




 

3 

 

6В06102 - Ақпараттық жүйелер 

6В06102 - Информационные системы 

6В06102-Informational systems 

 

№ Пәндер коды 

Код 

дисциплин 

Code of 

disciplines 
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Жалпыбілім берупәндері/Общеобразовательные дисциплины/General education 

disciplines–5 кредит/кредитов/credit 

«Өнеркәсіпте технологиялық үрдістерді автоматтандыру », «Ақпараттық жүйелердің 

мәліметтер қорын әкімшілік ету» траекториялары бойынша жалпы білім берупәндері 

 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Автоматизация 

технологических процессов предприятий», «Администрирование баз данных 

информационных систем» 

 

General educational disciplines for educational trajectories:«Аutomation of technological 

processes in enterprises», «Аdministration of databases of information systems» 

1. EКN -2101 

OEР -2101 

BEЕ -2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

TKSN-2101 

OBZh-2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

ETD -2101 

EUR -2101 

ESD -2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Environment and Sustainable Development 

OОT- 2101 

Sam- 2101 

SK- 2101 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledging 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 60 кредит/кредитов/credit 

«Өнеркәсіпте технологиялық үрдістерді автоматтандыру », «Ақпараттық жүйелердің 

мәліметтер қорын әкімшілік ету» траекториялары бойынша базалық пәндері 

 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Автоматизация 

технологических процессов предприятий», «Администрирование баз данных 

информационных систем» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Аutomation of technological processes in 

enterprises», «Аdministration of databases of information systems» 

2.  Mat -1202 

Mat -1202 

Mat -1202 

 

Математика  

Математика  

Mathematics 

5 
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MatE -1202 

MatD-1202 

MatT -1202 

Математика 2 

Математика 2 

Mathematics 2 

3.  Fiz -1203 

Fiz -1203 

Phy -1203 

Физика  

Физика  

Physics 

5 

FizB -1203 

FizO -1203 

PhyO -1203 

Физика 1 

Физика 1 

Physics 1 

4.  BIO - 1204 

ISP -1204 

IEP - 1204 

Бағдарламалаудың инструменталды ортасы 

Инструментальные среды программирования  

Instrumentalenvironmentsofprogramming 

7 

ADKB - 1204 

ASDP-1204 

ADSP - 1204 

Алгоритмдер, деректер құрылымы және 

бағдарламалау 

Алгоритмы, структуры данных и программирование 

Algorithms, data structures and programming 

5.  KZhS -1205 

AKS -1205 

CSA - 1205 

Компьютерлік жүйелердің сәулеті 

Архитектура компьютерных систем 

Computer systems architecture 

5 

KA - 1205 

AK-1205 

CA - 1205 

Компьютер архитектурасы 

Архитектура компьютера 

Computer architecture 

6.  AZhN -2206  

OIS -2206 

BIS - 2206 

Ақпарат жүйелерінің негіздері 

Основы информационных систем 

The Basics of Information systems 

5 

AZh - 2206 

IS-2206 

IS - 2206 

Ақпараттық жүйелер 

Информационные системы 

Information Systems 

7.  UMZh - 3207 

RSD -3207 

DIS - 3207 

Үлестірілген мәліметтер жүйелері 

Распределенные системы данных 

Distributed Information Systems 

5 

KMN - 3207 

OKМ-3207 

BCM - 3207 

Компьютермен модельдеу негіздері 

Основы компьютерного моделирования 

Basics of computer  modeling 

8.  MKBZh - 3208 

SUBD -3208 

DMSDB - 3208 

Мәліметтер қорын басқару жүйесі 

Системы управления базами данных 

Database Management Systems (DBMS) 

5 

AZhOS - 3208 

ZhCIS - 3208 

TLCIS - 3208 

Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклы 

Жизненный цикл информационныхсистем 

The life cycle of  information systems 

9.  KMSAE - 3209 

ASBDP - 3209 

AEDS - 3209 

Кәсіпорын мәліметтер қоры серверлерін әкімшілік 

ету 

Администрирование серверов БД предприятия 

Administering enterprise database servers 

8 

TUAK - 3209 

PATP -3209 

PATP - 3209 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру 

қағидалары 

Принципы автоматизации технологических 

процессов 

Principle of automation of  technological processes 

10.  ММ - 3210 

ММ -3210 

ММ - 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

5 

MKK - 3210 

RMP -3210 

DACS - 3210 

Мобильді қосымшалар құру 

Разработка мобильных приложений 

Development of mobile applications 
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KKSZhK - 

3210 

POPDA – 3210 

LBPAA -3210 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption 

culture 

11.  ММ - 3211 

ММ -3211 

ММ - 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

5 

RBB - 3211 

PUR -3211 

RCP - 3211 

Роботтарды басқаруды бағдарламалау 

Программирование управления роботами                               

Robot control programming 

Din - 3211 

Rel – 3211 

RS - 3211 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

12.  ММ - 3212 

ММ -3212 

ММ - 3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

5 

AShOA - 3212 

ChMV -3212 

CHI - 3212 

Адам-машиналық өзара әрекеттесу 

Человеко-машинное взаимодействие 

Computer-Human Interaction 

KSZhP – 3212 

MOS – 3212 

MPC -3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/кредитов/credit 

«Өнеркәсіпте технологиялық үрдістерді автоматтандыру », «Ақпараттық жүйелердің 

мәліметтер қорын әкімшілік ету» траекториялары бойынша кәсіптендіру  пәндері 

 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  «Автоматизация 

технологических процессов предприятий», «Администрирование баз данных 

информационных систем» 

 

Profile  disciplines for educational trajectories:«Аutomation of technological processes in 

enterprises», «Аdministration of databases of information systems» 

13.  EZh - 4313 

ES -4313 

ES - 4313 

Эксперттік жүйелер 

Экспертные системы 

Expert systems 

5 

RMITS - 4313 

RMIIT -4313 

RMIT S- 4313 

Risk Management және IT стандарттары 

Risk Management истандартов IT 

Risk Management and IT standards 

14.  MTA - 4314 

MAD -4314 

MDA - 4314 

Мәліметтерді талдау әдістері 

Методы анализа данных 

Methods of data analysis 

5 

DOSA - 4314 

SMOD -4314 

SMDP - 4314 

Деректерді өңдеудің статистикалық әдістері 

Статистические методы обработки данных 

Statistical methods of data processing 

15.  VBT - 4315 

VOT -4315 

VCT - 4315 

 

Виртуализациялау және бұлтты технологиялар 

Виртуализация и облачные технологии 

Virtualization and cloudy technologies 

5 

ZhIZh - 4315 

SII - 4315 

AIS - 4315 

Жасанды интеллект жүйесі 

Системы искусственного интеллекта 

Artificial Intelligence Systems 
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16.  BSPEA - 4316 

PUAZP - 4316 

PAATO - 4316 

1C платформасындаесептеу-аналитикалық 

есептерін бағдарламалау 

Программирование учетно-аналитических задач 

на платформе 1С:Предприятие 

Programming of accounting  and analytical tasks in 

the 1C: Enterprise 

5 

KZh - 4316 

MS -4316 

MAS - 4316 

Көпагентті жүйелер 

Многоагентные системы 

Multi-agent systems 

17.  OBAZh - 4317 

ASUP -4317 

ASBM - 4317 

Өнеркәсіпті басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 

Автоматизированные системы управления 

предприятием 

Automated systems of business management 

6 

BAZhA-4317 

RASU -4317 

DACS - 4317 

Басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 

әзірлеу 

Разработка автоматизированных систем 

управления 

Development of automated control systems 

18.  AKKA - 4318 

KMZI -4318 

CTPD - 4318 

Ақпаратты  қорғаудың  криптографиялық 

әдістері 

Криптографические методы защиты 

информации 

Cryptographic techniques of protecting data 

5 

KZhKS - 4318 

ZIKS -4318 

IPTCS - 4318 

Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 

Защита информации в компьютерных системах 

Information protection in computer systems 

19.  KGKO - 4319 

KGOI -4319 

CGPI - 4319 

Компьютерлік графика және кескіндерді өңдеу 

Компьютерная графика и обработка 

изображений 

Computer graphics and processing of images 

5 

IG - 4319 

IG -4319 

EG - 4319 

Инженерлік графика 

Инженерная графика 

Engineering graphics 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 
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instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ықшамдау әдістер және операцияларды зерттеу 

Методы оптимизаций и исследование операций 

Methods of optimization and operations research 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 
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6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности 

в организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 
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5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 
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The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өлкетану  

Краеведение 

Regional studies 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 



 

12 

 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

Математика  

Математика  

Mathematics 

Пәннің мақсаты: экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге 

мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әр түрлі 

құбылыстар мен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді 

меңгерту. 

Пәннің мазмұны студенттерді матрицалар және анықтауыштармен, сызықты 

теңдеулер жүйесімен, сызықтар және беттердің теңдеулерімен, II-ретті сызықтармен, 

Шектер теориясыменн, бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулерімен, 

анықталмаған және анықталған интегралдар түсінігімен, көп айнымалы функциялардың 

дифференциалдық есептеулерімен, сандық және функционалдық қатарлармен 

таныстыруға бағытталған.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жоғары математика негіздерін білуін көрсету; 

2) шешімдердің қаншалықты шындыққа үйлесетіндігін тексере отыры, шешімдерді 

іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті;  

3) басқа пәндерді оқытуда математика әдістерін қалай пайдалану керектігін түсіну; 

4) ақпаратты жинақтау, талдау; 

5) алынған білімді жүйелеу. 
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Целью дисциплины является формирование у студентов теоритических знаний, 

практических навыков по вопросам математики помогающего моделировать, 

анализировать и решать задачи, помочь студентам усвоить математические методы, 

дающие возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов как специалистов. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с матрицами и 

определителями, системой линейных уравнений, уравнениями линий и поверхностей, 

линиями II-го порядка, теорией пределов, дифференциальными расчетами функций 

одной переменной, понятием неопределенных и определенных интегралов, 

дифференциальными расчетами функций нескольких переменных, численными и 

функциональными рядами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ высшей математики; 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения;  

3) понимать то, как использовать методы математики в изучении других предметов; 

4) обобщать, анализировать информацию; 

5) систематизировать полученные знания. 

 

The purpose of the discipline is the formation of students ' theoretical knowledge, 

practical skills in mathematics helps to model, analyze and solve problems, to help students 

learn mathematical methods that make it possible to study and predict the processes and 

phenomena of the future activities of students as professionals. 

The course content aims to introduce students to matrices and determinants, system of 

linear equations, equations of lines and surfaces, lines II-nd order theory of limits, differential 

calculations of functions of one variable, the concept of indefinite and definite integrals, 

differential calculations of functions of several variables, numerical and functional rows. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of higher mathematics; 

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how 

plausible these solutions are;  

3) understand how to use the methods of mathematics in the study of other subjects; 

4) summarize, analyze information; 

5) systematize the acquired knowledge. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математикасы 

Школьный курс математики 

School course of mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Алгебра, математикалық талдау, аналитикалық геометрия 

Алгебра, математический анализ, аналитическая геометрия. 

Algebra, mathematical analysis, analytical geometry 

 

Математика 2 

Математика 2 

Mathematics 2 

Мақсаты: студенттерге басқа курстарды оқытуға қажет, алгебра мен геометрияның 

әдістерін оқыту; алгебраның әдістерін қолдана отырып зерттеулер жүргізе алу 

дағдыларын дамыту; дәлелдемелерді қатаң  логикалық тұрғызу әдістерін оқыту.  

Пәннің мазмұны студенттердіматрицалар және анықтауыштар түсінігімен, сызықты 

теңдеулер жүйесімен,векторлы алгебрамен,сызықтар мен беттік 

теңдеулермен,кеңістіктегі және жазықтықтағы сызықты бейнелермен,алгебралық 

құрылымдармен,сызықты кеңістіктермен,  n – өлшемді кеңістіктегі аналитикалық 

геометрия элементтерімен, Евклидті және унитарлы кеңістіктермен таныстыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) пәннің негізгі ұғымдарын білу, пәннің қазіргі жай-күйімен, шешу әдістерімен 

танысу. 

2) кешенді сандардың өрісінде, көп қырлы шегерімдер сақиналары мен 

сақиналарында, геомериялық есептерді шешу кезінде координаттар әдісін қолдану, 

олардың әртүрлі тапсырмалары бойынша түзулер мен жазықтықтардың теңдеулерін құру 

практикалық дағдыларын меңгеру.  

 3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау Алгебра мен геометрияның ЖОО-да оқытылатын 

басқа математикалық пәндермен байланысын көру 

5)алынған білімді жүйелеу 

 

Цель: обучить студентов методам алгебры и геометрии, необходимых им при 

изучении остальных курсов; привитие студентам навыков исследования с 

использованием методов алгебры; обучение студентов методам логически строгого 

построения доказательств.  

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с понятием 

матриц и определителей, системой линейных уравнений, векторной алгеброй, линиями и 

поверхностными уравнениями, линейными изображениями в пространстве и плоскости, 

алгебраическими структурами, линейными пространствами, элементами аналитической 

геометрии в n – мерном пространстве, евклидовым и унитарным пространствами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание фундаментальныех понятий дисциплины, знакомство с 

современным состоянием дисциплины, методами решения. 

2) Владеть практическими навыками работы в поле комплексных чисел, в кольцах 

вычетов и кольцах многочленов, использования метода координат при решения 

геометрических задач, составления уравнений прямых и плоскостей по их различным 

заданиям.  

 3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию видеть связь алгебры и геометрии с 

другими математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе  

5)систематизировать полученные знания 

 

Purpose: to train students in methods of algebra and the geometry necessary for them 

when studying other courses; instilling in students of skills of research with use of methods of 

algebra; training of students in methods of logically strict creation of proofs; formation of the 

skills and abilities necessary at practical application of mathematical ideas and methods for the 

analysis and modeling of difficult systems, processes, the phenomena, for search of optimum 

decisions and a choice of the best ways of realization.  

The content of the discipline is aimed at introducing students to the concept of matrices 

and determinants, a system of linear equations, vector algebra, lines and surface equations, 

linear images in space and plane, algebraic structures, linear spaces, elements of analytical 

geometry in n – dimensional space, Euclidean and unitary spaces. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the fundamental concepts of discipline, familiarity with the 

current state of discipline, methods of solution. 

