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1.1 Поннің максаты:
''Акпараттык және коммуникациялық технологиялар" пәнінің максаты акпараттык теориялар негіздеріне арнайы білімді калыптастыру жэне де
оларды казіргі заманға сәйкес акпараттык жүйелерді оптимизацияланған
кезінде колдану. Тәлімгерлерге тораптык жүйелердің жүмыс істеу принциптері
туралы білімді, жергілікті және дүниежүзілік есептеу тораптармен жүмыс
жасай білу дағдыларын қалыптастыру.
1.2 Пәнді игеруде тәлімгерлер білуге тиісті:
- акпараттык жүйелердің мазмүны мен мәні;
- ақпараттық технологиянын қүрылымы мен негізгі фазалар және
ақпараттарды өңдеу мен баскару компыотерлік жүйелерді қүру кезінде оларды
пайдалану принциптерін білу керек.
1.3 Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті:
- басқару және өңдеу компюьтерлік жүйелерін оптимизациялау үшін
ақпараттын негізгі моделдері мен беру қүралдарын қолдана алуы керек;
- баскару және өңдеу компюьтерлік жүйелерін модернизациялау кезінде
жүйелік ықпал мен зерделеу принциптерін жасауды пайдалана алуы керек.
1.4 Пререквизиттер:
"Акпараттык және коммуникациялык технологиялар" пәнінің алдында
«Комппьютерлік моделдеу» сабағы бойынша алынған білімдерге негізделеді.
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П Ә Н Н Щ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМШІҢ МАЗМҰНЫ

3.1 ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
1 Тақырып.
Акпараттык
технология
ұғымы.
Акпараттык
гехнологиянын кұрамы
Технология, процесс, заттык өндіріс технология ұғымы. Акпараттык
технология заттық корларды іздеу технология аналогы. Ақпарат технологияның
лақсаты.
Жана
ақпараттық
технология.
Акпараттык
технологиянын
інструментариясы.
2 Такырып. Акпараттык технологияның даму кезеңдері
Ерекшелік белгісі - мақсат түрлері және процестердің
акпарат
щдеулері. Ерекшелік белгісі - коғамның ақпараттандыру жолында тұратын
ләселелер. Ерекшелік белгісі -компьютерлік технология әкелетін артықшылык.
^рекшелік белгісі - технология инструментарий түрлері. Акпараттык
технология ескеруі.
3 Такырып. Акпараттык технологияны колдану мәселелері.
Акпараттык технология қолданудың методологиясы
ЭЕМ-дегі орталықтандырылған ақпарат өңдеу. Децентрализацияланған
эңдеу. Артықшылықтары. Жетіспеушіліктері. Рапионалды методология.
4 Такырып. Акпараттык жүйелердін мәні мен мазмүны
Акпараттык технологиялар және акпараттык жүйенің аракатынасы.
\қпараттық жүйенің күрылымы.
Акпараттык жүйе ұғымы.
Акпараттык
күйедегі процестер. Акпараттык жүйелер күрылымы: техникалык камтамасыз
;ту, математикалык камтамасыз ету, үйымдык камтамасыз ету, занға сүйінген
самтамасыз ету.
5 Такырып. Акпараттык технологиялар түрлері
Бар акпараттык
технологиялардын жалпы мінездемесі. Шешілетін
.іақсаттардын түрлері. Акпараттык технологиялардың
мәліметтерді еңдеу.
эаскару
акпараттык технологиясы. Офисті автоматтандыру. Акпараттык
технология шешімдерді кабылдау сүйеулері. Иегізгі компоненттер.
6 Такырып. Есептеу тораптарының негізгі түсініктемелері
Тораптық езара байланыстын қажеттілігі. Есептеу жүйелерінін дамуы.
ІСомпьютерлік тораптардын дамуы. Тораптын негізгі бағдарламалык және
іппараттык компоненттері. Тораптық операциялык жүйелер.
7 Тақырып. Қазіргі күнгі телекоммуникациялык технологиялар
Дүниежүзілік тораптардың түрлері. Бөлінген каналдар, каналдар мен
іакеттерді коммутация тораптары. Алыстан кол жеткізу. Дүниежүзілік торапта
кұмыс жасау. Пакеттерді коммутациялау.
8 Такырып. Интернет
Акпаратты интернетте іздеу. Электронды пошта. Электронды пошта
кэне ұйымдық жұмысты акпараттык камтамасыз ету.
9 Такырып. Акпараттың тасычалдау күралдарымен моделдері
Мәліметтерді тасымалдау ортасы. Деректерді беру желілері. Байланыс
•келілерінін жіберу мүмкіндіктері. Статикалык маршруттау есептерін шешу
эдістері.

