бағдарламасы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 329-330с. 

Он төртінші апта 

Апта 14 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Желілік операциялық жүйесі 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Желілік операциялық жүйелерді қолданып, 

компьютерлерді қос 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Жеке тапсырма. 

Тапсырма: 

Әдебиеттер: [1] 

№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Macromedia Dreamweaver бағдарламасымен танысу. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 590-616с. 

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Internet Explorer программасы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 590-616с. 

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Opera бағдарламасымен танысу. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 590-616с. 

Он бесінші апта 

Апта 15 

Кредит сағат 1 

Дәріс   

Тақырыбы: Оқыту жоне ойнау программалары  ақпараттық  жүйелер 

Кредит сағат 2-3 

Практикалық сабақтың тақырыбы: Ойнау программаларын қолданып, программа жаса 

Тапсырма: 

№1-2. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Жобалау бағдарламалары 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 617-644с.  



№1-2. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Sendmail бағдарламасы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 617-644с.  

№3. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы: Математикалық жобалау. Outlook Express программасы 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 617-644с.  

№3. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: TheBat бағдарламасы. 

Тапсырма: Тақырып бойынша тезис жаса, қорға 

Әдебиеттер: [1] [1] 617-644с.  
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Периодикалық әдебиет 

“Информатика негіздері”, Алматы.- БҚМУ оқу залы, Ж.Молдағалиев атындағы кітапхана. 

“Информатика и образование”, Москва. - Ж.Молдағалиев атындағы кітапхана. 

Әр мамандыққа сәйкес пайдаланылатын журналдар(мысалы, “Қазақ тілі мен әдебиеті”-

филология факультеті студенттері үшін).- БҚМУ оқу залы. 

 

Интернет деректері: 

www.informika.ru-информатикалық  сайт  

www.referat.ru, www.kazref_narod.ru - рефераттар жинағы 

www.edu.gov.kz- білім және ғылым министрлігінің сайты 

www.wksu.kz- БҚМУ сайты 

www.kazakhstan-gateway.kz, www.academy.kz - ақпараттық мәдениет негіздері 

 
 

10. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 

1. Бағдарлама, бағдарламалық қамтамасыз ету. 

2. Есеп, бағдарламалық өнім. 

3. Жүйелік бағдарламалар жіктелуі. 

4. Базалық бағдарламалар. 

5. Сервистік бағдарламалар. 

6. Бағдарламалар сипатталуы. 

7. Бағдарламалардың жарамдылық мерзімі. 

8.Бағдарламалау тілдері мен олардың ерекшеліктері. 

9. Бағдарламаны құрушы мен пайдаланушы мамандара қойылатын талаптар. 

10. Жасанды интеллекті.  

11. Эксперттік жүйе. 

12. Мәліметтер қорының негізгі обьектілері. 

13. Интеграциялық десте. 

14. Аралық бақылау тапсырмалары (1 және 2)  

15. Бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніміз не? 

16. Бағдарлама құруға қойылатын талаптар 

17. Жүйелік бағдарламалар 

18. Бағдарламалар жіктелуі 

19. Операциялық жүйелер мен олардың пайдалану интерфейсі  

20. Өнімнің жұмысқа жарамдылық мерзімі. 

21. Дискіні тексеруге арналған бағдарламалар 

22. Антивирустік, архивтеу, дискіні дефрагметациялау.  

23. Дискіні дифрагментациялау программасы 

24. Операциялық қабықша 

25. Сервистік бағдарламалар 

26. Файл – менеджерлермен жұмыс 

27. Компьютер құрылғыларына драйверлер орнату 

28. Қолданбалы бағдарламалардың атқаратын қызметі 

29. Аралық бақылау тапсырмалары (2) 

30. Жалпы мақсаттағы бағдарламалар 

31. Мәтіндік процессор. Күрделі құжат 

32. Word мәтіндік редакторында жұмыс 

33. Интегралданған ҚПЖ 

34. MS Exсel кестелік редакторы. Кестелік процессор мәліметтер қоры ретінде 

35. Үстелдік қосымшалар және мобильді құрылғылар үшін операциялық жүйелердің 

жіктелуі 

36. Аудармашы бағдарламалар 

http://www.informika.ru-/
http://www.edu.gov.kz-/
http://www.wksu.kz-/
http://www.kazakhstan-gateway.kz/


37. Мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер 

38. Желілік операциялық жүйесі 

39. Оқыту жоне ойнау программалары  ақпараттық  жүйелер 

 

 