2) Possess practical skills in the field of complex numbers, residue rings and polynomial 

rings, the use of the method of coordinates in solving geometric problems, the equations of lines 

and planes for their various tasks.  

 3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be able 

to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information to see the relationship of algebra and geometry with 

other mathematical disciplines studied at the University 

5)systematize the acquired knowledge 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 
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Школьный курс математики, элементарная математика 

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Дифференциалды теңдеулер, математикалық талдау, бағдарламалау 

Дифференциальные уравнения, матанализ, программирование 

Differential equations, mathematical analysis, рrogramming 

 

Физика 

Физика 

Physics 

Пәндіоқытудыңмақсаты:білім алушылардың танымдықжәнешығармашылықіс-

әрекетініңбілімі мен тәжірибесін беру негізіндеқызығушылықтары мен қабілеттерін 

дамыту, механикалық, жылу, электромагниттік, 

кванттыққұбылыстартуралыбілімдімеңгеру; осы құбылыстардысипаттайтыншамалар, 

оларбағынатынзаңдар, табиғаттығылымитануәдістеріжәне осы 

негіздеәлемніңфизикалықбейнесітуралытүсініктердіқалыптастыру. 

Пәннің мазмұны студенттерді кинематиканегіздерімен, динамика негіздерімен, 

механикадағысақталузаңдарымен,механикалықтербелістер және 

толқындармен,молекулалық-кинетикалықтеорияныңнегіздерімен, сұйықтар мен 

газдардыңөзаратүрленуімен, термодинамика негіздерімен, магнит 

өрісімен,электромагниттік индукция түсініктерімен таныстыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) біркелкі түзу сызықты қозғалыс, қысым сұйықтықтармен және газдармен 

берілуі, денелердің жүзуі, диффузия және т.б. физикалық құбылыстарды 

сипаттау және түсіндіру:  

2) БАҚ, Интернет, ғылыми-көпшілік мақалаларда қамтылған ақпаратты қабылдау 

және алған білім негізінде өз бетінше бағалау; 

3) алған білімдерін физикалық тапсырмаларды шешу үшін қолдану; 

4) зерттелген физикалық заңдарды қолдану міндеттерін шешу; 

5) физикалық ақпаратты алу үшін түрлі дереккөздерді пайдалану; 

6) әр түрлі көздерді (оқу мәтіндерін, анықтамалық және ғылыми-танымал 

басылымдарды, 

7) компьютерлік деректер қорын, Интернет ресурстарын) пайдалана отырып, 

жаратылыстану-ғылыми мазмұндағы ақпаратты өз бетінше іздестіруді, оны өңдеу және 

әр түрлі формада (ауызша, графиктер, математикалық символдар, суреттер және 

құрылымдық схемалар көмегімен) ұсынуды жүзеге асыру.  

 

Цель изучения дисциплины: Развитие интересов и способностей обучающихся на 

основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности, 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с основами 

кинематики, основами динамики, законами сохранения в механике, механическими 

колебаниями и волнами, основами молекулярно-кинетической теории, 

взаимозаменяемостью жидкостей и газов, основами термодинамики, магнитным полем, 

понятиями электромагнитной индукции. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

2) воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

3) применять полученные знания для решения физических задач; 

4) решать задачи на применение изученных физических законов; 

5) использовать различные источники для получения физической информации; 
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6) осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем). 

 

The aim of the discipline: the Development of interests and abilities of students on the 

basis of the transfer of knowledge and experience of cognitive and creative activities, learn 

about mechanical, thermal, electromagnetic, and quantum phenomena; the quantities 

characterizing these phenomena, the laws which they obey, methods of scientific knowledge of 

the nature and formation on this basis of ideas about the physical world. 

Discipline aims to familiarize students with basic kinematics, basic dynamics, the 

conservation laws in mechanics, mechanical vibrations and waves, the basics of molecular-

kinetic theory, interchangeability of liquids and gases, basic thermodynamics, magnetic field, 

electromagnetic induction concepts. 

As a result of the development of this discipline the student must be able to: 

1) describe and explain physical phenomena: uniform rectilinear motion, transfer of 

pressure by liquids and gases, swimming of bodies, diffusion; 

2) to perceive and independently evaluate the information contained in media reports, the 

Internet, popular science articles on the basis of the acquired knowledge; 

3) apply the acquired knowledge to solve physical problems; 

4) to solve problems on application of the studied physical laws; 

5) use different sources to obtain physical information; 

6) to carry out an independent search for information of natural science content using 

various sources (educational texts, reference and popular science publications, computer 

databases, Internet resources), its processing and presentation in different forms (verbally, using 

graphs, mathematical symbols, drawings and structural diagrams). 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, Физика 

Школьный курс математики, Физика 

School course of mathematics, Physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Object-Oriented Programming 

 

Физика 1 

Физика 1 

Physics 1 

Пәннің мақсаты - студенттердің физика ғылымының негізгі салаларын, теориялық 

және эксперименттік практикалық есептерді шешуде негізгі заңдарды, классикалық және 

қазіргі заманғы физика теорияларын, сонымен қатар физикалық зерттеу әдістерін 

қолдану дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру; студенттердің өзіндік танымдық іс-

әрекет дағдыларын қалыптастыру; болашақта кәсіби қызметтегі нақты мәселелерді 

шешуге көмектесетін физикалық құбылыстарға эксперименталды ғылыми зерттеулер 

жүргізу әдістері мен дағдыларын дамыту. 

Пәннің мазмұны студенттерді кинематиканегіздерімен, динамика негіздерімен, 

механикадағысақталузаңдарымен,механикалықтербелістер және 

толқындармен,молекулалық-кинетикалықтеорияныңнегіздерімен, сұйықтар мен 

газдардыңөзаратүрленуімен, термодинамика негіздерімен, магнит 

өрісімен,электромагниттік индукция түсініктерімен таныстыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) біркелкі түзу сызықты қозғалыс, қысым сұйықтықтармен және газдармен 

берілуі, денелердің жүзуі, диффузия және т.б. физикалық құбылыстарды сипаттау және 

түсіндіру:  

2) БАҚ, Интернет, ғылыми-көпшілік мақалаларда қамтылған ақпаратты қабылдау 

және алған білім негізінде өз бетінше бағалау; 
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3) алған білімдерін физикалық тапсырмаларды шешу үшін қолдану; 

4) зерттелген физикалық заңдарды қолдану міндеттерін шешу; 

5) физикалық ақпаратты алу үшін түрлі дереккөздерді пайдалану. 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов умений и навыков использования 

фундаментальных законов, теорий классической и современной физики, а также методов 

физического исследования для решения теоретических и экспериментально-

практических учебных задач из различных областей физики; формирование у студентов 

навыков самостоятельной познавательной деятельности; выработка приемов и навыков 

проведения экспериментальных научных исследований физических явлений, 

помогающих в дальнейшем решать конкретные задачи в профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с основами 

кинематики, основами динамики, законами сохранения в механике, механическими 

колебаниями и волнами, основами молекулярно-кинетической теории, 

взаимозаменяемостью жидкостей и газов, основами термодинамики, магнитным полем, 

понятиями электромагнитной индукции. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

2) воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

3) применять полученные знания для решения физических задач; 

4) решать задачи на применение изученных физических законов; 

5) использовать различные источники для получения физической информации. 

 

The purpose of the discipline is the formation of students' abilities and skills to use 

fundamental laws, theories of classical and modern physics, as well as physical research 

methods to solve theoretical and experimental practical training problems from various fields of 

physics; the formation of students' skills of independent cognitive activity; development of 

techniques and skills for conducting experimental scientific research of physical phenomena 

that help in the future to solve specific problems in professional activities. 

Discipline aims to familiarize students with basic kinematics, basic dynamics, the 

conservation laws in mechanics, mechanical vibrations and waves, the basics of molecular-

kinetic theory, interchangeability of liquids and gases, basic thermodynamics, magnetic field, 

electromagnetic induction concepts. 

As a result of the development of this discipline the student must be able to: 

1) describe and explain physical phenomena: uniform rectilinear motion, transfer of 

pressure by liquids and gases, swimming of bodies, diffusion; 

2) to perceive and independently evaluate the information contained in media reports, the 

Internet, popular science articles on the basis of the acquired knowledge; 

3) apply the acquired knowledge to solve physical problems; 

4) to solve problems on application of the studied physical laws; 

5) use different sources to obtain physical information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, Физика 

Школьный курс математики, Физика 

School course of mathematics, Physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау  

Алгоритмы, структуры данных и программирование  

Algorithms, data structures and programming 
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Instrumental programming environments 

Инструментальные среды программирования 

Бағдарламалаудың инструменталдық орталары 

Курстың мақсаты:Python объектілі-бағытталған бағдарламалау тілін, стандартты 

модульдердің кітапханаларын және бағдарламалық жүйелерді әзірлеу принциптерін 

үйрену. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды Python тілімен, стандартты модульдердің 

кітапханаларымен таныстыруға; GUI-мен қосымшалар туралы, Python класстары туралы 

білім беруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Python бағдарламалау тілінің синтаксисімен, объектілі-бағытталған 

бағдарламалаудың негізгі принциптерімен, Python кітапханаларының сынан негізгі 

кластарына байланысты білімді жүйелеу;  

2) есептерді шешудің алгоритмдері мен блок-сызбаларын құру; 

3) Python кластары мен кітапханаларын қолдану білігін көрсету; 

4) Jupiter Notebook интерактивті форматында нәтижелерді ұсыну; 

5) TkInter кітапханасының көмегімен бағдарлама интерфейстерін жобалау және 

сипаттау; 

6) Python ортасында бағдарламалар құру. 

 

Цель курса:изучить объектно-ориентированный язык программирования Python, 

библиотеки стандартных модулей и принципы разработки программных систем. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с языком 

Python, библиотеками стандартных модулей; на получение знаний о приложениях с GUI, 

о классах Python. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания, связанные с синтаксисом языка программирования 

Python, основными принципами объектно-ориентированного программирования, 

основными классами из библиотеки Python;  

2) составлять алгоритмы и блок-схемы решения задач; 

3) демонстрировать умение применения классов и библиотек Python; 

4) представлять результаты в интерактивном формате JupyterNotebook; 

5) проектировать и описывать интерфейсы программ с помощью библиотеки 

TkInter; 

6) разрабатывать программы на Python, создавая собственные классы. 

 

The aim of the courselearn the object-oriented programming language Python, libraries of 

standard modules and principles of development of software systems. 

Course contents: the training course is aimed at familiarizing students with the 

technologies and architectures of databases; to gain knowledge about the criteria that determine 

the choice of physical organization of distributed databases. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge related to the syntax of the Python programming language, the 

basic principles of object-oriented programming, the main classes from the Python library;  

2) make algorithms and flowcharts for solving problems; 

3) demonstrate the ability to use Python classes and libraries; 

4) to present the results in an interactive format Jupiter Notebook; 

5) design and describe program interfaces using the TkInter library; 

6) develop Python programs by creating your own classes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгоритмы, структуры данных и программирование 

Алгоритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау 

Algorithms, datastructuresandprogramming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бағдарламалаудың заманауи технологиялары 

Современные технологии программирования 

Moderntechnologiesofprogramming 
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Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау  

Алгоритмы, структуры данных и программирование  

Algorithms, data structures and programming 

Пәнді оқытудың мақсаты – ақпаратты сақтау мен іздеуде қолданылатын негізгі 

алгоритмдер мен мәліметтер құрылымы туралы негізгі білім алу. 

Пән  студенттерді есептер алгоритмдерінің негіздерімен, алгоритмдерді сипаттау 

әдістерімен, алгоритмдердің сызбаларын жобалау ережелерімен,алгоритм құрылымының 

түрлерімен, зерттелетін алгоритмдік тілдің негізгі сипаттамаларымен,тілдің негізгі 

объектілерін жазу ережелерімен, мәліметтер типтерімен, арифметикалық және логикалық 

өрнектермен,алгоритмдік тіл операторларының жіктелуімен,бағдарлама құрылымымен, 

жол деректерімен, бірөлшемді массивтер мен көрсеткіштермен танытыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) бағдарламалаудың негізгі алгоритмдері мен деректер құрылымын талдау және 

енгізу; 

2) қолданбалы ақпараттық технологияны (алгоритмдік) енгізу құралдарын жобалау 

және жасау; 

3) эксперименттік зерттеулерді тұжырымдау мен өткізуге қатысады; 

4) бағдарламалық құралдарды тестілеу тәсілдерін қолдану; 

5) жаратылыстану-ғылыми есептер мен технологиялық процестердің модельдерін 

әзірлеу. 

 

Цель изучения курса –получение базовых знаний об основных алгоритмах и 

структурах данных, используемых для хранения и поиска информации. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с основами 

алгоритмов задач, методами описания алгоритмов, правилами проектирования схем 

алгоритмов, видами структуры алгоритмов, основными характеристиками изучаемого 

алгоритмического языка, правилами написания основных объектов языка, типами 

данных, арифметическими и логическими выражениями, классификацией операторов 

алгоритмического языка, структурой программы, строчными данными, одномерными 

массивами и указателями. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) анализировать и реализовывать базовые алгоритмы программирования и 

структуры данных; 

2) проектировать и разрабатывать средства реализации прикладных 

информационных технологий(алгоритмические); 

3) участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований; 

4) применять приемы тестирования программных средств; 

5) разрабатывать модели естественнонаучных задач и технологических процессов. 

 

 

The aim of kurs is to obtain basic knowledge about the basic algorithms and data 

structures used to store and search for information. 

Discipline aims to familiarize students with the basics of algorithms objectives, methods, 

descriptions of algorithms, rules of designing of schemes of algorithms, types of algorithms, 

structure, main characteristics of the studied algorithmic language, rules of writing basic 

language objects, data types, arithmetic and logical expressions, classification of operators of an 

algorithmic language program, lower case data, one-dimensional arrays and pointers. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) analyze and implement basic programming algorithms and data structures; 

2) design and develop tools for the implementation of applied information technology 

(algorithmic); 

3) participate in the formulation and conduct of experimental research; 

4) to apply the techniques of software testing; 

5) to develop models of natural science problems and technological processes. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Математика  

Математика  

Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Роботтардыбасқарудыбағдарламалау 

Программирование управления роботами                                

Robotcontrolprogramming 

 

Компьютерлік жүйелерінің сәулеті 

Архитектура компьютерных систем 

Computer systems architecture  

Пәнді игерудің мақсаты компьютерлерді және олардағы берілгендерді 

ұйымдастыру қағидалары жайлы мәліметтерді, компьютерлердің жадысын ұйымдастыру 

қағидалары жайлы мәліметтерді, интерфейстік жүйелер мен дәстүрлі емес компьютерлер 

архитектурасы жайлы мағлұматтарды алу болып табылады.  

