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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 15  ECTS кредита/кредит в  

ECTS /credit of  ECTS 

« Білім беру сапасына мониторинг жасаудағы АТ», « Информатика бойынша ғылыми жəне 

білім беру үрдісін ұйымдастыру» траекториялары бойынша жалпы білім беру пəндері 

 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «  ИТ мониторинга качества 

образования», «Организация научно-образовательного процесса по информатике» 

 

General educational disciplines for educational trajectories: «IT Monitoring Educational Quality», 

«Organization of scientific and educational process on computer science» 

 

1.  

KIO -5201 

PPI -5201 

PTI -5201 

 

Көптілділік информатиканы оқыту  

Полиязычное преподавание информатики 

Polylingual teaching informatics 

5 

EeO(E-l) -5201 

EO(E-l) -5201 

Et(E-l) -5201 

Электронды (e-learning) оқыту  

Электронное обучение (e-learning)  

Еlectronic training (e-learning)  

JAolK -5201 

MOolK -5201 

MOolC -5201 

 

Жаппай ашық онлайн-курстар 

Массовые открытые он-лайн курсы 

Massive open online course 

2.  

OAJBBO-5302 

KMMTOS-5302 

IEELP-5302 

  

Оқу үрдісінің ақпараттық жəне білім беру ортасы 

Информационно-образовательная среда процесса 

обучения  

Informational and educational environment of the 

learning process 

5 
STKKT  -5302 

SPPSA  -5302 

SPASA  -5302 

 

SWOT талдаудың құрылымы мен қолдану 

тəжірибесі  

Структура и практика применения SWOT анализа  

Structure and practice of application of SWOT analysis 

IKzT-5302 

DKz-5302 

BKzL-5302 

Іcкери қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

 Business Kazakh Language 



 

3. 

GKUBJ-6201 

POKMN-6201 

SCS-6201 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне 

бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке 

The software and computer in science  

5 

IOGZA-6201 

MNIOI-6201 

MSRFI-6201  

 

Информатика облысында ғылыми зерттеулер 

əдіснамасы 

Методология научных исследований в области 

информатики 

Methodology of scientific research in the field of 

informatics 

GZTTU -6201  

ONITT -6201 

OSRTT -6201  

 

Ғылыми зерттеулер мен трансфер технологияларды 

ұйымдастыру  

Организация научных исследований и трансфер 

технологий  

Organization of scientific research and technology 

transfer  

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 35  ECTS кредита/кредит в  ECTS /credit of  ECTS 

 

«Білім беру сапасына мониторинг жасаудағы АТ», « Информатика бойынша ғылыми жəне 

білім беру үрдісін ұйымдастыру» траекториялары бойынша жалпы кəсіптендіру пəндері  

 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: « ИТ мониторинга 

качества образования», «Организация научно-образовательного процесса по информатике» 

 

Profile courses for educational trajectories:  «IT Monitoring educational quality», «Organization 

of scientific and educational process on computer science» 

 

4. 

IREOBKP -5203 

RIOEIIR -5203 

DUEEMIR -5203 

 

Интернет-ресурстары  мен электронды оқу 

басылымдарын құрастыру жəне пайдалану 

Разработка и использование образовательных 

электронных изданий и интернет – ресурсов 

Development and use of educational electronic media 

and the Internet – Resources  

7 

IOIKKAN -5203 

RIOEIIR -5203 

MBUILTC -5203 

 

Информатиканы оқытуда инновациялық құралдарды 

қолданудың əдістемелік негіздері  

Методические основы использования 

инновационных средств обучения информатике  

Methodical bases of use of innovative learning tools 

computer  

EEAT- 5203  

MTEE -5203 

MTEE- 5203 

 

E-learning əдістері  мен технологиялары 

Методы и технологии E-learning 

Methods and technologies E-learning 

5 

ATAOD-6303 

DOPIT-6303 

DLUT-6303 

 

АТ қолдану арқылы оқыту диагностикасы 

Диагностика в обучении с применением ИТ 

Diagnosis of learning using IT 

6 



 

 

Көптілділік информатиканы оқыту  

Полиязычное преподавание информатики 

Polylingual teaching informatics 

Курс арнайы ғылыми терминологияны меңгеруді, коммуникативті бағыттағы 

практикалық, ситуациялық тапсырмаларды орындауды қарастырады.  Бұл пəннің мақсаты 

информатика пəні бойынша Кəсіби бағытталған мəтіндерді оқу, ғылыми мақалаларды 

жазу кезінде бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарын өңдеу жəне қолдана білу 

