
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@itschool.tou 

@tou_computer_science 

 

Факультет сайты www.cs.tou.edu.kz 

 

IT-мектеп сайты www.itschool.tou.edu.kz/ 

 

«Торайғыров университеті» КЕАҚ IT-

мектебі-IT бағыттары бойынша қосымша 

білім беру мектебі университет негізінде 

ашылды және Қазақстан Республикасы 

цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш даму министрлігінің, Павлодар 

облысы әкімдігінің және "Eurasian Resources 

Group" (ERG) энергетикалық 

корпорациясының қолдауымен іске 

асырылуда және келесі мамандарды тегін 

даярлайды: 

 

және т.б. курстар бар. Оларды сайттан қарап 

шығуға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMM Видеопродакшн

Android-құрылымдаушы 3D-модельдеу

фотокурс Python-да 
бағдарламалау

Біздің мекен-жайымыз: 

Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64 

4-қабат, А- 407 



 

 

 

Факультет мақсаты 
 IT қызметкерлерді және IT 
нетворкинг даярлау, IT 
саласындағы студенттер, 
оқытушылар, бизнес құрылымдар 
қауымдастығын дамыту, 
осылайша Павлодар қаласын 
әлемнің IT картасында белгілеу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B06104 — Computer Science 

мамандығын таңдасаңыз, оның 5 бағыты 

бар: 

- Киберқауіпсіздік 

- Веб-құрылымдаушы 

- DevOps-инженер 

- Графика, толықтырылған және 

виртуалды шынайлылық 

- Бағдарламалық инженерия 
 

 

ФАКУЛЬТЕТТІҢ БІЛІМ 

БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 
 

 

Бакалавриат (мектеп және коллежд 

негізінде) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистратура 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТТЕ СТУДЕНТТЕРДІ НЕГІЗГІ БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША ЖӘНЕ ҚОСЫМША 

БІЛІМ БАҒЫТТАРЫ– MINORS БОЙЫНША ДАЯРЛАЙДЫ.  

Университеттегі кез-келген мамандыққа түскен 

студент, қосымша бағытты таңдай алады. Олар: 

 

 

 

•Әлеуметтік 
желілердегі 
аккаунттарды 
жүргізу,

•копирайтинг

•SEO

•жарнамалауSocial Media Marketing 
and Search Engine 
Optimization

•Бейне-роликтерді 
түсіру, оларды 
баптау және 
монтаждау

Бейнепродакшн

• виртуалды әлемдерді, 3D 
графиканы, компьютерлік 
ойындарды жасауға; 
виртуалды және кеңейтілген 
шындықтың ақпараттық 
технологиялары мен 
бағдарламалық өнімдерін 
жобалауға, әзірлеуге, енгізуге 
және сүйемелдеу

Графика және 
дизайн

•толықтырылған және 
виртуалды шындықта 
бейнелерді жасау

•Unity, Unreal Engine 
бағдарламалармен 
жұмыс

Толықтырылған 
және виртуалды 
шынайылық

•веб-сайтты / веб-қосымшаны 
құру. 

•веб-дизайн

•бетті орналастыру

•клиент пен сервер жағында 
бағдарламалау және веб-
серверді конфигурациялау

Web-
құрылымдаушысы

6B06104 — Computer Science  

6B05401 — Математика 

6B05402 — Механика 

6B07104 — Аспап жасау 

  

6B05301 — Физика 

6B06103 — Есептеу техникасы және 

бағдарламалау 

6B06102 — Ақпараттық жүйелер  

7M01501 – Информатика 

7M06102 – Ақпараттық жүйелер 

7M07105 – Аспап жасау 

7M01551 – Информатика 

7M05301 – Физика 

7M05351 – Физика 

7M05401 – Математика 

7M05451 – Математика 

7M07155 – Аспап жасау 

7M06152 – Ақпараттық жүйелер 

 

https://tou.edu.kz/component/programms?spec_id=478
https://tou.edu.kz/component/programms?spec_id=489
https://tou.edu.kz/component/programms?spec_id=556