Пән компьютерлерді ұйымдастыру принциптерін және олардағы мәліметтерді, 

компьютерлерде есте сақтауды ұйымдастыру принциптерін, интерфейстік жүйелерді, 

компьютерлік жүйелердің қазіргі заманғы архитектураларын, ЭЕМ ұйымдастыру 

принциптерін, компьютерлік техниканың даму тарихын, ЭЕМ ұрпақтарын және олардың 

жіктелуін, есептеу машиналарының сыныптарын, микропроцессорлық жүйенің 

архитектурасын, интерфейстердің жіктелуін, КЖ архитектурасының классикалық үш 

деңгейлі моделін, клиент-серверлік архитектурасын оқып білуге бағытталған.  

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студент 

1. қарапайым бағдарламаларды әзірлеуді, ассемблирлеуді және баптауды орындау; 

2. сыртқы құрылғыларды басқару бойынша қарапайым бағдарламаларды жасау; 

3. Windows операциялық жүйесінің басқаруымен жұмыс істеу үшін 

бағдарламаларды жасау; 

4. компьютерге техникалық қызмет көрсету; 

5. операциялық жүйелерді қолдау үшін есептеуіш техника құралдарын құру 

принципін түсіну 

6. мехатрондық және робототехникалық жүйелерді басқару үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу. 

 

Целью освоения дисциплины является получение сведений о принципах 

организации компьютеров и представлении данных в них, о принципах организации 

памяти компьютеров, об интерфейсных системах, о нетрадиционных архитектурах 

компьютеров. 

Дисциплина направлена на изучение принципов организации компьютеров и 

представление данных в них, принципов организации памяти компьютеров, 

интерфейсных систем, современных типов архитектур компьютерных систем, принципов 

организации ЭВМ, истории развития компьютерной техники, поколений ЭВМ и их 

классификации, классов вычислительных машин, архитектуры микропроцессорной 

системы, классификации интерфейсов, классической трех-уровневой модели 

архитектуры КС, клиент-серверной архитектуры. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет 

1. выполнять разработку, ассемблирование и отладку простых программ; 

2. создавать простейшие программы по управлению внешними устройствами; 

3. создавать программы для работы под управлением операционной системы 

Windows; 

4. производить техническое обслуживание компьютера; 

5. разбираться в принципах построения средств вычислительной техники  для  

поддержки операционных систем 

6. разрабатывать программное обеспечение для управления мехатронными и 

робототехническими системами. 
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The purpose of development of discipline is obtaining data on the principles of the 

organization of computers and data presentation in them, about the principles of the 

organization of memory of computers, about the interface systems, about nonconventional 

architecture of computers. 

The discipline is aimed at studying the principles of computer organization and 

presentation of data in them, the principles of organization of computer memory, interface 

systems, modern types of computer system architectures, principles of computer organization, 

history of computer technology, computer generations and their classification, classes of 

computers, architecture of microprocessor systems, classification of interfaces, classical three-

level model of CS architecture, client-server architecture.  

As a result of the development of this discipline, the student must 

1. develop, assemble, and debug simple programs; 

2. create simple programs to control external devices; 

3. create programs to run under the Windows operating system; 

4. to perform maintenance of computer; 

5. understand the principles of construction of computer equipment to support operating 

systems 

6. develop software for control of mechatronic and robotic systems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар (ағылшынтілде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)  

Information and communication technologies (in English language) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Дипломдық жұмыс. 

Дипломная работа. 

Thesis. 

 

Компьютер сәулеті 

Архитектура компьютера 

Computer architecture 

Пәнді оқытудың мақсаты – мамандарды сапалы жұмыс атқаруға даярлауда, есептеу 

техникасының казіргі заманғы құралдарын қамтитын аппаратураларды, құрылғыларды 

пайдалануды және олармен жұмыс жасауды үйрету.  

Пән студенттерді  компьютер архитектурасы мен жадының ұйымдастырылу 

негіздерімен, макропрограммалаумен, теориялық және практикалық тапсырмалармен 

өзіндік жұмыс істеуді, заманға сай аппараттық қамтамасыздандырулармен жұмыс 

атқаруды түсіндіруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы қабілетті: 

1) ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздерін жобалауға; 

2) ЭЕМ-нің функционалдық түйіндерін зерттеуге; 

3) қазіргі кездегі процессорлардың негізгі бөліктерін ажыратуға; 

4) ДК-дің жұмыс жасау принциптерін талдауға; 

5) ДК-дің енгізу-шығаруды ұйымдастыратын құрылғыларымен жұмыс жасауға. 

  

Цель изучения дисциплины-научить специалистов к качественной работе, 

пользоваться аппаратурой, оборудованием и работать с современными средствами 

вычислительной техники.  

Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков самостоятельной 

работы с основами организации архитектуры и памяти компьютера, 

макропрограммированием, теоретическими и практическими заданиями, работы с 

современными аппаратными обеспечением. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) проектировать арифметические и логические основы ЭВМ; 

2) исследовать функциональных узлов ЭВМ; 

3) различать основные части современных процессоров; 

4) анализировать принципы работы ПК; 

5) работать с вводно-выходными устройствами ПК. 
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The purpose of the discipline - to teach professionals to work efficiently, use the 

equipment, equipment and work with modern means of computer technology.  

The discipline is aimed at developing students ' skills of independent work with the basics 

of the organization of computer architecture and memory, macro programming, theoretical and 

practical tasks, work with modern hardware. 

As a result of studying the course the student has the ability to: 

1) to design the arithmetic and logical foundations of computers; 

2) explore the functional nodes of the computer; 

3) distinguish the main parts of modern processors; 

4) analyze the principles of the PC; 

5) work with input-output devices of the PC. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)  

Information and communication technologies (in English language) 

Программалау технологиясы және тілдер 

Языки и технологии программирования 

Programming languages and technologies 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Компьютерлік тораптар  

Компьютерные сети 

Computer network 

Сұлбатехника негіздері 

Основы схемотехники  

The basics of circuitry 

 

Ақпараттық  жүйелер негіздері 

Основы информационных систем 

Basics of information systems 

Курстың мақсаты: ақпараттық жүйелерде ақпаратты берудің теориялық негіздерін 

меңгеру, ақпараттық өлшеу жүйелерін өзара салыстыру және олардың сипаттамаларын 

басқару объектісінің сипаттамаларымен келісу, ақпаратты беру және өңдеу жүйелерінде 

оңтайлы және кедергіге төзімді кодтау әдістерін меңгеру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды ақпараттармен байланысты негізгі 

ұғымдармен, ақпараттық жүйелердің құрамы мен жалпы құрылымымен таныстыруға; 

ақпараттық жүйелердің негізгі компоненттері туралы білім алуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттық жүйелермен байланысты білімді жүйелендіру, сондай-ақ ақпаратты 

жинау, беру, өңдеу және сақтау;  

2) энтропияның мәнін және олардың қасиеттерін түсіндіру; 

3) ақпараттық процесс моделін құру іскерлігін көрсету; 

4) ақпараттық процесті оңтайландыру міндеттерін шешу; 

5) алынған шешімдердің нәтижелерін талдау және бағалау; 

6) ақпаратты беру және өңдеу жүйелерінде оңтайлы және кедергіге төзімді кодтау 

әдістерін қолдана білу. 

 

Цель курса: освоение студентами теоретических основ передачи информации в 

информационных системах, сравнения информационных измерительных систем между 

собой и согласования их характеристик с характеристиками объекта управления, 

овладение методами оптимального и помехоустойчивого кодирования в системах 

передачи и обработки информации. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с составом и 

общей структуры информационных систем, с основными понятиями, связанными с 

информацией; на получение знаний о ключевых компонентах информационных систем. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1) систематизировать знания, связанные с информационными системами, а также 

сбора, передачи, обработки и хранения информации;  

2) объяснять сущность энтропии и их свойства; 

3) демонстрировать умение построения модели информационного процесса; 

4) решать задачи оптимизации информационного процесса; 

5) анализировать и оценивать результаты полученных решений; 

6) применять методы оптимального и помехоустойчивого кодирования в системах 

передачи и обработки информации. 

 

The aim of the course is mastering by students of theoretical bases of information transfer 

in information systems, comparison of information measuring systems among themselves and 

coordination of their characteristics with characteristics of object of management, mastering 

methods of optimum and noise-proof coding in systems of transfer and information processing. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge related to information systems, as well as the collection, 

transmission, processing and storage of information;  

2) explain the essence of entropy and their properties; 

3) demonstrate the ability to build a model of the information process; 

4) solve the problem of optimizing the information process; 

5) analyze and evaluate the results of the decisions; 

6) to be able to apply methods of optimum and noise-proof coding in systems of transfer 

and processing of information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгоритмы, структуры данных и программирование 

Алгоритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау 

Algorithms, data structures and programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Базы данных в информационных систем 

Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры 

Database in Information Systems 

 

Ақпараттық жүйелер 

Информационные системы 

Information Systems 

Курстың негізгі мақсаты-ақпаратты енгізу, іздеу, орналастыру және беру 

процедураларымен жабдықталған ақпараттық жүйелер туралы түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды ақпараттармен байланысты негізгі 

ұғымдармен, ақпараттық жүйелердің құрамы мен жалпы құрылымымен таныстыруға; 

ақпараттық жүйелердің негізгі компоненттері туралы білім алуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттық жүйелермен байланысты білімді жүйелендіру, сондай-ақ ақпаратты 

жинау, беру, өңдеу және сақтау;  

2) энтропияның мәнін және олардың қасиеттерін түсіндіру; 

3) ақпараттық процесс моделін құру іскерлігін көрсету; 

4) ақпараттық ағындардың сызбасын құру және әрі қарай автоматтандыру 

мақсатында пәндік саланы зерттеуді жүзеге асыру; 

5) жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерінде алгоритмдер мен бағдарламаларды 

әзірлеу.  

 

Основная цель курса – сформировать представление об информационных системах 

как хранилищах информации, снабженных процедурами ввода, поиска, размещения и 

выдачи информации. 
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Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с составом и 

общей структуры информационных систем, с основными понятиями, связанными с 

информацией; на получение знаний о ключевых компонентах информационных систем. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания, связанные с информационными системами, а также 

сбора, передчи, обработки и хранения информации;  

2) объяснять сущность энтропии и их свойства; 

3) демонстрировать умение построения модели информационного процесса; 

4) осуществлять исследование предметной области с целью построения схемы 

информационных потоков и дальнейшей автоматизации; 

5) разрабатывать алгоритмы и программы на языках программирования высокого 

уровня. 

 

The main purpose of the course is to form an idea of information systems as information 

repositories equipped with procedures for entering, searching, placing and issuing information. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge related to information systems, as well as the collection, 

transmission, processing and storage of information;  

2) explain the essence of entropy and their properties; 

3) demonstrate the ability to build a model of the information process; 

4) to carry out the study of the subject area in order to build a scheme of information 

flows and further automation; 

5) develop algorithms and programs in high-level programming languages 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бағдарламалаудың ортасы  

Инструментальные среды программирования  

Instrumental environments of programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру қағидалары 

Принципы автоматизации технологических процессов 

Principles of automation of technological processes 

 

Үлестірілген деректер жүйесі 

Распределенные системы данных 

Distributed data systems 

Курстың мақсаты: ақпаратты сақтау мен өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін 

әзірлеу және пайдалану туралы жалпы түсінік алу, сондай-ақ деректер қорын басқару 

жүйелерінің компонентін құру және өзара байланыс ерекшеліктері, SQL серверлік ДБЖ 

орнату, баптау және мониторингілеу, деректер базасын әзірлеу, жасау, резервтеу, 

қалпына келтіру және репликациялау және оларға қол жеткізуді басқару бойынша 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды деректер базасының технологияларымен 

және архитектураларымен таныстыруға; үлестірілген деректер қорының физикалық 

ұйымдастырылуын таңдауды анықтайтын критерийлері жайлы білім алуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әр түрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелер үшін деректер қорын басқару жүйелері 

мен үлестірілген деректер қорының құрылымы мен тағайындалуымен байланысты 

білімді жүйелендіру;  

2) үлестірілген деректер базасындағы ақпаратты өңдеу процестерін сипаттау және 

оңтайландыру тәсілдерін түсіндіру; 

3) үлестірілген деректер қорының құрылымы бойынша жобалық шешімдерді 

негіздеу білігін көрсету; 

4) SQL тілінде сұрау салу; 
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5) деректер қорының сызбасын сипаттау және талдау; 

6) ДҚБЖ жұмысына бағытталған қосымшаларды әзірлеу. 

 

Цель курса: получение общих представлений о разработке и использовании 

автоматизированных систем хранения и обработки информации, а также особенностей 

построения и взаимосвязи компонент систем управления базами данных, приобретение 

практических навыков по установке, настройке и мониторингу SQL серверных СУБД, 

разработке, созданию, резервированию, восстановлению и репликации баз данных и 

управлению доступом к ним. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с 

технологиями и архитектурами баз данных; на получение знаний о критериях, 

определяющие выбор физической организации распределенных баз данных. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания, связанные с назначением и структурой 

распределенных баз данных и систем управления базами данных для информационных 

систем различного назначения;  

2) объяснятьспособы описания и оптимизации процессов обработки информации 

распределенных базах данных; 

3) демонстрировать умение обоснования проектных решений по структуре 

распределенной базы данных; 

4) составлять запросы на языке SQL; 

5) описывать и анализировать схемы баз данных; 

6) разрабатывать приложения, ориентированные на работу СУБД. 

 

The aim of the course is obtaining general understanding of the development and use of 

automated storage and processing systems, as well as features of the construction and 

interconnection of components of database management systems, acquiring practical skills in 

installing, configuring and monitoring SQL server DBMS, development, creation, backup, 

recovery and replication of databases and access control. 