KOCM -6301 

МКРО -6301 

МQVE -6301 

Кəсіптік оқытудың сапа мониторингі  

Мониторинг качества профессионального 

образования  

Monitoring the quality of vocational education 

BBUCKM -6301 

SSSOO -6301 

SCWEI -6301 

 

Білім беру ұйымдарының сайттарының құрылымы 

мен мазмұны  

Структура и содержание сайтов организаций 

образования  

The structure and content of the websites of educational 

institutions 

6 

KBBT-5303 

DOT-5303 

RET-5303 

Қашықтықтан білім беру технологиялары  

Дистанционные образовательные технологии 

Remote educational technologies  

5 BBST-5303 

STO-5303 

STE-5303 

 

Білім беру SMART Technologies 

SMART-технологии в образовании 

SMART-Technologies in Education 

7. 

BBCMJWT-5304 

WTMKO-5304 

EQMWT-5304 

 

Білім беру сапасына мониторинг жасаудағы Web-

технологиялар  

Web-технологии мониторинга качества образования 

Education Quality Monitoring Web-technologies  

5 OBBOK-5304 

PKISO-5304 

SCMLT-5304 

 

Оқытудың бағдарламалық бақылау- өлшеу 

құралдары 

Программные контрольно-измерительные средства 

обучения  

Software control measuring learning tools 

8. 

SAKC-6302 

SPIB-6302  

SISP-6302 

 

Стандарттар жəне ақпараттық қауіпсіздік саясаты  

Стандарты и политика информационной 

безопасности  

Standards and information security policy  

7 KJJKKE-6302 

OBKSS-6302 

SCCN-6302 

 

 Компьютерлік жүйе мен желінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

Обеспечение безопасности компьютерных систем и 

сетей 

Securing computer systems and networks  

9. 

AITO-6304 

IPTO-6304  

IRSO-6304 

 

Ақпараттық-іздеу тезаурустары жəне онтологиялары 

Информационно-поисковые тезаурусы и онтологии  

Information retrieval the sauri and ontologies   

5 
ITJB-6304 

UITP-6304 

ITPM-6304 

 

IT-жобаларды басқару  

Управление IT-проектами  

IT-Project Management 



жəне кəсіби сөйлеуді қолдану дағдылары болып табылады. Бұл пəнді оқу мамандық 

бойынша үш тілде лексикалық жəне терминологиялық минимум, информатикадан 

мəтіндерді түсінуге жəне əр түрлі заманауи формада өз сөзін дұрыс құрастыруға 

мүмкіндік беретін грамматикалық ережелер мен мəтін модельдерін, ғылыми жəне 

анықтамалық əдебиеттен, мерзімді басылымдардан мəтіндерді аудара білу, рефераттау; 

кəсіби сөйлеуге қабылдау; жазбаша коммуникацияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 

жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- оқу, ғылыми-көпшілік жəне ғылыми əдебиеттерді, мерзімді басылымдарды, 

анықтамалық əдебиеттерді аудару, рефераттау;  

- кəсіби, көпшілік сөйлеуге қабылдау;  

- жазбаша коммуникацияны жүзеге асыру; 

- алған теориялық білімдерін ағылшын, қазақ тілдерінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыста қолдану,  

- мəтіндерді анықтамалық, оқу, ғылыми əдебиет, мультимедиялық құралдар 

арқылы өз бетінше аннотациялау. 

- электрондық жəне мобильді технологиялар негізінде пəндерге формативті 

бағалау, диалогтық жəне сараланған оқытуды қолдану 

 

Курс предусматривает овладение специальной научной терминологии, выполнение 

практических, ситуативных заданий коммуникативного направления.  Целью данной 

дисциплины является изучение професионально-ориентированных текстов по 

информатике, умение обработки и использование  материалов средств массовой 

информации при написании научных статей и навыки применения профессиональной 

речи. 

Дисциплина предусматривает овладение специальной научной терминологии путем 

выполнения заданий коммуникативного направления. Изучение данной дисциплины 

позволяет сформировать знания лексического и терминологического минимума по 

специальности на трех языках, грамматических правил и моделей текста, позволяющих 

понимать тексты по информатике и правильно строить собственную речь в разнообразных 

видовременных формах, умение переводить, реферировать тексты из научной и 

справочной литературы, периодических изданий; воспринимать на профессиональную 

речь; осуществлять письменную коммуникацию  
В результате освоения данной дисциплины магистрант должен быть способен: 

- переводить, реферировать из учебной, научно-популярной и научной литературы, 

периодических изданий, справочной литературы;  

- воспринимать на профессиональную, публичную речь;  

- осуществлять письменную коммуникацию; 

- применять полученные теоритические знания в работе лексикографическими 

источниками на английском, казахском языкых,  

- самостоятельно аннотировать тексты с помощью справочной, учебной, научной 

литературы, мультимедийных средств. 