10 Такырып. Тораптарды жобалаудың үлгілері мен әдістері
Каналдар, пакеттер және хабарларды
комутациялайтын торабы.
Байланыс каналдарымен тасымалдау тораптарын басқару. Мәліметтерді
тасымалдау тораптарындағы кідірістерді с а р а т а у . Көптік кіруге рүксаты бар
байланыс.
11 Такырып. Акпараттык жүйелерді зерделеу
Ашық жүйелерінің концепциясы мен зерделі акпараттык жүйелерінің
жасалуы.
3.2 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҒЬШЫҢ МАЗМҮНЫ
3 Такырып. Акпараттык технологияны колдану мәселелері.
Ақпараггық
технология
қолданудың
методологиясы.
ЭЕМ-дегі
орталыктандырылған ақпарат өңдеу
Word-та күрылысты құжатты жасау. Word кестелеріндегі есептеулерге
арналған математикалық функциялардың қолдануы. Форматтау.
5 Такырып. Акпараттык технологиялар түрлері
Қүжаттарды электрондык түрге өзгерту. FineReader бағдарламасымен
жұмыс жасау. Сканерлеу. Құжаттарды айырып тануы. Бланкілерді өңдеу.
Бейненің қолдық сегментациясы. Бланкілерді айырып тануына арналган
үлгілерді жасау. Құжаттардың автоматтандырылған аудармасы. Сөздікетермен
жұмыс жасау.
7 Такырып. Қазіргі күнгі телекоммуникациялык технологиялар
Microsoft Internet Exploter жүмысы. Интерактивті Web-беттерді жасау.
8 Такырып. Интернет
Электронды пошта. Электронды пошта және
ұйымдык жүмысты
акпараттык камтамасыз ету.
Web-беттерді жасауга арналган Microsoft Office кұралдары. Webбеттерді жасауга арналган Macromedia Flash қүралдары.
9 Такырып. Акпараттын тасымалдау кұралдарымен моделдері
Байланыс арналарынын
жіберу мүмкіндігі мен акпаратты жіберу
жылдамдығын есептеу.
1,2, 4,6,10, 11~такырыптардан тәжірибелік сабақтар қаршімаган.

3.3

ТӘЛІМГЕРЛЕРДІҢ

ӨЗДІК ЖҮМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Өзіндік жұмыстын такырып тізімі
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Есеп түрі

Дәріс сабактарға дайындалу
Тежірибе сабактарға дайындалу және Жұмыс дәптері
үй тапсырмасын орындау
Тәжірибе жумыстарды дайындау
Графикалык
жұмыстарды жаеау

Бақылау түрі
Сабакка қатысу
Сабакка қатысу

Тәжірибе жүмысқа
кабылдану,
жеке
сураныс
Графикалык жүмыстарды дайындау Графикалык жүмыс Тәжірибе жүмысты
жөие тәжірибе жүмыстарды корғау
коргау
Жеке сүраныс
Аудиторлык
сабактын Конспект
мазмұндамасына
кірмеген
такырыпты оку
Жеке сүраныс
Семестрлік тапсырмаларды орындау Конспект
Бакылау түрлеріне дайындалу
1МБ.2МБ(тестілеу)
Барлығы

Сағат
көлемі
8
5
10

10
14

8

5
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Күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім негізінде окитын
050704 «Есептеу техника және бағдарламалык камтама»
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2007 түсү жылы

№

ТӨЖ түрі

Есеп түрі

Бакылау түрі

1 Дәріс сабакгарға дайындалу
Сабакка катыеу
2 Тажірибе сабактарға дайындалу және Жүмыс дәптері
Сабакка катысу
үй тапсырмасын орындау
3 Тәжірибе жүмыстарды дайындау
Тәжірибе жүмыска
Графикалык
жүмыстарды жасау кабылдану,
жеке
сүраныс
4 Графикалык жүмыстарды дайындау Графикалык жүмыс Тәжірибе жүмысты
және тәжірибе жүмыстарды корғау
коргау
5 Аудиторлык
сабактың Конспект
Жеке сүраныс
мазмүндамасына
кірмегсн
такырыпты оку
6 Семестрлік тапсырмаларды орындау Конспект
Жеке сүраныс
7 Бакылау түрлеріне дайындалу
1МБ.2.МБ (тестілеу)
Барлығы

Сағат
көлемі
14
8
16

16
18

12
6
90

Өзіндік жүмыс
үсынылатын әдебиетті пайдаланыс дәріс және
тәжірибелік сабактар тізіміне кіретін сүрактарды зерттеуге, сонымен бірге
тәжірибе есептерін шешуге арналған.
Өзіндік жүмысты істеу барысында теориялық негіздері колдану негізгі
принциптерді
және математикалық
әдістердің акпараттык жүйелерде
корғаушылық барысында ынталары туады.
1. Акпараттык технологияның инструментариясы. [2]
2. Акпараттык технология ескеруі. [4]
3. Акпараттык
жүйелер күрылымы: техникалык камтамасыз ету,
математикалык камтамасыз ету, үйымдық камтамасыз ету, заңға сүйінген
камтамасыз ету. [3]
4. Пакеттерді коммутациялау. [5]

Выписка из рабочего
учебного плана
специальности
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"Акпараттык жэне коммуникациялык технологиялар"
пәні бойынша
050704 «Есептеу техника және бағдарламалык камтама»
мамандықтын жулмыс оку жоспарынын көшірмесі

1. Күнд. оқу 5
формасы,
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түсү жылы
Күнд. оқу
формасы,
2. жалпы орга 4
білім 2007
түсү жылы
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