Course contents: the training course is aimed at familiarizing students with the 

technologies and architectures of databases; to gain knowledge about the criteria that determine 

the choice of physical organization of distributed databases. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge related to the purpose and structure of distributed databases 

and database management systems for information systems for various purposes;  

2) to explain the ways of describing and optimizing the processes of information 

processing in distributed databases; 

3) demonstrate the ability to justify design decisions on the structure of a distributed 

database; 

4) to formulate queries in SQL language; 

5) describe and analyze database schemas; 

6) develop applications focused on DBMS operation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгоритмы, структуры данных и программирование 

Алгоритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау 

Algorithms, data structures and programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мәліметтер қорын басқару жүйес 

Системы управления базами данных 

Database Management Systems (DBMS) 
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Компьютермен модельдеу негіздері 

Основы компьютерного моделирования 

Basics of computer modeling 

Пәннің мақсаты модельдердің негізгі кластары мен модельдеу әдістерін, 

технологиялық модельдерді құру принциптерін, формализация әдістерін оқып үйрену 

және моделдеуді компьютерде жүзеге асыру. 

 Пән студенттерді жүйелік модель ұғымдарымен, модельдердің жіктелуімен 

таныстыруға, әртүрлі мақсаттағы жүйелер модельдерін құрудың негізгі тәсілдерін 

қарастыруға, әртүрлі модельдер құру әдістемесі туралы терең және жүйелі білім беруге, 

процестердің модельдеу модельдерін жасау негіздерін қарастыруға, функционалды 

модельдерді құруға негіз береді. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті: 

1) модельдерді жүйелеу және жіктеу; 

2) модельдердің дамуы мен жұмыс істеуінің мақсаттарын тұжырымдау; 

3) жүйелік модельдерді құру және талдаудың негізгі әдістерін қолдану; 

4) компьютерлік модельдеуді жүргізу және жоспарлау; 

5) модельдеу нәтижелерін талдау және түсіндіру. 

 

Цель — изучение основных классов моделей и методов моделирования, принципов 

построения моделей процессов, методов формализации, алгоритмизации и реализации 

моделей на компьютере. 

 Дисциплина направлена на ознакомление студентов с понятием модель системы, 

классификацией моделей, рассмотреть основные подходы к созданию моделей систем 

различного назначения, дать глубокие и систематизированные знания о методологии 

создания различных моделей, рассмотреть основы разработки имитационных моделей 

процессов, дать основы построения функциональных моделей. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) проводить систематизацию и классификацию моделей; 

2) формулировать цели разработки и функционирования моделей; 

3) использовать основные методы построения и анализа моделей систем; 

4) проводить и планировать моделирование на ЭВМ; 

5) проводить анализ и интерпретировать результаты моделирования. 

 

The goal is to study the main classes of models and modeling methods, the principles of 

building process models, formalization methods, algorithmization and implementation of 

models on a computer. 

 The discipline is aimed at acquainting students with the concept of a system model, 

classification of models, consider the main approaches to creating models of systems for various 

purposes, give deep and systematic knowledge about the methodology for creating various 

models, consider the basics of developing simulation models of processes, give the basics for 

constructing functional models. 

As a result of the development of this discipline, the student should be able to: 

1) systematize and classify models; 

2) to formulate the goals of the development and functioning of models; 

3) use the basic methods of constructing and analyzing system models; 

4) conduct and plan computer simulations; 

5) analyze and interpret simulation results. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Информационно-комуникационные технологии (на англ.) 

Information-communication technologie 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Компьютерлік графика және кескіндерді өңдеу 

Компьютерная графика и обработка изображений 

Computer graphics and processing of images 
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Деректер қорын басқару жүйелері 

Системы управления базами данных 

Database management systems 

Курстың мақсаты: білім алушыларды цифрлық деректерді өңдеу және берудің 

негізгі технологияларына оқыту. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды ДББЖ жіктелуімен және архитектуралық 

үлгілерімен таныстыру; көп пайдаланушы ДББЖ ұйымдастыру, транзакция механизмдері 

туралы білім алуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) деректер базасын және деректер қорын басқару жүйелерін тағайындау мен 

құрылымымен байланысты білімді жүйелендіру;  

2) деректерді өңдеу процестерін сипаттау және оңтайландыру тәсілдерін түсіндіру; 

3) реляциялық деректер базасының құрылымы бойынша жобалық шешімдерді 

негіздеу білігін көрсету; 

4) SQL тілінде сұрау салу; 

5) деректер қорының сызбасын сипаттау және талдау; 

6) SQL Server ДББЖ жұмысына бағытталған қосымшаларды әзірлеу. 

 

Цель курса: обучение основным технологиям обработки и передачи цифровых 

данных.  

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с 

классификацией и архитектурными моделями СУБД; на получение знаний об 

организации многопользовательских СУБД, механизмах транзакций. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания, связанные с назначением и структурой баз данных и 

систем управления базами данных;  

2) объяснять способы описания и оптимизации процессов обработки данных; 

3) демонстрировать умение обоснования проектных решений по структуре 

реляционных баз данных; 

4) составлять запросы на языке SQL; 

5) описывать и анализировать схемы баз данных; 

6) разрабатывать приложения, ориентированные на работу СУБД SQL Server. 

 

The aim of the course is training of students in basic technologies of processing and 

transmission of digital data. 

Course contents: the training course is aimed at familiarizing students with the 

classification and architectural models of DBMS; to gain knowledge about the organization of 

multi-user DBMS, transaction mechanisms. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge related to the purpose and structure of databases and database 

management systems;  

2) explain how to describe and optimize data processing processes; 

3) demonstrate the ability to justify design decisions on the structure of relational 

databases; 

4) to formulate queries in SQL language; 

5) describe and analyze database schemas; 

6) develop applications focused on the work of SQL Server DBMS. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры 

БазыданныхвИС 

Databases and IS 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өнеркәсіпті басқарудың автоматтандырылған жүйелері 

Автоматизированные системы управления предприятием 
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Automated systems of business management 

 

Ақпараттық жүйелердін өмірлік циклы 

Жизненный цикл информационных систем 

Information Systems Life Cycle 

Курстың мақсаты: студенттерді ақпараттық жүйелердің өмірлік циклдерінің әр 

түрлі модельдерін құру және пайдалану туралы негізгі теориялық біліммен, ақпараттық 

жүйелердің өмірлік циклдерін қолдану мен басқаруда дағдыларды игеру. 

Мазмұны: оқыту курсы студенттерді ақпараттық жүйелердің өмірлік цикл 

модельдерімен, ақпараттық жүйелер мен қызметтердің өлшемдерімен, жобалау мен 

әзірлеу процесінің өлшемдерімен таныстыруға бағытталған; ақпараттық жүйені жобалау 

мен басқаруды жоспарлау және басқару; ақпараттық жүйелерді жобалау және дамыту 

үшін құралдарды қолдану. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы орындай алады: 

1) пәндік аймақ, бизнес-процестер туралы білімді жүйелеу; 

2) бизнес қажеттіліктерін қанағаттандыру тұрғысынан жобалық шешімдер 

нұсқаларын ұсыну және бағалау; 

3) бизнес-процестерді басқарудың қазіргі және келешектегі қажеттіліктерін 

қамтамасыз ету үшін IT технологиялары үшін ең жақсы дизайнерлік шешімдерді ұсыну; 

4) ақпараттық жүйені жобалау және дамыту бойынша топтың жұмысын жоспарлау; 

5) ақпараттық жүйені жобалау және дамыту саласындағы мамандардың жұмысын 

басқару; 

6) ақпараттық жүйенің тұтынушыларымен кәсіби ынтымақтасу. 

 

Цель курса: ознакомление студентов с базовыми теоретическими знаниями по 

построению и использованию различных моделей жизненных циклов информационных 

систем, приобретение навыков применения и управления жизненными циклами 

информационных систем. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с моделями 

жизненного цикла информационных систем, метриками информационных систем и 

услуг, метриками процесса проектирования и разработки; календарным планированием и 

управление проектированием и эксплуатацией информационной системы; применением 

инструментальных средств для  проектирования и разработки информационных систем. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания о предметной области, бизнес-процессах;  

2) предлагать и оценивать варианты проектных решений с позиций обеспечения 

потребностей бизнеса; 

3) предлагать наилучшие проектные решения ИТ-технологий для обеспечения 

текущих и наиболее перспективных будущих потребностей управления бизнес-

процессами; 

4) планировать работу группы по проектированию и разработке информационной 

системы; 

5) управлять работой специалистов по проектированию и разработке 

информационной системы; 

6) профессионально сотрудничать с заказчиками информационной системы. 

 

The purpose of the course: to acquaint students with basic theoretical knowledge on the 

construction and use of various models of life cycles of information systems, the acquisition of 

skills in the application and management of life cycles of information systems. 

Content: the training course aims to familiarize students with life cycle models of 

information systems, metrics of information systems and services, metrics of the design and 

development process; scheduling and management of the design and operation of the 

information system; the use of tools for the design and development of information systems. 

As a result of studying the course, the student will be able to: 

1) to systematize knowledge about the subject area, business processes; 

2) to propose and evaluate options for design decisions from the standpoint of meeting 

the needs of the business; 
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3) to offer the best design solutions for IT technologies to ensure the current and most 

promising future needs of business process management; 

4) plan the work of the group on the design and development of the information system; 

5) manage the work of specialists in the design and development of an information 

system; 

6) to cooperate professionally with customers of the information system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Объектіге бағытталған программалау 

Информационно-коммуникационные технологии 

Объектно-ориентированное программирование 

Information and communication technologies 

Object oriented programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Эксперттік жүйелер 

Экспертные системы 

Expert systems 

 

 

Өндірістің деректер базасының серверлерін басқару 

Администрирование серверов БД предприятия 

Administration of enterprise database servers 

Курстың мақсаты: MS Winsows® 2008 R2 базасында серверлермен қалай жұмыс 

атқару керек және сервердің артықшылықтары. Виртуализация терминімен танысу. DNS 

және DHCP серверлерін меңгеру және артықшылықтарын түсіну. Жасалған сайттарды 

қалай сыртқы серверлерге шығару және баптауларын істеу. Active Directory Domain 

Services технологиясымен танысу және баптауды үйрену. 

Мазмұны: Вирутализация; MS Winsows® 2008 R2 серверін оқып үйрену; DNS және 

DHCP серверлерін меңгеру; Жалпы корпоративті компьютерлерді басқаруды үйрену; 

Active Directory Domain Services технологиясымен танысу; қолданушы тапсырмаларын 

жобалау; стандартты сервистік бағдарламалармен жұмыс; бағдарламалық жүйелердің 

сақталуы және қауіпсіздігі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы қабілетті:  

1) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары мен 

болашағы туралы білімді  жүйелендіру; 

2) ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер ұрпағының ауысуына 

бейімдеу;  

3) әр түрлі серверлер мен серверлік бағдарламарда жұмыс нәтижелері мен 

салдарын талдау және бағалау; 

4) виртуалды машиналар және оларды орнатуға арналған бағдарламалар түрлерін 

ажырата алу; 

5) WEB және FTP server бағдарламасын орнату және негіздерімен танысу; 

6) WINDOWS SERVER 2008 туралы білімді жүйелеу. 

 

Цель курса: Как работать с серверами на базе MS Winsows 2008 R2 и преимущества 

сервера. Знакомство с термином виртуализации. Владение и понимание преимуществ 

DNS и DHCP серверов. Как вывести созданные сайты на внешние серверы и сделать 

настройки. Знакомство с технологией ActiveDirectoryDomainServices. 

Содержание: Вирутализация; изучение сервера MS Winsows 2008 R2; освоение 

серверов DNS и DHCP; изучение управления общими корпоративными компьютерами; 

ознакомление с технологией ActiveDirectoryDomainServices; проектирование 

пользовательских заданий; работа со стандартными сервисными программами; 

сохранность и безопасность программных систем. 

В результате изучения курса обучающийся способен:  

1) систематизировать знаний о тенденциях и перспективах развития современных 

информационных технологий; 

2)  адаптировать  поколений информационных технологий и компьютерных систем;  
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3) анализировать и оценивать результатов работы на различных серверах и 

серверных программах; 

4)  различать виртуальные машины и программы для их установки; 

5) установить и ознакомиться с программным обеспечением WEB и FTP-сервера; 

6) систематизировать  знаний о WINDOWS SERVER 2008. 

 

The purpose of the course: How to work with servers based on MS Windows 2008 R2 

and the advantages of the server. Introduction to the term virtualization. Knowledge and 

understanding of the advantages of DNS and DHCP servers. As to withdraw created sites on 

external servers and do settings. Introduction to Active Directory Domain Services technology. 

Course contents: Virutalization; learning MS Winsows 2008 R2 server; mastering DNS 

and DHCP servers; learning how to manage shared corporate computers; familiarization with 

Active Directory Domain Services technology; designing user tasks; working with standard 

service programs; safety and security of software systems. 

As a result of studying the course the student is able to:  

1) systematize knowledge about trends and prospects of development of modern 

information technologies; 

2) adapt generations of information technology and computer systems;  

3) analyze and evaluate the results of work on different servers and server programs; 

4) distinguish between virtual machines and programs to install them; 

5) installation and familiarization with WEB and FTP server software; 

6) systematize knowledge about WINDOWS SERVER 2008. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ақпараттық жүйлердегі деректер базасы, Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар, Компьютерлік желілер. 

Базы данных в информационных системах, Информационно-коммуникационные 

технологии, Компьютерные сети. 

Databases in information systems, Information and communication technologies, 

Computer networks. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тармақталған жүйелер, Өнеркәсіпті басқаруға арналған автоматтандырылған жүйе. 

Разветвленные системы, Автоматизированные системы для управления 

промышленностью. 

Branched systems, Аutomated systems for industrial management. 

 

Технологиялық процесстерді автоматтандыру принциптері 

Принципы автоматизации технологических процессов 

Principles of automation of technological processes 

Курстың мақсаты: студенттердің технологиялық процестерді автоматтандыру 

жүйесін жобалаудағы қажетті білімі мен дағдысын қалыптастыру. 

Мазмұны: оқыту курсы студенттерді технологиялық процестердің 

классификациясы туралы негізгі біліммен таныстыруға бағытталған; автоматтандыру 

жүйесінің құрылымы; технологиялық процестерді автоматтандыру классификациясының 

принциптері мен ерекшеліктері; 

Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушы орындай алады: 

1) процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру кезінде заманауи 

ақпараттық технологияларды пайдалануға; 

2) технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесінде 

қолданылатын қондырғылардың параметрлерін және құрылғыларын есептеу үшін 

қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға; 

3) әр түрлі мақсаттар үшін функционалды модульдердің кітапханаларын қолдана 

отырып бағдарламалау әдістерін қолдана алады; 

4) дискретті комбинаторлық және дәйекті басқару алгоритмдерін тиімді шешуге, 

оператормен және жоғарғы деңгейлі басқару жүйесімен ақпарат алмасуға дағдыланады. 