- применять формативное оценивание, диалоговое и дифференцированное обучение 

дисциплинам на основе электронных и мобильных технологий 

 

 

The course provides for the mastering of special scientific terminology, the implementation 

of practical, situational tasks of the communicative direction.  



The purpose of this discipline is the study of professionally oriented texts in informatics, 

the ability to process and use the materials of the mass media when writing scientific articles and 

the skills of using professional speech. 

The discipline provides for the mastering of special scientific terminology by performing 

tasks of the communicative direction. The study of this discipline allows you to form knowledge 

of the lexical and terminological minimum in the specialty in three languages, grammar rules and 

text models, allowing you to understand texts on computer science and correctly build your own 

speech in various types of time forms, the ability to translate, abstract texts from scientific and 

reference books, periodicals; take on professional speech; implement written communication  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- translate, refer from educational, popular science and scientific literature, periodicals, 

reference books;  

- perceive on professional, public speech;  

- to carry out written communication; 

- to apply the obtained theoretical knowledge in the work of lexicographical sources in 

English, Kazakh,  

- independently annotate texts using reference, educational, scientific literature, 

multimedia. 

- apply formative assessment, dialogue and differentiated training disciplines based on 

electronic and mobile technologies 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Қазақ тілін А1, А2 жəне В1, В2 деңгейінде білу 

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2)  

Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда 

қолданылады». 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе. 

Skills will be used in professional activity and in research work 

 

Электронды (e-learning) оқыту  

Электронное обучение (e-learning)  

Еlectronic training (e-learning) 

 

Пəн бақылау бағдарламаларын, мультимедиялық қосымшаларды, оқу порталының 

ресурстарын, оқу нəтижелерін өлшеу жəне бақылау үшін электронды ресурстарды, E-

learning ұйымдастырудың негізгі концепциялары мен кезеңдерін зерттеуге бағытталған.  

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 

жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- компьютерлік құралдарды, e-learning жəне Smart-learning технологияларын 

пайдалану процесін жүйелеу, 

- оқушылардың оқу-танымдық дағдыларын дамыту бойынша E-learning 

технологиясын қолдану,  

- E-learning дамуын бағалау жəне болжау əдістерін қолдану, 

- компьютерлік құралдарды қолдану негізінде оқу процесін ұйымдастыру. 

- мəтіндерді анықтамалық, оқу, ғылыми əдебиет, мультимедиялық құралдар 

арқылы өз бетінше аннотациялау. 



- электрондық жəне мобильді технологиялар негізінде пəндерге формативті 

бағалау, диалогтық жəне сараланған оқытуды қолдану 

 

Дисциплина направлена на изучение программ контроля, программ для ускоренной 

подготовки мультимедийных приложений, ресурсов учебного портала, электронных 

ресурсов для измерения и контроля результатов обучения; основных концепций и этапов 

организации E-learning  

Дисциплина направлена на формирование компетенций разрабатывать процедуры и 

процессы управления качеством учебной деятельности, связанные с созданием и 

использованием программ диагностики, мониторинга качества обученности; 

разрабатывать алгоритмы  вычислительных моделей и моделей данных для реализации 

элементов сервисов 
В результате освоения данной дисциплины магистрант должен быть способен: 

- систематизировать процесс использования компьютерных средств, технологий e-

learning и Smart-learning, 

- применять технологии E-learning по развитию учебно-познавательных навыков 

обучаемых,  

- применять методы оценки и прогнозирования развития E-learning, 

- организовывать учебный процесс на основе использования компьютерных средств. 

- самостоятельно аннотировать тексты с помощью справочной, учебной, научной 

литературы, мультимедийных средств. 

- применять формативное оценивание, диалоговое и дифференцированное обучение 

дисциплинам на основе электронных и мобильных технологий 

 

The discipline is aimed at the studying of control programs, programs for accelerated 

preparation of multimedia applications, educational portal resources, electronic resources for the 

measurement and control of learning outcomes; the basic concepts and stages of the organization 

of E-learning  

The discipline is aimed at the formation of competencies to develop procedures and 

processes of quality management of educational activities related to the creation and use of 

diagnostic programs, monitoring the quality of training; to develop algorithms for computational 

models and data models for the implementation of service elements 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to systematize the process of using computer tools, e-learning and Smart-learning 

technologies, 

- to apply e-learning technologies for the development of educational and cognitive skills 

of students,  

- to apply the methods of estimation and forecasting of development of E-learning, 

- to organize educational process on the basis of use of computer facilities. 

