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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Ақпараттық маркетинг
Таңдау бойынша компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Барлық аудиториялық сағат саны – 45 сағат
Дәріс - 22,5 сағат
Практикалық сабақ – 22,5 сағат
СӨЖ – 90 сағат оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау түрі:
Емтихан (тестілеу, ауызша) – 4 семестр
2. Пререквизиттер:
Студенттердің «Ақпараттық жүйе негіздері»,
«Информатика» пәндері
бойынша алған білімдері және де экономикалық білім негіздерімен бірге
студент дербес компьютермен жұмыс жасай білуі қажет.
Постреквизиттер
Мультимедиалық жүйелерді жобалау және құрастыру.
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Маркетингтік ақпарат жүйелері
– бұл әдістердің, тәсілдердің, білімнің және адамдардың өзара байланыс
жүйелеріне негізделген, тұрақты түрде іске асырылатын ақпаратты жинау,
талдау, бағалау, топтау жүйелері.
Маркетинг – бұл бизнестегі өз ара әсерлесу қатынас жүйесі, бағаны
тағайындауға, жоспарлауға және товар мен қызметті өткізу мен таратуға
арналған ұйымдар (мекемелер) мен жеке тұлғалардың барлық іс-әрекетін
ұйымдастыру жүйесі.
3. Пәннің мақсаты пен міндеттері
Пәннің мақсаты студенттерге маркетингтік ақпаратты
өңдеу технологиясы; компанияның маркетингтік қызметінде
және басқаруда ақпараттық технологияларды пайдалану
мүмкіндіктері; Интернет желісін маркетингтік мақсатта
пайдалану туралы білім беру.
Пәннің міндеттері

 компания
қызметіндегі
маркетингтің
мәнін
және
маркетингтегі
ақпараттық
технологиялардың
орнын
негіздеу;
 маркетингке және басқаруға байланысты қазіргі бар
технологияларды және олардың қолданылуын қарастыру;
 Интернет
технологиялардың
маркетинге
ықпалын
анықтау және олардың тиімділігін бағалау әдістерін ұсыну;
 Компанияның маркетингтік қызметін зерттеу және
талдау;
4. Білім, іскерлік, дағды мен құзыреттілікке қойылатын талаптар:
Осы пәнді меңгеруде студент маркетинг түсінігін, маркетингтік
талдауларды, информациондық технологияларды маркетингте қолдану туралы
білу керек. Ақпараттық маркетингті басқаруды, жоспарлауды, бақылауды және
ұйымдастыруды білу керек
Студент білу керек:
- маркетинг ұғымын, қызметін, маркетингтік қызметтің
түрлерін;
- маркетингтік ақпаратпен жұмыстың негізгі түрлерін;
- маркетингтік ақпаратты өңдеудің бағдарламалық
құралдарын;
- маркетингтік зерттеу түрлерін;
- Интернет технологияларды маркетингтік қызметте
пайдалану түрлерін;
Студент үйрену керек:
- маркетингтік
ақпаратқа
байланысты
ақпараттық
үрдістерді (жинау, өңдеу, жүйелеу, талдау, сақтау, жеткізу)
жүзеге асыруды;
- компанияның, кәсіпорынның ақпараттық базасын құруды;
- компанияның маркетингтік қызметін зерттеуді және
талдауды;
- маркетингтік
қызметте
Интернет
технологияларды
пайдалануды;
- жалпы тұтынушылар мен Интернет прайдаланушылары
үшін товардың немесе компанияның жарнамасын құруды.
Тәжірибелік дағдыларды қалыптасыру:
- Жарнамалық роликтерді құруда анимацияларды қолдану;
- ActionScript тілінде бағдарламалау;
- Кәсіпорын сайтының интерактивті элементін жасау.
Құзыретті болу:
- Маркетинг қызметінде ақпараттық жүйелерді қолдану мәселелерінде;
- Компанияның маркетингтік жүйесін зерттеуде және саралауда;
Ақпараттық маркетингтің негізгі субъектілерінің арасындағы
қарым-қатынасты;

Ақпараттық өнім мен қызмет көрсету түсінігін;
Ақпараттың тауар ретіндегі ерекшелігін;
Ақпараттық маркетингті басқаруды, жоспарлауды, бақылауды
және ұйымдастыруды білу керек.

Пәнді оқыту мазмұны
5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Тақырып атауы

Кіріспе
Маркетингтегі
талдау әдістері.
Интернеттегі
маркетинг.
Жарнамалық
роликтерді құру.
Маркетингтік
зерттеулер және
маркетингік ақпарат
жүйесі.
Тұтынушылардың
психологиясы.
Кәсіпорын нарығы.
ActionScript тілінде
бағдарламалау
Flashте интерактивтік
компоненттерді
қолдану.
Барлығы:135 сағат
(3 кредит)

6. Әдебиеттер тізімі
Негізгі

Сабақ
түрлері
бойынша
СӨЖ
аудиториялық сағаттар саны
дәріс
Тәжірибел зертханалы Барл Оның
ік
қ
ығы
ішінде
(семинар)
СОӨЖ

1
2

-

-

10
10

2
2,5

4

6,5

-

10

3

2

-

-

10

3

3

-

-

10

3

2,5
4

8

-

10
15

3
3

4

8

-

15

3

22,5

22,5

-

90

22,5
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