5) заманауи жабдықтар мен зерттеу әдістерін қолдана отырып, ғылыми-өндірістік 

міндеттерді шешу үшін зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге; 



 

31 

 

 

Цель курса: формирование у студентов необходимых знаний и умений по 

проектированию системы автоматизации технологического процесса. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с базовыми 

знаниями по классификация технологических процессов; структурой системы 

автоматизации; принципами и особенностями автоматизации классификация 

технологических процессов;   

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) использовать современные информационные технологии при проектировании 

автоматизированной системы управления технологическим процессом; 

2) использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров и 

выбора устройств оборудования, используемого в АСУ технологическим процессом; 

3) использовать методы программирования с использованием библиотек 

функциональных модулей различного назначения; 

4) обладать навыками эффективной отладки алгоритмов дискретного 

комбинаторного и последовательного управления, обмена информацией с оператором и 

системой управления верхнего уровня. 

5) самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры 

и методов исследования. 

 

The aim of the course: the formation of students' necessary knowledge and skills in 

designing a process automation system. 

Content: the training course aims to familiarize students with basic knowledge on the 

classification of technological processes; structure of the automation system; principles and 

features of automation classification of technological processes; 

As a result of studying the course, the student will be able to: 

1) use modern information technology in the design of an automated process control 

system; 

2) use application software to calculate parameters and select devices of equipment used 

in the automated process control system; 

3) use programming methods using libraries of functional modules for various purposes; 

4) have the skills to efficiently debug discrete combinatorial and sequential control 

algorithms, exchange information with the operator and the top-level control system. 

5) independently carry out research to solve research and production problems using 

modern equipment and research methods. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Деректер базасы 

Объектіге бағытталған программалау 

Базы данных 

Объектно-ориентированное программирование 

Data Bases 

Object oriented programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өнеркәсіпті басқарудың автоматтандырылған жүйелері 

Автоматизированные системы управления предприятием 

Automated systems of business management 

 

Мобильді қосымшалар әзірлеу 

Разработка мобильных приложений 

Mobile Application Development 

Курстың мақсаты: білім алушыларды заманауи мобильді технологияларды қолдану 

дағдысын қалыптастыру. 

Мазмұны: Мобильді технологияларды қолдану әдістері.Android-проект 

құрылымы.Экран элементтері және оның қасиеттері.Button мысалында әрекеттерді 

өңдеу.Логтар және қалқып шығатын хабарламалар.Жұмыс қосымшаларында View-
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компонентін құру.Анимация. Activity Lifecycle, екі Activityде қалпын өзгерту. Task. Intent 

Filter. AsyncTask. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1. Android-проект құрылымын сипаттай алу; 

2. мобильді қосымшаларды программалау әдістерін іс-тәжірибесінде қолдану; 

3. мобильді қосымшаларды программалау әдістерінің тиімділігін салыстыру; 

4. Eclipse және SDK Tools орнату және баптау; 

5. қолданбалы мобильді қосымшалар әзірлеу; 

6. Әзірленген қосымшаларды тестілеу және бағалау. 

  

Цель курса: формирование навыков использования современных мобильных 

технологии. 

Содержание: Методы использования мобильных технологии.  Структура Android-

проекта. Элементы экрана и его свойства. Обработка действий на примере Button. Логи и  

всплывающие сообщения. Создание View-компонента в рабочем приложений. Анимация. 

Activity Lifecycle, изменение форм в двух Activity. Task. Intent Filter. AsyncTask. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. описывать структуру Android-проекта; 

2. применять методы программирования мобильных приложений в практической 

деятельности; 

3. сравнивать эффективность методов программирования мобильных приложений 

; 

4. устанавливать и настраивать Eclipse и SDK Tools; 

5. разрабатывать прикладные мобильные приложения; 

6. тестировать и оценивать разработанные мобильные приложения. 

 

The aim of the course the formation of skills in using modern mobile technology. 

Course contents: Methods of using mobile technology. The structure of the Android 

project. Screen elements and its properties. Handling actions using the Button example. Logs 

and pop-up messages. Creating a View component in a working application. Animation. 

Activity Lifecycle, changing forms in two Activity. Task. Intent Filter. AsyncTask. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1. describe the structure of the Android project; 

2. apply the methods of programming mobile applications in practice; 

3. compare the effectiveness of programming methods for mobile applications; 

4. install and configure Eclipse and SDK Tools; 

5. develop mobile applications; 

6. test and evaluate developed mobile applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Объектілі бағдарланған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Objectorientedprogramming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduation work 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 
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нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік тәжірибе 

Производственная практика 

Work practice 
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Роботтарды басқарудыбағдаламалау 

Программирование управления роботами 

Robot Control programming. 

Курстың мақсаты: Программа құрудың теориялық негіздерін меңгеру және 

теориялық білімді практикада жүзеге асыру дағдысын дамыту. 

Мазмұны: Бағдарламаның негізгі компоненттері. Бағдарлама сценарийлері. 

Бірнеше объектілерді басқару. Тізбектей және біруақытта орындалу. Интерактивтілік, 

шарт және айнымалылар. Кездейсоқ сандар.Объектілер мен костюмдерді жасау. 

Объектілер кітапханасын қолдану. Мотор және қозғалыс датчиктерімен жұмыс. 

Роботтарды қолдана отырып, ойын арқылы оқыту әдістемесі. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) роботтарды басқаруды бағдарламалаудың негізгі компоненттерін сипаттау;  

2) визуалды объектілі-бағдарламалау ортасында бағдарлама құру; 

3) бағдарламалау ортасында қолданбалы есептерді шешу; 

4) роботтарды басқарудың техникалық мүмкіндіктеріне сыни талдау жасай алу; 

5) роботтарды басқаруды бағдарламалау мүмкіндіктерін талдау және бағалау; 

6) стандартты емес роботтарды басқаруды бағдарламлау. 

  

Цель курса: формирование теоретических основ программирования иразвитие 

навыков реализаций теоретических знаний на практике. 

Содержание: Основные компоненты программы. Программирование сценариев. 

Управление несколькими объектами. Последовательное и одновременное выполнение. 

Интерактивность, условия и переменные. Случайные числа. Создание объектов и 

костюмов. Использование библиотеки объектов. Работа с моторами и с датчиками 

движения. Игровые методы обучения с использованием роботов. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) описывать основные компоненты программирования управления роботами; 

2) программировать в объектно-ориентированной среде; 

3) решатьприкладные задачи в среде программирования; 

4) демонстрировать умение критического анализатехнических возможностей 

управления роботами; 

5) анализировать и оценивать возможности управления роботами; 

6) программировать управление нестандартным роботом. 

 

The aim of the course the formation of the theoretical foundations of programming and 

the development of skills for the implementation of theoretical knowledge in practice. 

Course contents: The main components of the program. Script programming. Manage 

multiple objects. Sequential and simultaneous execution. Interactivity, conditions and variables. 

Random numbers. Creating objects and costumes. Using an object library. Work with motors 

and with motion sensors. Game learning methods using robots. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1. describe the main components of robot control programming; 

2. to program in an object-oriented environment; 

3. solve applied problems in a programming environment; 

4. demonstrate the ability to critically analyze the technical capabilities of controlling 

robots; 

5. analyze and evaluate the ability to control robots; 

6. to program control of a non-standard robot. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Робототехника негіздері 

Основы робототехники 

RoboticsBasics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жасанды интеллект жүйелері 

Системы искусственного интелекта 

Artificial intelligence systems 

http://younglinux.info/scratch/interactive
http://younglinux.info/scratch/interactive
http://younglinux.info/scratch/paint
http://younglinux.info/scratch/library
http://younglinux.info/scratch/objects
http://younglinux.info/scratch/message
http://younglinux.info/scratch/interactive
http://younglinux.info/scratch/random
http://younglinux.info/scratch/paint
http://younglinux.info/scratch/paint
http://younglinux.info/scratch/library
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Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  
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1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік тәжірибе 

Производственная практика 

Work practice 

 

 

Человеко-машинное взаимодействие 

Адам-машинаның өзара әрекеті 

Human-machineinteraction 

Курстың мақсаты: студенттерді қазіргі интерфейстердің негізгі түрлерімен және 

олардың негізгі компоненттерімен таныстыру, сонымен қатар оларға жобалаудың негізгі 

принциптерін оқып үйрету. 

Мазмұны: Адам-машиналық өзара әрекеттесу–бұл пайдаланушы талабы 

тұрғысынан интерактивті компьютерлік жүйелерді әзірлеу, дамыту және қолдану, 

сондай-ақ олардың айналасындағылардың құбылыстарын зерттеумен айналысатын пән. 

Бұл курс программистер мен пайдаланушыларға арналған және пайдаланушылық 

интервейсті әзірлеу мен дамытуға баса назар аудара отырып, компьютерлік 

технологияларды оқытуды қамтамасыз етеді. 

Курсты зерделеу нәтижесінде студент: 

1) адам-машина интерфейсін ұйымдастыруға қойылатын пайдаланушылардың 

талаптарын жинақтайды және талдайды; 

2) пайдаланушылар жұмысының үлгілік сценарийлеріне сәйкес бағдарламалық 

өнімдердің пайдаланушы интерфейсін жобалау; 

3) бағдарламалық өнімді іске асыру процесінде адам-машина интерфейсінің 

элементтерін әзірлеу; 

4) пайдаланушы интерфейсін тестілеуді орындау. 

5)  

 Цель курса: ознакомление студентов с основными типами существующих 

интерфейсов и их базовых компонент, а также изучение основных принципов их 

проектирования. 

Содержание: Человеко-машинное взаимодействие – дисциплина, имеющая дело с 

разработкой, развитием и применением интерактивных компьютерных систем с точки 

зрения требований пользователя, а также с изучением явлений их окружающих. Этот 

курс предназначен для программистов и пользователей и обеспечивает изучение 

компьютерных технологий с акцентом на разработку и развитие пользовательского 

интервейса. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) обобщать и анализировать требования пользователей к организации человеко-

машинного интерфейса; 
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2) проектировать пользовательский интерфейс программных продуктов в 

соответствии с типовыми сценариями работы пользователей; 

3)  разрабатывать элементы человеко-машинного интерфейса в процессе 

реализации программного продукта; 

4) выполнять тестирование пользовательского интерфейс. 

 

The purpose of the course: to introduce students to the basic types of existing interfaces 

and their basic components, as well as to study the basic principles of their design. 

Content: Man-machine interaction is a discipline dealing with the development, 

development and application of interactive computer systems from the point of view of user 

requirements, as well as with the study of the phenomena of those around them. This course is 

intended for programmers and users and provides a study of computer technology with an 

emphasis on the design and development of user interface. 

As a result of studying the course, the student will be able to: 

1) summarize and analyze user requirements for the organization of the human-machine 

interface; 

2) to design the user interface of software products in accordance with typical scenarios 

of user work; 

3) to develop elements of a human-machine interface in the process of implementing a 

software product; 

4) performuserinterfacetesting. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика  

Информатика 

Informatics 

Бағдарламалау және алгоритмдеу негіздері.  

Программирование и основы алгоритмизаци.  

Programming and Algorithmization Basics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Нысанға бағытталған бағдарламалау. 

Объектно-ориентированное программирование.  

Object-orientedprogramming. 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 
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3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 
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The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Өндірістік тәжірибе 

Производственная практика 

Workpractice 

 

Эксперттік жүйелер 

Экспертные системы 

Expert system 

Пәнді оқытудың мақсаты – эксперттік жүйе және жасанды интеллект жүйелерін 

ұйымдастыру принциптерін меңгеру, оларды жобалауда практикалық дағдылар алу. 

Мазмұны. Жасанды ителлектің анықтамасы және негізгі ұғымдары. Білімдер және 

олардың ұсыну модельдері. Нейрожелі және оның түрлері. Нейрожелінің қолданылу 

салалары. Экперттік жүйе. Эксперттік жүйелердің ерекшеліктері және олардың 

қолданылуы. Эксперттік жүйедегі білімді көрсету. Қорытындыны басқару стратегиясы. 

Қалып-күй кеңістігінде есептің көрсетілуі мен іздеу әдістері. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) жасанды  интеллект  облысындағы  зерттеулер  бағытын сипаттай алу; 

2) жасанды интеллект, білім базасы, эксперттік жүйелердің есептерін шешу 

әдістерін жобалау; 

3) семантикалық   желілер,   сөйлемдер   және   математикалық   өрнектердің 

мағыналарын,  интеллектуальды жүйелердің түрлеріне талдау жасау; 

4) білімнің берілуінің әр түрлі  әдістерін пайдаланып эксперттердің білімін 

формальдау; 

5) дедукция, индукция, аналогия негіздерін  қолдану; 
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6) программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалану. 

 

Цель изучения дисциплины – овладение принципами организации экспертных 

систем и систем искусственного интеллекта, приобретение практических навыков их 

проектирования. 

Содержание. Определение и основные понятия искусственного интеллекта. Знания 

и модели их представления. Нейросеть и его виды. Области применения нейросетей. 

Экпертная система. Особенности экспертных систем и их применение. Демонстрация 

знаний в экспертной системе. Стратегия управления выводом. Методы поиска и 

отображения отчета в пространстве состояния. 

В результате изучения курса обучающийся обладает способностями: 

1) описать направление исследований в области искусственного интеллекта; 

2) проектирование методов решения задач системы искусственного интеллекта, баз 

знаний, экспертных систем; 

3) анализ смыслов семантических линий, предложений и математических 

выражений, видов интеллектуальных систем; 

4) формализация знаний экспертов с использованием различных методов передачи 

знаний; 

5) применение основ дедукции, индукции, аналогии; 

6) использование моделей нейронных сетей в программных приложениях. 

 

The aim of the discipline - mastering the principles of organization of expert systems and 

artificial intelligence systems, the acquisition of practical skills in their design. 