- to independently annotate texts using reference, educational, scientific literature, 

multimedia. 

- to apply formative assessment, dialogue and differentiated training disciplines based on 

electronic and mobile technologies 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда 

қолданылады». 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе. 



Skills will be used in professional activity and in research work 

 

 

Жаппай ашық онлайн-курстар 

Массовые открытые он-лайн курсы 

Massive open online course 

Курсты оқыту мақсаты – автоматтандырылған оқыту кешендерін құру 

тұжырымдамаларына қатысты білімді жəне оқыту ресурсының құрылымының жалпы 

теориялық үлгісін қалыптастыру. Курста оқыту ресурстарын құру этаптарымен 

таныстыру, бағдарламалық өнімге шолу, бақылау бағдарламасын құру, тест теориясы, 

бақылау формалары, мультимедиялық бағдарламаларды құруға арналған бағдарламалар 

қарастырылады, Магистрант оқу іс-қалыптастыру үшін. . 

Пəннің мазмұны: ресурстардың сипаттамасы енгізілетін портал көмегімен 

механизмнің ерекшеліктері мен сипаттамасы. Проблемаларды шешу рөлдік ойындар 

элементтерімен міндеті, Интернет ақпараттық ресурстар, мониторинг жəне іздеу. Білім 

берудегі пайдалану ерекшеліктері электрондық басылымдар мен ресурстарды əр түрлі 

деңгейдегі білім беру. Пайдалану білім беру электрондық ресурстарының бақылау жəне 

өлшеу нəтижелерін оқу. Бейне, оқу жəне үй тапсырмалары, интерактивті пайдаланушы 

форумдар. 

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 

жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- E-learning ұйымдастыру кезеңдерінде сандық ресурстарды біріздендіру 

- олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру мақсатында сабақтарды дайындау 

жəне өткізу əдістемесін қолдану;  

- электрондық басылымдарды жобалау кезінде қолданылатын терминдерді 

қолдану, 

- техникалық базаны жəне негізгі мультимедиялық құралдарды қолдану, 

- электрондық жəне мобильді технологиялар негізінде пəндерге формативті 

бағалау, диалогтық жəне сараланған оқытуды қолдану, 

- тест тапсырмаларының əртүрлі түрлерін əзірлеу 

 

Цель изучения курса – формирование знаний о концепции построения E-learning, об 

обобщенной теоретической модели структуры образовательного ресурса. В курсе 

предусматривается ознакомление с этапами создания образовательного ресурса, с 

разработками программ контроля, программами для быстрой подготовки несложных 

типов мультимедийных приложений, для формирования учебных действий обучаемого. 

Содержание дисциплины: описание Интернет-ресурсов, включаемых портал, квесты, 

учебные сайты с помощью механизма спецификаций и метаописания. Проблемное 

задание c элементами ролевой игры, информационные ресурсы Интернета, мониторинг  и 

 поиск.. Особенности использования образовательных электронных изданий и ресурсов на 

разных уровнях образования, для измерения и контроля результатов обучения. Видео, 

чтение и домашние задания, интерактивные форумы пользователей. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций разрабатывать процедуры и 

процессы управления качеством учебной деятельности, связанные с созданием и 

использованием программ диагностики, мониторинга качества обученности; 

разрабатывать алгоритмы  вычислительных моделей и моделей данных для реализации 

элементов сервисов 
В результате освоения данной дисциплины магистрант должен быть способен: 

- Унифицировать цифровые ресурсы в этапах организации E-learning 



- применять методику подготовки и проведения занятий с целью формирования у 

них научного мировоззрения;  

- применять термины, используемые при проектировании электронных изданий, 

- применять техническую базу и основные мультимедийные средства, 

- применять формативное оценивание, диалоговое и дифференцированное обучение 

дисциплинам на основе электронных и мобильных технологий, 

- разрабатывать различные типы тестовых заданий  

 

The purpose of studying of a course – formation of knowledge of the concept of creation of 

the automated educational complexes, about the generalized theoretical model of structure of an 

educational resource. It is aware acquaintance with stages of creation of an educational resource, 

the review of software products, with development of programs of control, with the dough 

theory, control forms, programs for fast preparation of simple types of multimedia applications is 

provided, for the formation of the student educational activities.. 