Content. Definition and basic concepts of artificial intelligence. Knowledge and models 

of their representation. Neuro network and its types. Applications of neuro networks. The expert 

system. Features of expert systems and their application. Demonstration of knowledge in the 

expert system. Output management strategy. Methods for finding and displaying a report in 

status space. 

As a result of studying the course the student has the ability to: 

1) describe the direction of research in the field of artificial intelligence; 

2) design of methods for solving problems of artificial intelligence systems, knowledge 

bases, expert systems; 

3) analysis of the meanings of semantic lines, sentences and mathematical expressions, 

types of intelligent systems; 

4) formalization of expert knowledge using different methods of knowledge transfer; 

5) application of the basics of deduction, induction, analogy; 

6) use of neural network models in software applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері, бағдарламалау технологиясы 

Основы алгоритмизации и программирования, технология программирования 

Basics of algorithmization and programming, programming technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Автоматтандырылған жүйелерді жобалау, жүйелік программалау. 

Проектирование автоматизированных систем, системное программирование. 

Design of automated systems, system programming. 

 

Risk Management және IT стандарттары 

Risk Management и стандарты в IT 

Risk Management and IT standards 

Курстың мақсаты-жалпы жобалық және операциялық тәуекелдерді және АТ 

саласындағы тәуекелдерді басқару бойынша қызмет туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны студенттерді тәуекелдерді басқару саласында қолданылатын 

терминологиямен, тәуекелдерді бағалау критерийлерін және тәуекелдерді қабылдау 

критерийлерін айқындау жолдарымен, тәуекелдерді басқару фазаларымен таныстыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 
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1) ұйымдағы тәуекел-менеджер қызметінің мазмұны мен сапасына қойылатын 

бірыңғай талаптарды белгілеу және қолдау; 

2) сертификаттау жүргізу, тәуекел-менеджерлердің біліктілігін бағалау; 

3) білім беру стандарттарын қалыптастыру, оқыту бағдарламаларын, оның ішінде 

ұйымдарда біліктілікті арттыру бағдарламаларын қалыптастыру, білім беру 

бағдарламаларына оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу; 

4) дедукция, индукция, аналогия негіздерін  қолдану; 

5) программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалану. 

 

Цель курса-формирование целостного представления о деятельности по 

управлению проектными и операционными рисками в области ИТ. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с терминологией, 

применяемой в области управления рисками, методами определения критериев оценки 

рисков и критериев принятия рисков, фазами управления рисками. 

В результате изучения курса обучающийся обладает способностями: 

1) установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству 

деятельности риск-менеджера в организации; 

2) проведение сертификации, оценка квалификации риск-менеджеров; 

3) формирование образовательных стандартов, формирование учебных программ, в 

том числе программ повышения квалификации в организациях, разработка учебно-

методических материалов к образовательным программам; 

4) применение основ дедукции, индукции, аналогии; 

5) использование моделей нейронных сетей в программных приложениях. 

 

 

The aim of the course-the formation of a holistic view of the management of project and 

operational risks in the field of it. 

The content of the discipline is aimed at familiarizing students with the terminology used 

in the field of risk management, methods for determining the criteria for risk assessment and 

risk acceptance criteria, risk management phases. 

As a result of studying the course the student has the ability to: 

1) establishing and maintaining uniform requirements for the content and quality of the 

risk Manager in the organization; 

2) certification, assessment of qualification of risk managers; 

3) the formation of educational standards, the formation of training programs, including 

training programs in organizations, the development of teaching materials for educational 

programs; 

4) application of the basics of deduction, induction, analogy; 

           5) use of neural network models in software applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Ақпараттық жүйелер негіздері 

Основы информационных систем 

Basics of information systems 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Өндірістіктәжірибе, дипломдықжұмыстар 

Производственная практика, дипломное проектирование 

Workpractice, graduatework. 

 

Деректерді талдау әдістері 

Методы анализа данных 

Data Analysis Methods 

Курстың мақсаты: студенттердің мәліметтерді талдаудың әртүрлі әдістері туралы 

білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы студенттерді пәннің тұжырымдамалық аппаратымен, негізгі 

теориялық қағидалармен және әдістермен таныстыруға бағытталған. 

Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушы орындай алады: 

1) мәліметтерді сипатына, формасына сәйкес жүйелеуге және жіктеуге; 
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2) мәліметтер нысанына байланысты мәліметтерді өңдеу әдісін анықтайды; 

3) енгізілетін деректерді және нәтижені анықтайды; 

4) мәліметтерді өңдеу алгоритмін жасау; 

5) алгоритмді кез-келген мамандандырылған есептеу ортасында немесе 

бағдарламалау арқылы енгізуге; 

6) нәтижені түсіндіру. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся знаний и умений о различных методах 

анализа данных. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с 

понятийным аппаратом дисциплины, основными теоретическими положениями и 

методами. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать и классифицировать данные по их природе, форме;  

2) определять метод обработки данных в зависимости от формы данных; 

3) определять требуемые входные данные и получаемый результат; 

4) разработать алгоритм обработки данных; 

5) реализовать алгоритм в какой-либо специализированной, вычислительной среде 

или с помощью программирования; 

6) интерпретировать полученный результат. 

 

The purpose of the course: the formation of students' knowledge and skills about various 

methods of data analysis. 

Content: the training course is aimed at introducing students to the conceptual apparatus 

of the discipline, basic theoretical principles and methods. 

As a result of studying the course, the student will be able to: 

1) to systematize and classify data according to their nature, form; 

2) determine the data processing method depending on the data form; 

3) determine the required input data and the result; 

4) develop a data processing algorithm; 

5) implement the algorithm in any specialized computing environment or through 

programming; 

6) interpret the result. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика 

Программалау 

Higher mathematics 

Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыстар 

Производственная практика, дипломное проектирование 

Work practice, graduate work. 

 

Мәліметтерді өңдеуін статистикалық әдістері 

Статистические методы обработки данных 

Statistical Methods of Data Processing 

Курстың мақсаты: студенттерді экономикалық және әлуметтік құбылыс, 

процесстерді зерттеу үшін статистикалық байқауды жобалау және іске асыру 

әдістемелігін үйрету, мәліметтерді өндеудің статистикалық әдістерімен таныстыру, 

статистикалық талдаудың негізінде зандылықтарды айқындауға үйрету 

Мазмұны: Мазмұны: оқу курсы студенттерді пәннің тұжырымдамалық 

аппаратымен, негізгі теориялық қағидалармен және әдістермен таныстыруға бағытталған. 

Курсты зерделеу нәтижесінде студент: 

1) статистикалық байқауды (зерттеуді) жобалау;  

2) статистикалық әдістер көмегімен мәліметтерді өндеу; 

3) мәліметтерді өндеу нәтижесінде, зерттеу саласында зандылықтарды айқындау; 
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4) статистикалық зерттеу нәтижесінде, зерттеелетін құбылыс, процесстердін 

болашақта дамуы бойынша болжамды құру; 

5) статистикалық зерттеу нәтижелерін ынғайлы түрінде көрсетуді білу (графиктер, 

диаграммалар, статистикалық кестелер). 

 

Целью курса является научить студентов методологии проектирования и 

проведения статистических исследований для изучения экономических и социальных 

процессов, явлений, ввести статистические методы обработки данных, научить их 

определять основы статистического анализа. 

Содержание: Курс направлен на ознакомление студентов с понятийным аппаратом 

предмета, основными теоретическими принципами и методами. 

В результате курса студент будет: 

1) проектировать статистическое наблюдение (исследование); 

2) обрабатывать данные с использованием статистических методов; 

3) выявлять закономерности на основе результатов статистического исследования; 

4) прогнозировать  будущее развитие объекта исследования на основе результатов 

статистического исследования; 

5) оформлять результаты статистического обследования в удобной для восприятия 

форме (графики, диаграммы, статистические таблицы). 

 

The aim of the course is to teach students the methodology of designing and conducting 

statistical research to study economic and social processes, phenomena, introduce statistical 

methods of data processing, teach them to determine the basis of statistical analysis. 

Content: The course is aimed at introducing students to the conceptual apparatus of the 

subject, basic theoretical principles and methods. 

As a result of the course, the student will: 

1) to design a statistical observation (study); 

2) process data using statistical methods; 

3) identify patterns based on the results of a statistical study; 

4) to predict the future development of the research object based on the results of 

statistical research; 

5) to compile the results of a statistical survey in a convenient form for perception 

(graphs, charts, statistical tables). 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика 

Программалау 

Higher mathematics 

Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыстар 

Производственная практика, дипломное проектирование 

Work practice, graduate work. 

 

Виртуалдау және бұлттық технологиялар 

Виртуализация и облачные технологии 

Virtualization and Cloud technologies 

Курстың мақсаты: білім алушыларды бұлтты есептеулердің қазіргі 

технологияларын кәсіби қызметте қолдануға үйрету. 

Мазмұны: Бұлттық технологиялардың негіздерімен, Бұлттық технологияларды 

талдау. Бұлттық технологиялар арқылы жоғары деңгейдеге бағдарламалар кешенін 

пайдалану. Академиялық бұлт. Бұлттық сервистермен айналысатын компаниялар. 

Бұлттық шешімдер. Бұлттық қойма құру, программалау сервисін ұйымдастыру. Java 

тілінде бұлтта программа құру. On-Line Office-пен желідегі байланыс.   Виртуальдау 

технологиясы.  Виртуальдау платформасы.  Windows Server ОЖ Hyper-v виртуальды 

машинасына қою 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) бұлтты есептеулердің негізгі принциптерін, әртүрлі платформаларды қолдану 

арқылы бұлттық жүйелерге қосымшалар әзірлеудің принциптері мен әдістерін; бұлтты 

есептеулердің инфрақұрылымын білу; 

2) бұлтты есептеулерді жүзеге асыру барысында қазіргі ақпараттық орталарды, 

бұлттық қоймаларды жасау технологияларын және виртуализациялау технологиясын 

қолдана алу. 

3) бұлтты қоймаларды әзірлеу, бағдарламалаудың онлайн орталарын қолдану, 

виртуалдау технологиясымен жұмыс істей білу. 

4) бұлттық сервистердің мүмкіндіктеріне сыни талдау іскерлігін көрсету; 

5) виртуалдау нәтижелері мен мүмкіндіктерін талдау және бағалау; 

6) құрылған жеке бұлттық қойманың архитектурасын құру. 

  

Цель курса: научить обучающихся использовать в профессиональной деятельности 

современные технологии облачных вычислении. 

Содержание: Введение в облачные вычисления. Анализ облачных технологий. 

Обзор существующих облачных решений. Облачные сервисы, предоставляемые 

компаниями.  Использование программных средств облачных технологий. On-line Office 

для организации сетевого взаимодействия. Вычисления в облаке на языке Java. 

Академические облака. Разработка облачных хранилищ. Технология виртуализации. 

Платформы виртуализации. Установка виртуальной машины Hyper-v  вWindowsServer. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) применять основные принципы облачных вычислений, принципы и методы 

разработки приложений для облачных систем с использованием различных платформ; 

инфраструктуры облачных вычислений; 

2) использовать современные информационные среды при реализации облачных 

вычислений, технологии разработки облачных хранилищ и использовать технологию 

виртуализации; 

3) разработать облачных хранилища, работать в онлайн средах программирования, 

работать с технологией виртуализации; 

4) демонстрировать умение критического анализа возможностей облачных 

сервисов; 

5) анализировать и оценивать результаты и возможности виртуализации; 

6) создавать архитектуру разработанного облачного хранилища. 

 

The aim of the course to teach students to use modern technologies of cloud computing in 

their professional activities. 

Course contents: Introduction to cloud computing. Analysis of cloud technologies. 

Review of existing cloud-based solutions. Cloud services provided by companies. Using 

software cloud. On-line Office for the organization of networking. Cloud computing in Java. 

Academic clouds. Creating cloud storage. Virtualization technology. Virtualization Platform. 

Installing Hyper-v virtual machine on Windows Server. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) know  basic principles of cloud computing, principles and methods of developing 

applications for cloud systems using different platforms; Cloud computing infrastructure; 

2) use modern information environments when implementing cloud computing, cloud 

storage technology, and use virtualization technology; 

3) developing cloud storage, on-line programming environment, working with 

virtualization technology; 

4) demonstrate the ability to critically analyze capabilities of cloud services; 

5) analyze and evaluate the results and capabilities virtualization; 

6) create a model of developed cloud storage. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Таратылған мәліметтер жүйесі, Компьютерлік желілер 

Распределенные системы данных, Компьютерные сети 

Distributed data systems, Computer networks 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 
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Дипломная работа 

Graduation work 

 

Жасанды интеллект жүйелері 

Системы искусственного интеллекта 

Artificial intelligence systems 

Пәнді оқытудың мақсаты. Студенттер арасында әртүрлі мақсаттарға арналған 

зияткерлік жүйелерді құру теориясы мен практикасының қазіргі жағдайы туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны. Қолданбалы жасанды интеллект жүйелері – білімге негізделген жүйелер. 

Білім инженерия туралы түсінік. Онтологиялар. Сараптамалық жүйелер. Сараптамалық 

жүйелерінің архитектурасы. Интеллектуалды роботтар. Табиғи тілде тілдесу жүйелері 

және тілдік енгізу-шығару. Нейрондық желілероқыту механизм ретінде. Жасанды 

интеллекттің даму перспективалары және ЖИЖ практикалық іске асыру. 

Пәндіоқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) жасанды интеллект жүйелерініңмақсаты мен архитектурасынсипаттайалу; 

2) жасанды интеллект жүйелерінжіктейалу; 

3) жасанды интеллект жүйелерінесалыстырмалыталдаужасайалу; 

4) жобалаукезіндезияткерлікжүйелертуралытүсініктердіқолданабілу; 

5) зияткерлікжүйелердіңмүмкіндіктері мен функцияларынбағалау. 

 

Цель дисциплины.Сформировать у студентов целостное представление 

осовременном состоянии теории и практики построения интеллектуальных систем 

различного назначения. 

Содержание. Прикладные СИИ – системы, основанные на знаниях. Понятие 

инженерии знаний. Онтологии. Экспертные системы. Архитектуры экспертных систем. 

Интеллектуальные роботы. Системы общения на естественном языке и речевой ввод-

вывод. Нейронные сети как обучаемые механизмы.Перспективы развития искусственного 

интеллекта и практической реализации СИИ. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) описывать назначение и архитектуру систем искусственного интеллекта; 

2) классифицировать системы искусственного интеллекта; 

3) выполнять сравнительный анализ систем искусственного интеллекта; 

4) применять концепции интеллектуальных систем при проектировании; 

5) оценивать возможности и функции интеллектуальных систем. 