Contents: description of the resources included portal, through the mechanism of the 

specifications and meta descriptions. Problem-solving task with elements of role-playing games, 

Internet information resources, monitoring and searching. Features of use of educational 

electronic editions and resources at different levels of education. The use of electronic 

educational resources for measuring and monitoring learning outcomes. Video, reading and 

homework, interactive user forums. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- Unify digital resources in the stages of e-learning organization 

- to apply the methodology of preparing and conducting classes for the purpose of 

forming a scientific Outlook;  

- apply the terms used in the design of electronic publications, 

- apply technical base and basic multimedia tools, 

- apply formative assessment, dialogue and differentiated training disciplines based on 

electronic and mobile technologies, 

- develop different types of test items 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

SWOT талдаудың құрылымы мен қолдану тəжірибесі  

Структура и практика применения SWOT анализа  

Structure and practice of application of SWOT analysis 

Пəн SWOT-талдау стратегиялық менеджмент құралы ретінде SWOT-талдау жүргізу 

үшін ақпарат көздері, ішкі жəне сыртқы орта факторлары, SWOT матрицасын құру жəне 

қауіптер матрицалары; SWOT-талдау факторларын сандық бағалау; SWOT-талдау 

деректерін іс жүзінде пайдалану-қолдану қателері, SNW-талдауды оқытады 

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 

жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау.  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- оқу сапасының мониторингі, диагностика бағдарламаларын құрумен байланысты 

оқу процесінің сапасын басқару рəсімдерін əзірлеу. 



- Электронды жəне мобильді оқыту технологиялары негізінде оқытуды ұйымдастыру 

- Инновациялық Педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыруда бағдарламалық 

құралдар мен деректер базасын əзірлеу 

- Білім беру электрондық басылымдарының қосымша əдістемелік қасиеттерін іске 

асыру үшін ақпараттық технологияларды қолдану;  

- бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын жасау;  

- SWOT-талдау негізінде ақпараттық-білім беру ортасын бағдарламалау. 

 

Дисциплина изучает SWOT-анализ как инструмент стратегического менеджмента; 

источники информации для проведения SWOT-анализа, факторы внутренней и внешней 

среды, построение матрицы SWOT-анализа, матрицы возможностей и угроз; 

количественная оценка факторов SWOT-анализа; практическое использование данных 

SWOT-анализа; ошибки применения SWOT-анализа, SNW-анализ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций разрабатывать процедуры и 

процессы управления качеством учебной деятельности, связанные с созданием и 

использованием программ диагностики, мониторинга качества обученности; 

разрабатывать алгоритмы  вычислительных моделей и моделей данных для реализации 

элементов сервисов 
В результате освоения данной дисциплины магистрант должен быть способен: 

- разрабатывать процедуры управления качеством учебного процесса, связанной с 

созданием программ диагностики, мониторинга качества обученности. 

- Организовывать обучение на основе технологий электронного и мобильного 

обучения 

- Разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения 

инновационной педагогики 

- Применять информационные технологии для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных изданий;  

- разработывать программ контроля с использованием языков программирования;  

- программировать информационно-образовательные среды на основе SWOT-

анализа. 

 

The discipline studies SWOT analysis as a strategic management tool; sources of 

information for conducting a SWOT analysis, factors internal and external environment, the 

construction of the matrix of the SWOT analysis, the matrix of opportunities and threats; 

quantifying factors of the SWOT analysis; practical use of SWOT data-analysis; application 

errors of SWOT-analysis, SNW-analysis. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- develop procedures for quality management of the educational process associated with 

the creation of diagnostic programs, monitoring the quality of training. 

- Organize training based on e-learning and mobile learning technologies 

- Develop software and databases in the implementation of the tasks of teaching 

innovative pedagogy 

- To apply information technology to implement analysis of the properties of electronic 

educational publications;  

- develop control programs using programming languages;  

- program information and educational environments based on SWOT analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

 



 

Интернет-ресурстары  мен электронды оқу басылымдарын құрастыру жəне 

пайдалану 

Разработка и использование образовательных электронных изданий и  

Интернет – ресурсов  

Development and use of educational electronic editions and the Internet – resources                  

 

]Оқу мақсаты – сапалы электрондық білім беру басылымдарын жасауға əдістемелік 

көзқарас қалыптастыру. электрондық білім беру басылымдары мен Интернет-

ресурстарының маңызы мен ерекшелігін зерттеу осы курста қарастырылған. 