 

The aim of the course.To form a holistic understanding among students about the current 

state of the theory and practice of building intelligent systems for various purposes. 

Content.Applied artificial intelligence systems are knowledge-based systems. The 

concept of knowledge engineering. Ontologies. Expert systems. Architecture of expert systems. 

Intelligent robots. Natural language processing systems and speech input-output. Neural 

networks as learning mechanisms. Prospects for the development of artificial intelligence and 

the practical implementation of AIS. 

As the learning results of the course, students should be able to: 

1) describe the purpose and architecture of artificial intelligence systems; 

2) classifyartificialintelligencesystems; 

3) perform a comparative analysis of artificial intelligence systems; 

4) apply the concepts of intelligent systems to development; 

5) evaluate the capabilities and functions of intelligent systems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Робототехникасының негіздері. 

Архитектура компьютерных систем. Основы робототехники.  

Architecture of computer systems. Fundamentals of Robotics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Көпагенттік жүйелер.  

Многоагентные системы. 

Multiagent systems. 
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1C:Предприятие платформасында есептеу-аналитикалық есептерін 

бағдарламалау 

Программирование учетно-аналитических задач на платформе 

1С:Предприятие 

Programming of accounting and analytical tasks in the 1C: Enterprise 

 

Пән жүйе интерфейсінің негізгі мүмкіндіктерін, жұмыстың тиімді 

тәсілдерін,негізгі принциптерін, жедел есептік-аналитикалық шешімдерді құруды, 1С: 

Кәсіпорын жүйесінің концепцияларын, жүйенің функцияларын, жүйеге қызмет көрсетуді 

және теңшеуді, объектілерді конфигурациялауды, білімді практикада қолдану 

мүмкіндігін, бағдарламалық қамтамасыз ету нарығының даму мәселелері мен 

тенденцияларын білуді, ақпараттық технологиялардың негізгі модельдерін қолдану 

дағдыларын және пәндік саладағы есептерді шешу үшін оларды қолдану тәсілдерін 

қарастырады. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 1С жүйесінің концепциялары: 

кәсіпорын, жүйенің функциялары, жүйені баптау және қызмет көрсету, нысандарды 

конфигурациялау. 

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті: 

1) конфигуратордың негізгі компонентін (анықтамалар, құжаттар, аударымдар) 

пайдалана отырып, кәсіпорында бухгалтерлік және басқару есебін жүргізу үшін өзіндік 

конфигурацияны әзірлеу); 

2) компьютерлік модельдерді жіктеу; 

3) компьютерлік модельдеу әдістеріне салыстырмалы талдау жасау; 

4) қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып, физикалық, 

биологиялық, әлеуметтік және басқа да жаратылыстану-ғылыми процестерді моделдеу; 

5) жаратылыстану ғылымдары саласында компьютерлік модельдеудің негізгі 

әдістерін қолдану; 

6) жаратылыстану ғылымдары саласындағы компьютерлік модельдердің дәлдігі 

мен толықтығын бағалау. 

 

Дисциплина рассматривает основные возможности интерфейса системы, 

эффективные приемы работы,основные принципы, создание оперативных учетно-

аналитических решений, концепции системы 1С: Предприятие, функции системы, 

обслуживание и настройка системы, конфигурирование объектов, возможности 

применение знания на практике, знания проблем и тенденций развития рынка 

программного обеспечения, навыки использования основных моделей информационных 

технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях. 

Содержание курса включает следующие разделы: Концепции системы 1С: 

Предприятие, функции системы,  обслуживание и настройка системы, конфигурирование 

объектов. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) разрабатывать собственную конфигурацию для ведения бухгалтерского и 

управленческогоучета на предприятии, используя основные компонент конфигуратора 

(справочники,документы, перечисления); 

2) классифицировать компьютерные модели; 

3) выполнять сравнительный анализ методов компьютерного моделирования; 

4) моделировать физические, биологические, социальные и другие 

естественнонаучные процессы с использованием пакетов прикладных программ; 

5) применять основные методы компьютерного моделирования в области 

естественных наук; 

6) оценивать точность и полноту компьютерных моделей в области естественных 

наук. 

 

The discipline considers the main features of the system interface, effective methods of 

work,basic principles, the creation of operational accounting and analytical solutions, the 

concept of 1C: Enterprise, system functions, system maintenance and configuration, 
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configuration of objects, the possibility of applying knowledge in practice, knowledge of 

problems and trends in the development of the software market, the skills of using the basic 

models of information technology and their application to solve problems in the subject areas. 

The course content includes the following sections: 1C system Concepts: Enterprise, 

system functions, system maintenance and configuration, object configuration. 

As a result of the development of this discipline the student must be able to: 

1) develop your own configuration for accounting and management accounting in the 

enterprise, using the main components of the Configurator (directories, documents, transfers); 

2) to classify a computer model; 

3) perform comparative analysis of computer modeling methods; 

4) simulate physical, biological, social and other natural science processes using 

application software packages; 

5) apply the basic methods of computer modeling in the field of natural Sciences; 

6) evaluate the accuracy and completeness of computer models in the natural Sciences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

1С бағдарламалау  

Программирование в 1С  

Programming in 1C 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе. 

Производственная практика. 

Work practice. 

 

Көп агенттік жүйелер 

Многоагентные системы  

Multi agent systems 

Пәнді оқытудың мақсаты. Студенттерді үлестірілген жүйелерді құру саласындағы 

іргелі біліммен таныстыру. Көп агенттік жүйелерді құруды үйрену. 

Мазмұны. Агенттердің жалпы жіктелуі. Нысандардан агенттерге дейін. Сәулет 

агенттері. Агенттерді сипаттайтын және іске асыратын тілдер. Көп агенттік жүйелер. 

Таралған жасанды интеллект негіздері. Жасанды өмір. Агенттердің өзара әрекеті. 

Агенттердің ынтымақтастығы. Агенттер ұйымдары: табиғи және жасанды. Қолданбалы 

семиотика. Агенттердің коммуникациялық модельдері. Агенттердің байланыс 

хаттамалары. Netlogo, JADE, FIPA-OS платформаларында көп агенттік жүйелерді 

бағдарламалау. 

Пәнді оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) көп агенттік жүйелердің мақсаты мен көлемін білу; 

2) агенттердің өзара әрекеттесу және ынтымақтастық әдістерін жіктеу; 

3) көп агенттік архитектураларға салыстырмалы талдау жасау; 

4) үлестірілген есептеулерді орындау үшін көп агенттік әдістерін қолдану; 

5) жүйені жобалауда агенттерді қолданудың күшті және әлсіз жақтарын бағалау. 

 

Цель дисциплины.Познакомить студентов с фундаментальными знаниями в 

области построения распределенных систем,обучить способам создания многоагентных 

систем. 

Содержание.Общая классификация агентов. От объектов к агентам. Архитектуры 

агентов. Языки описания и реализации агентов.Многоагентные системы. Основы 

распределенного искусственного интеллекта. Искусственная жизнь. Взаимодействие 

между агентами. Кооперация агентов. Организации агентов: естественные и 

искусственные. Прикладная семиотика. Модели коммуникации агентов.  Протоколы 

общения агентов. Программирование многоагентных систем на платформах Netlogo, 

JADE, FIPA-OS. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) владеть назначением и областью применения многоагентных систем; 

2) классифицировать способы взаимодействия и кооперации агентов; 

3) выполнять сравнительный анализ многоагентных архитектур; 
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4) применять методы многоагентного проектирования для выполнения 

распределенных вычислений; 

5) оценивать сильные и слабые стороны применения агентов в проектировании 

систем. 

 

The aim of the course.To acquaint students with fundamental knowledge in the field of 

building distributed systems. To learn students how to create multi-agent systems. 

Content.General classification of agents. Transition from objects to agents. Architecture 

of agents. Languages for describing and implementing agents. Multi-agent systems. 

Fundamentals of Distributed Artificial Intelligence. Artificial life. Interaction between agents. 

Cooperation of agents. Organizations of agents: natural and artificial. Applied Semiotics. 

Communication models of agents. Communication protocols of agents. Programming multi-

agent systems on Netlogo, JADE, FIPA-OS platforms. 

As the learning results of the course, students should be able to: 

1) know the purpose and scope of multi-agent systems; 

2) classify methods of interaction and cooperation of agents; 

3) perform a comparative analysis of multi-agent architectures; 

4) apply multi-agent methods to perform distributed computing; 

5) evaluate the strengths and weaknesses of the use of agents in system design. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Робототехникасының негіздері. 

Архитектура компьютерных систем. Основы робототехники.  

Architecture of computer systems. Fundamentals of Robotics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жобалау. 

Дипломное проектирование.  

Graduation design. 

 

Автоматизированные системы управления предприятием 

Automated enterprise management systems 

Кәсіпорындарды басқарудың автоматтандырылған жүйелері 

Курстың мақсаты: студенттерді құрудың технологиялық процесін қолдану үшін 

және оларды жасау мен пайдаланудың жоғары сапасына қол жеткізу үшін кәсіпорынның 

ақпараттық жүйелерін жобалау үшін заманауи автоматтандыру құралдарын қолдануға 

үйрету. 

Мазмұны: оқу курсы студенттерді заманауи автоматтандырылған басқару 

жүйелерін қолдана отырып, кәсіпорынды басқару процесін автоматтандыру негіздерімен 

таныстыруға бағытталған. 

Курсты зерделеу нәтижесінде студент: 

1) басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру кезінде заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдану; 

2) кәсіпорынның АБЖ-де қолданылатын қондырғылардың параметрлерін және 

құрылғыларын есептеу үшін қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға; 

3) әр түрлі мақсаттар үшін функционалды модульдердің кітапханаларын қолдана 

отырып бағдарламалау әдістерін қолдана алады; 

4) дискретті комбинаторлық және дәйекті басқару алгоритмдерін тиімді шешуге, 

оператормен және жоғарғы деңгейлі басқару жүйесімен ақпарат алмасуға дағдыланады. 

5) заманауи жабдықтар мен зерттеу әдістерін қолдана отырып, ғылыми-өндірістік 

міндеттерді шешу үшін зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге; 

 

Цель курса: обучение студентов использованию современных средств 

автоматизации проектирования информационных систем предприятий для применения 

технологического процесса их создания и достижения высокого качества их разработки и 

эксплуатации. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

автоматизации процесса уеправления предприятием с помощью использования 

современных автоматизированных систем управления. 
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В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) использовать современные информационные технологии при проектировании 

автоматизированной системы управления предприятием; 

 2) использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров и 

выбора устройств оборудования, используемого в АСУ предприятия; 

3) использовать методы программирования с использованием библиотек 

функциональных модулей различного назначения; 

4) обладать навыками эффективной отладки алгоритмов дискретного 

комбинаторного и последовательного управления, обмена информацией с оператором и 

системой управления верхнего уровня. 

5) самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских 

и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов 

исследования; 

 

The aim of the course: training students to use modern automation tools for designing 

enterprise information systems to apply the technological process of their creation and achieve 

high quality of their development and operation. 

Content: the training course aims to familiarize students with the basics of automating the 

process of managing an enterprise using modern automated control systems. 

As a result of studying the course, the student will be able to: 

1) use modern information technology in the design of an automated enterprise 

management system; 

2) use application software to calculate the parameters and select devices of equipment 

used in the ACS of the enterprise; 

3) use programming methods using libraries of functional modules for various purposes; 

4) have the skills to efficiently debug discrete combinatorial and sequential control 

algorithms, exchange information with the operator and the top-level control system. 

5) independently carry out research to solve research and production problems using 

modern equipment and research methods; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Деректер базалары;Программалау 

Базы данных; Программирование 

Data Bases;Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдықжұмыс.  

Дипломная работа.  

Тhesis.  

 

Автоматтандырылған басқару жүйелерін әзірлеу 

Разработка автоматизированных систем управления 

Development of automated control systems 

Курстың мақсаты: Курстың мақсаты: студенттерді құрудың технологиялық 

процесін қолдану үшін және оларды жасау мен пайдаланудың жоғары сапасына қол 

жеткізу үшін кәсіпорынның ақпараттық жүйелерін жобалау үшін заманауи 

автоматтандыру құралдарын қолдануға үйрету. 

Мазмұны: оқу курсы студенттерді заманауи автоматтандырылған басқару 

жүйелерін қолдана отырып, кәсіпорынды басқару процесін автоматтандыру негіздерімен 

таныстыруға бағытталған. 

Курсты зерделеу нәтижесінде студент: 

1) басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру кезінде заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдану; 

2) кәсіпорынның АБЖ-де қолданылатын қондырғылардың параметрлерін және 

құрылғыларын есептеу үшін қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға; 

3) әр түрлі мақсаттар үшін функционалды модульдердің кітапханаларын қолдана 

отырып бағдарламалау әдістерін қолдана алады; 

4) дискретті комбинаторлық және дәйекті басқару алгоритмдерін тиімді шешуге, 

оператормен және жоғарғы деңгейлі басқару жүйесімен ақпарат алмасуға дағдыланады. 
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5) заманауи жабдықтар мен зерттеу әдістерін қолдана отырып, ғылыми-өндірістік 

міндеттерді шешу үшін зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге; 

 

Цель курса: обучение студентов использованию современных средств 

автоматизации проектирования информационных систем предприятий для применения 

технологического процесса их создания и достижения высокого качества их разработки и 

эксплуатации. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

автоматизации процесса уеправления предприятием с помощью использования 

современных автоматизированных систем управления. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) использовать современные информационные технологии при проектировании 

автоматизированной системы управления предприятием; 

 2) использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров и 

выбора устройств оборудования, используемого в АСУ предприятия; 

3) использовать методы программирования с использованием библиотек 

функциональных модулей различного назначения; 

4) обладать навыками эффективной отладки алгоритмов дискретного 

комбинаторного и последовательного управления, обмена информацией с оператором и 

системой управления верхнего уровня. 

5) самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских 

и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов 

исследования; 

 

The aim of the course: training students to use modern automation tools for designing 

enterprise information systems to apply the technological process of their creation and achieve 

high quality of their development and operation. 

Content: the training course aims to familiarize students with the basics of automating the 

process of managing an enterprise using modern automated control systems. 