Пəн əдістемелік тəсілдер негізінде электронды басылымдарды əзірлеу кезінде 

бағдарламалау процесін оқытады. Пəн білім беру электронды басылымдарының мəні мен 

ерекшелігін, электрондық басылымдарды біріздендіруді, электрондық білім беру 

басылымын əзірлеу жəне сараптау технологиясын, білім беру электронды 

басылымдарының қасиеттерін жүзеге асыру үшін бағдарламалау; бақылау 

бағдарламаларын əзірлеу, дыбыстық үзінділерді цифрлау, дайындық бейіні бойынша оқу-

əдістемелік құралдар жасау үшін қарастырады.  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- Инновациялық Педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыруда бағдарламалық 

құралдар мен деректер базасын əзірлеу 

- ақпараттық-білім беру ортасын құру үшін электрондық басылымдар, дыбыстық 

үзінділер, электрондық оқу-əдістемелік материалдар, Web-квест, сайттар жасау 

- бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламасын жасау;  

- білім берудің ақпараттық-білім беру ортасын құру үшін электрондық басылымдар 

жасау 

- дыбыс фрагменттерінің жазбаларын жасау,  

- дайындық бейіні бойынша электрондық оқу-əдістемелік құралдар 

жасаубілімдерін қолдануға қабілетілігі. 

  

 

Цель изучения – формирование методических подходов к созданию качественных 

образовательных электронных изданий. Курс предусматривает исследование сущности и 

специфики образовательных электронных изданий и Интернет-ресурсов.  

Дисциплина изучает процесс программирования при разработке электронных 

изданий на основе методических подходов. Дисциплина предусматривает изучение 

сущности и специфики образовательных электронных изданий, унификации электронных 

изданий; технологии разработки и экспертизы электронного образовательного издания, 

программирование для реализации свойств образовательных электронных изданий; для 

разработки программ контроля, оцифровки звуковых фрагментов, создания учебно-

методических пособий по профилю подготовки. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант должен быть способен: 

- Разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения 

инновационной педагогики 

- создавать электронные издания; записи звуковых фрагментов, электронные 

учебно-методические материалы, Web-квесты, сайты  для создания информационно-

образовательной среды обучения 

- разработывать программы контроля с использованием языков программирования;  

- создавать электронные издания для создания информационно-образовательной 

среды обучения 

- создавать записи звуковых фрагментов,  

- создавать электронные учебно-методические пособия по профилю подготовки 

 



 

The purpose of the study - the formation of methodological approaches to the creation of 

high-quality educational electronic publications. The course involves the study of the nature and 

specifics of educational electronic publications and Internet resources. 

The discipline studies the process of programming in the development of electronic 

publications on the basis of methodological approaches. The discipline includes the study of the 

nature and specifics of educational electronic publications, the unification of electronic 

publications; technology development and examination of electronic educational publications, 

programming for the implementation of the properties of educational electronic publications; for 

the development of control programs, the digitization of sound fragments, the creation of 

teaching aids on the profile of training  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to develop software and databases in the implementation of the tasks of teaching 

innovative pedagogy 

- to create electronic publications; recordings of sound samples, electronic training 

materials, Web quests, websites to create information-educational environment of teaching 

- to develop control programs using programming languages;  

- to create an electronic publication to create information-educational environment of 

teaching 

- to create sound recordings,  

- to create electronic teaching AIDS on the profile of training 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Білім беруді ақпараттандыру жəне оқыту мəселелері 

Оқу үрдісінің ақпараттық жəне білім беру ортасы 

           Информатизация образования и проблемы обучения 

Информационно-образовательная среда процесса обучения 

          Informatization of Education and Training Issues 

Informational and educational environment of the learning process 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

АТ қолдану арқылы оқыту диагностикасы 

Диагностика в обучении с применением ИТ 

Diagnosis of learning using IT 

 

 

Информатиканы оқытуда инновациялық құралдарды қолданудың əдістемелік 

негіздері  

Методические основы использования инновационных средств обучения 

информатике  

Methodical bases of use of innovative learning tools computer  

Пəн оқытудың инновациялық тəсілдерінің типологиясын, инновация-модернизация, 

инновация-трансформация, білім беру процесіндегі технологиялық тəсілдің репродуктивті 

жəне проблемалық бағдарына сəйкес келетін дидактикалық технологияларды, 

информатика бойынша оқу үдерісін құрастырудың белсенді əдістері мен құралдарын 

оқытады. 

Пəн оқытудың инновациялық тəсілдерінің типологиясын, инновация-модернизация, 

инновация-трансформация, білім беру процесіндегі технологиялық тəсілдің репродуктивті 

жəне проблемалық бағдарына сəйкес келетін дидактикалық технологияларды, 

информатика бойынша оқу үдерісін құрастырудың белсенді əдістері мен құралдарын 

оқытады. 

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 



жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- Электронды жəне мобильді оқыту технологиялары негізінде оқытуды 

ұйымдастыру 

- Инновациялық Педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыруда бағдарламалық 

құралдар мен деректер базасын əзірлеу 

- Білім беру электрондық басылымдарының қосымша əдістемелік қасиеттерін іске 

асыру үшін ақпараттық технологияларды қолдану;  

- бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын жасау;  

- тестілеу технологиясы жəне тестілеу бағдарламаларын сараптау туралы 

ақпаратты жүйелеу 

- электрондық басылымдарды біріздендіру туралы мəліметтер; 

 

Цель изучения – формирование навыков программирования при разработке 

контрольно-измерительных программ. Курс предусматривает изучение сущности и 

специфики образовательных контролирующих программ, .  

Дисциплина изучает типологию инновационных подходов к обучению, инновации-

модернизации, инновации-трансформации, соответствующие репродуктивной и 

проблемной ориентации технологического подхода в образовательном процессе, 

дидактические технологии, активные методы и средства конструирования учебного 

процесса по информатике.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций разрабатывать процедуры и 

процессы управления качеством учебной деятельности, связанные с созданием и 

использованием программ диагностики, мониторинга качества обученности; 

разрабатывать алгоритмы  вычислительных моделей и моделей данных для реализации 

элементов сервисов 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- Организовывать обучение на основе технологий электронного и мобильного 

обучения 

- Разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения 

инновационной педагогики 

- Применять информационные технологии для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных изданий;  

- разработывать программ контроля с использованием языков программирования;  

- систематизировать информацию о технологии  тестирования, и экспертизы 

программ тестирования 

- обоющить сведения об унификации электронных изданий;  

 

 

The purpose of the study - the formation of programming skills in the development of test 

and measurement programs. The course includes the study of the nature and specificity of the 

educational monitoring programs. 

The discipline studies the typology of innovative approaches to learning, innovation-

modernization, innovation-transformation, appropriate for reproductive and problem orientation 

of the technological approach in the educational process, didactic technology, active methods 

and means of designing the educational process in computer science. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to organize training based on e-learning and mobile learning technologies 

- to develop software and databases in the implementation of the tasks of teaching 

innovative pedagogy 



- to apply information technology to implement analysis of the properties of electronic 

educational publications;  

- to develop control programs using programming languages;  

- to systematize information about testing technology, and examination of testing 

programs 

- to enclose information on the unification of electronic publications; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

E-learning əдістері мен технологиялары 

Методы и технологии E-learning 

Methods and technologies E-learning 

«E-learning əдістері мен технологиялары» пəні профильдік цикл пəндеріне жатады, 

жоғары оқу орнында электронды оқыту үдерісін дамытуды болжау үрдісімен танысу 

мақсатында магистрантармен зерттеледі. 

Пəннің мақсаты – магистратураанттарға электронды оқыту технологиясының 

мəселелерімен танысу, үздіксіз кəсіптік дамудың ұмтылысын дамыту 

Пəннің мазмұны: Инновациялық оқыту əдістері жəне электрондық оқыту 

технологиялары. Білім беруді жаңғырту контекстінде мұғалімнің инновациялық қызметі. 

Қашықтан оқыту жəне электрондық оқыту жүйесі. Қашықтан басқару əдісі. Электронды 

оқыту құралдары (вебинар, файлдық сервер, əлеуметтік бетбелгілер). Электрондық 

мазмұнды жобалау. Электронды кітапхананы пайдалану. Электрондық оқытудағы 

инновацияларды тестілеу. Еуропалық деңгейдегі білімге бағытталған заманауи орта 

мектебінің имиджіне арналған инновациялар. Электрондық оқыту технологиясындағы 

құзыреттілікті бағалау əдістері. Smart-оқытуға көшу. электронды оқыту технологияларын 

қолдану арқылы білім беру жобаларын іске асыру. Жоғары білім беру саласындағы 

электронды лизингтік процестердің көрсеткіштерін кешенді статистикалық талдау жəне 

болжау 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- Электронды жəне мобильді оқыту технологиялары негізінде оқытуды 

ұйымдастыру 

- Инновациялық Педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыруда бағдарламалық 

құралдар мен деректер базасын əзірлеу 

- Білім беру электрондық басылымдарының қосымша əдістемелік қасиеттерін іске 

асыру үшін ақпараттық технологияларды қолдану;  

- бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын жасау;  

- тестілеу технологиясы жəне Тестілеу бағдарламаларын сараптау туралы 

ақпаратты жүйелеу 

- электрондық басылымдарды біріздендіру туралы мəліметтер; 

 

 

Дисциплина «Методы и технологии E-learning» относится к дисциплинам 

профильного цикла, изучается магистрантами с целью ознакомления с процессом 

прогнозирования развития Е- learning процесса в сфере высшего образования. 