As a result of studying the course, the student will be able to: 

1) use modern information technology in the design of an automated enterprise 

management system; 

2) use application software to calculate the parameters and select devices of equipment 

used in the ACS of the enterprise; 

3) use programming methods using libraries of functional modules for various purposes; 

4) have the skills to efficiently debug discrete combinatorial and sequential control 

algorithms, exchange information with the operator and the top-level control system. 

5) independently carry out research to solve research and production problems using 

modern equipment and research methods. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Деректер базалары;Программалау 

Базы данных; Программирование 

Data Bases;Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдықжұмыс.  

Дипломная работа.  

Тhesis.  

 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері 

Криптографические методы защиты информации  

Cryptographic methods of information security 

Пәнді оқытудың мақсаты – криптографиялық алгоритмдер негізінде ақпаратты 

қорғау әдістерін меңгеру.  

Мазмұны. Ақпарат қорғау мәселесінің өзектілігі. Шифрлеу жүйелер 

классификациялары. Дәстүрлі шифрлер. Шифрлеу стандарттары. Симметриялық және 

ашық кілтті криптографиялық жүйелердің салыстырмалы талдауы. Кілттер түрлері. 

Криптографияның математикалық негіздері. Қалдықтар класындағы есептеулер. NP-
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есептер түсінігі. Криптотұрақтылық түсінігі. Ортақ құпия тарату алгоритмі (Диффи-

Хеллман). Ривест-Шамир-Адлеман алгоритмін қолдану кезеңдері. Электрондық цифрлік 

қолтаңба жасау принциптері мен сызбасы. 

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) шифрлеу ережесін сипаттай алу; 

2) электрондық цифрлік қолтаңба жасау сызбасын сипаттай алу; 

3) криптографиялық жүйелерді классификациялау; 

4) симметриялық және ашық кілтті криптографиялық жүйелерге салыстырмалы 

талдау жасау; 

5) криптографиялық алгоритмнің осалдылығын бағалау; 

6) берілген криптографиялық жүйені қолданып ақпаратты шифрлеу. 

 

Целью изучения курса является освоение методов защиты информации на основе 

криптографических алгоритмов. 

Содержание. Актуальность проблемы защиты информации. Классификация систем 

шифрования. Традиционные шифры. Стандарты шифрования. Сравнительный анализ 

симметричных и криптографических систем и криптографических систем с открытым 

ключом. Типы ключей. Математические основы криптографии. Вычисления в системе 

остаточных классов. Понятие NP-задач. Понятие криптостойкости. Алгоритм разделения 

секрета (Диффи-Хеллман). Этапы использования алгоритма Ривета-Шамира-Адлемана. 

Принципы и схема создания электронной цифровой подписи. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен быть способен: 

1) описать правила шифрования; 

2) описать схему создания электронной цифровой подписи; 

3) классифицировать криптографические системы; 

4) сделать сравнительный анализ симметричных и асимметричны 

криптографических систем; 

5) произвести оценку уязвимости криптографического алгоритма; 

6) зашифровать информацию с использованием данной криптографической 

системы. 

 

The aim of the course is to master the methods of information protection based on 

cryptographic algorithms. 

Course content. Relevance of the problem of information security. Classification of 

encryption systems. Traditional ciphers. Encryption standards. Comparative analysis of 

symmetric and cryptographic systems and public-key cryptographic systems. Types of keys. 

The mathematical foundations of cryptography. Calculations in the system of residual classes. 

The concept of NP-tasks. The concept of cryptographic strength. Secret Sharing Algorithm 

(Diffie-Hellman). Stages of using the Rivet-Shamir-Adleman algorithm. Principles and scheme 

for creating a digital signature. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) describe the encryption rules; 

2) describe the scheme for creating a digital signature; 

3) classify cryptographic systems; 

4) make a comparative analysis of symmetric and asymmetric cryptographic systems; 

5) assess the vulnerability of the cryptographic algorithm; 

6) encrypt information using this cryptographic system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау 

Алгоритмы, структуры данных и програмирование 

Algorithms, data structures and programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыстар 

Производственная практика, дипломное проектирование 

Work practice, graduate work. 
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Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 

Защита информации в компьютерных системах 

Information protection in computer’s systems 

Пәнді оқытудың мақсаты – компьютерлік жүйелер мен желілерде қауіпсіз жұмыс 

жасау мәдениетін қалыптастыру.   

Мазмұны. Ақпарат қорғау мәселесінің өзектілігі. Қауіпсіз жүйенің концептуалдық 

үлгісі. Ақпараттық қауіпсіздік саясаты. Компьютерлік тазалық ережелері. Ақпараттық 

қауіпсіздік қауіптері классификациясы. Қауіпсіз ақпараттық жүйелерді бағалау 

критерийлері. Тәуекелмен басқару. Ақпаратты қорғау құралдарының классификациясы. 

Базалық қорғау процедуралары. Ақпаратты қорғаудың көпдеңгейлі үлгісі.  

Курсты оқу нәтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

1) қауіпсіз жүйенің концептуалды үлгісін сипаттай алу; 

2) компьютерлік жүйелерге төнетін қауіптерді классификациялау; 

3) құжаттың иемденуін тексеру; 

4) ақпараттық жүйенің қауіпсіздік критерийлерін талдау; 

5) компьютерлік тазалық ережелерін қалыптастыру; 

6) ақпараттық жүйенің қауіпсіз деңгейін бағалау; 

7) мекеменің ақпараттық қауіпсізідігін жақсарту үшін ұсыныстар қалыптастыру. 

 

Цель изучения курса – формирование информационной культуры безопасной 

работы в компьютерных системах и сетях. 

Содержание.Актуальность проблемы защиты информации. Концептуальная модель 

безопасной системы. Политика информационной безопасности. Правила компьютерной 

гигиены. Классификация угроз информационной безопасности. Критерии оценки 

безопасных компьютерных систем. Управление риском. Классификация средств защиты 

информации. Базовые защитные процедуры. Многоуровневая модель защиты 

информации.  

В результате освоения данной дисциплины студент должен быть способен: 

1) описать концептуальную модель ЗИ; 

2) классифицировать угрозы безопасности КС; 

3) выполнить проверку документа на наличие заимствования; 

4) произвести сравнительный анализ критериев безопасности ИС; 

5) сформулировать правила компьютерной гигиены; 

6) оценить уровень безопасности ИС; 

7) сформулировать рекомендации по улучшению политики ИБ в организации. 

 

The aim of kurs is to create an information culture of security work in computer systems 

and networks. 

Course contents. The relevance of the problem of information security. Conceptual model 

of a secure system. Information Security Policy. The rules of computer hygiene. Classification 

of threats to information security. Evaluation criteria for secure computer systems. Risk 

management. Classification of information security tools. Basic protective procedures. 

Multilevel information security model. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) describe the conceptual model of information protection; 

2) classify threats to the security of the information system (IS); 

3) check the document for borrowing; 

4) to carry out a comparative analysis of IS security criteria; 

5) formulate the rules of computer hygiene; 

6) evaluate the level of information security of IS; 

7) formulate recommendations for improving IS policy in the organization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау 

Алгоритмы, структуры данных и програмирование 

Algorithms, data structures and programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыстар 
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Производственная практика, дипломное проектирование 

Work practice, graduate work. 

 

Компьютерлік графика және суреттерді өңдеу 

Компьютерная графика и обработка изображений 

Computer graphics and image processing 

Пәнді оқытудың мақсаты үшөлшемді компьютерлік графиканы оқыту болып 

табылады. 

Пән студенттерді компьютерлік графика тарихымен, оның негізгі түсініктерімен, 

CorelDraw-мен жұмыс істеу тәсілдерімен, үшөлшемді графиканың негізгі осьтерімен, 

3DMAX жұмыс істеу әдістерімен, бейнемонтаж рөлдерімен, PhotoShop-та жұмыс істеу 

тәсілдерімен, креативті жобаны әзірлеу жолдарымен таныстыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы қабілетті: 

1) компьютерлік графика технологияларын қолдау үшін жүйе мен компьютердің 

аппараттық компоненттеріне қойылатын негізгі талаптарды анықтау; 

2) базалық деңгейде AdobePhotoshop графикалық редакторінде жұмыс жасай білу; 

3) базалық деңгейде CorelDraw графикалық редакторінде жұмыс жасай білу; 

4) өз бетімен кез келген растрлық немесе векторлық суреттреді компьютерде сала 

білуі және өңдей алу қабілеті; 

5) заманауи 3D-визуализация бағдарламалық өнімдерін пайдалану арқылы 

өндірістік тапсырмаларды шешу практикалық тапсырмаларды шешу кезінде 3D 

суреттерді құру тәсілдерін жүйелеу; 

6) 3D принтерде басып шығару арқылы мультимедиа-қосымшаларды әзірлеу үшін 

компьютерлік графиканың екі және үшөлшемді моделін құру. 

 

Целью изучения дисциплины является изучение трехмерной компьютерной 

графики. 

Дисциплина направлена на ознакомление студнтов с историей компьютерной 

графики, ее основными понятиями, способами работы с CorelDraw, с основными осями 

трехмерной график, методами работы 3DMAX, ролями видеомонтажа, способами работы 

в PhotoShop, разработки креативного проекта. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1. определять основныетребования к аппаратным компонентам системы и 

компьютера для поддержки технологий компьютерной графики; 

2. работать в графическом редакторе AdobePhotoshop на базовом уровне; 

3. работать в графическом редакторе CorelDraw на базовом уровне; 

4. самостоятельно строить и обрабатывать на компьютере любую растровую или 

векторную картину; 

5. решшать производственные задачи с использованием современных программных 

продуктов 3D-визуализации систематизация способов создания 3D изображений при 

решении практических задач  

6. создавать двух - и трехмерной модели компьютерной графики для разработки 

мультимедийных приложений посредством печати на 3D принтере 

 

The purpose of the discipline is the study of three-dimensional computer graphics 

The discipline is aimed at familiarizing students with the history of computer graphics, its 

basic concepts, methods of working with CorelDraw, the main axes of three-dimensional 

graphics, methods of 3D MAX, video editing roles, methods of working in PhotoShop, the 

development of a creative project. 

The study of the discipline is aimed at the development of research, systematizing, 

expert-analytical competencies. 

As a result of studying this discipline the student 

1. identify the basic requirements for system and computer hardware components to 

support computer graphics technologies; 

2. ability to work in the graphics editor Adobe Photoshop at a basic level; 

3. ability to work in the graphics editor Corel Draw at a basic level; 

4. Ability to independently build and process on the computer any raster or vector picture; 
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5. solving production problems using modern software products 3D visualization 

systematization of ways to create 3D images in solving practical problems  

6. creation of two-and three-dimensional models of computer graphics for the 

development of multimedia applications by printing on a 3D printer 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар (ағылшынтілде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)  

Information and communication technologies (in English language) 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Дипломдықжұмыс.  

Дипломная работа.  

Тhesis.  

 

Инженерлік графика 

Инженерная графика 

Engineering graphics 

Пәннің негізгі мақсаты-техникалық сызбаларды орындау және оқу, бөлшектердің 

эскиздерін, өндірістің конструкторлық және техникалық құжаттарын орындау үшін 

мамандарға қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. 

Пән ортогональды проекциялауға негізделген кеңістіктің белгілі бір графикалық 

үлгілерін алу тәсілдерін және осы модельдерде кеңістіктік формалар мен қатынастармен 

байланысты есептерді шеше білу; сызбаны құру білімін меңгеру. Студенттерді 

компьютерлік графика, геометриялық модельдеу, графикалық нысандармен, AutoCAD 

2000 мысалында сызбалық-графикалық жұмыстарды автоматтандыру есептерін шешу 

үшін заманауи интерактивті графикалық жүйелермен таныстыру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы қабілеті бар: 

1) қолмен және машиналық графикте технологиялық жабдықтар мен 

технологиялық схемалардың графикалық бейнесін орындау; 

2) геометриялық денелердің кешенді сызбаларын және олардың бетінде жатқан 

нүктелердің проекциясын қолмен және машиналық графикада орындау; 

3) қолмен және машиналық кестедегі бөлшектердің, олардың элементтерінің, 

тораптарының эскиздерін, техникалық суреттері мен сызбаларын орындау; 

4) қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес технологиялық 

және конструкторлық құжаттаманы ресімдеу; 

5) мамандық бейіні бойынша сызбаларды, технологиялық схемаларды, 

спецификацияларды және технологиялық құжаттаманы оқу. 

 

Основная цель дисциплины - выработка знаний и навыков, необходимых 

специалистам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 

деталей, конструкторской и технической документации производства. 

Дисциплина направлена на изучение способов получения определенных 

графических моделей пространства, основанных на ортогональном проецировании и 

умение решать на этих моделях задачи, связанные пространственными формами и 

отношениями; овладение знаниями построения чертежа. Знакомство студентов с 

понятием компьютерной графики, геометрического моделирования, графическими 

объектами, с современными интерактивными графическими системами для решения 

задач автоматизации чертежно-графических работ на примере AutoCAD 2000. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

2) выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

3) выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

4) оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией; 
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5) читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

 

The main purpose of the discipline is to develop the knowledge and skills necessary for 

specialists to perform and read technical drawings, sketches of parts, design and technical 

documentation of production. 

The discipline is aimed at the study of ways to obtain certain graphical models of space 

based on orthogonal projection and the ability to solve problems on these models related to 

spatial forms and relationships; mastering the knowledge of building a drawing. Familiarity of 

students with the concept of computer graphics, geometric modeling, graphic objects, with 

modern interactive graphic systems for solving problems of automation of drawing and graphic 

works on the example of AutoCAD 2000. 

As a result of studying the course the student has the ability to: 

1) perform graphical images of process equipment and process diagrams in manual and 

machine graphics; 

2) perform complex drawings of geometric bodies and projections of points lying on 

their surface in manual and machine graphics; 

3) perform sketches, technical drawings and drawings of parts, their elements, nodes in 

manual and machine graphics; 

4) make out technological and design documentation in accordance with the current 

regulatory and technical documentation; 

5) read drawings, technological schemes, specifications and technological 

documentation on the profile of the specialty. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Компьютермен модельдеу негіздері 

Основы компьютерного моделирования 

Basics of computer modeling 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Дипломдықжұмыс.  

Дипломная работа.  

Тhesis.  