Цель изучения дисциплины –   ознакомление магистрантов с проблемами 

технологии E-learning, развитие стремлений к непрерывному профессиональному 

развитию. 

Содержание дисциплины: Инновационные методы обучения и технологии e-learning. 

Инновационная деятельность преподавателя в условиях модернизации образования. 

Система дистанционного и электронного обучения. Дистанционные методы контроля. 

Инструменты электронного обучения (вебинар, файл-сервер, социальные закладки). 

Проектирование электронного контента.  Использование электронной библиотеки. 

Апробация новаций в e-learning. Инновации для имиджа современного вуза, 

ориентированного на образование европейского уровня. Методы оценки компетенции при 

технологии E-learning. Переход к Smart-learning. реализации образовательных проектов с 

применением технологий e learning. Комплексный статистический анализ и 

прогнозирование  показателей E-leaining процесса в сфере высшего образования. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- Организовывать обучение на основе технологий электронного и мобильного 

обучения 

- Разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения 

инновационной педагогики 

- Применять информационные технологии для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных изданий;  

- разработывать программ контроля с использованием языков программирования;  

- систематизировать информацию о технологии  тестирования, и экспертизы 

программ тестирования 

- обоющить сведения об унификации электронных изданий;  

 

The discipline "Methods and Technologies of E-learning" refers to the disciplines of the 

profile cycle, is studied by Master students in order to familiarize themselves with the process of 

forecasting the development of the E-learning process in higher education. 

An aim of study of discipline is familiarization of Master students with the problems of e-

learning technology, the development of aspirations for continuous professional development. 

 Table of contents of discipline : Innovative teaching methods and e-learning technologies. 

Innovative activity of a teacher in the context of education modernization. The system of 

distance and e-learning. Remote control methods. E-learning tools (webinar, file server, social 

bookmarks). Designing electronic content. Using the electronic library. Testing innovations in e-

learning. Innovations for the image of a modern high school focused on European-level 

education. Methods for assessing competence in e-learning technology. Transition to Smart-

learning. implementation of educational projects using e-learning technologies. Comprehensive 

statistical analysis and forecasting of E-leaining process indicators in the field of higher 

education 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to organize training based on e-learning and mobile learning technologies 

- to develop software and databases in the implementation of the tasks of teaching 

innovative pedagogy 

- To apply information technology to implement analysis of the properties of electronic 

educational publications;  

- to develop control programs using programming languages;  

- to systematize information about testing technology, and examination of testing 

programs 

- to enclose information on the unification of electronic publications; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  



Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Іскери қазақ тілі  

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

Курс мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми терминдерді, 

күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған тақырыптарды жəне 

практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   Кəсіби қазақ тілі мамандық бойынша 

мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, теледидар, интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды 

өңдеп қолдануға, ғылыми мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын 

жеткізуге дағдыландырады. 

Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз ойын 

жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Кəсіби тақырыпта тіл 

маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу. Қазақша мазмұнды 

жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; арнайы-кəсіби сипаттағы мəтіндерді 

жазу, қазақ тілінде ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас құру. 

Пəннің мазмұны: Арнайы дыбыстар, қазақ тіліЕсту қабілеті мен сөйлеу 

ерекшеліктері. Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. 

Кең таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-тұрмыстық 

жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-іскерлік құжаттар, 

коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, мазмұндық-фактуальная жəне 

мазмұндық-концептуалды ақпарат. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- грамматиканың базалық ережелері, мамандықтың негізгі шет тіліндегі 

терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің орыс эквиваленттері, 

- оқу, ғылыми-көпшілік əдебиеттен мəтіндерді аудару, рефераттау,  

- тұрмыстық, кəсіби, жария сөйлеуді есту;  

- жазбаша коммуникацияны жүзеге асыру; 

- тілдік материалмен өз бетінше жұмыс істеу кезінде мультимедиялық құралдарды 

қолдану,  

- əлеуметтік контекстерде ауызша жəне жазбаша түрде түсінік, ой білдіру 

 

 

Курс предусматривает овладение специальной лексикой, научной терминологии, 

сложных синтаксических конструкций и выполнение практических, ситуативных заданий 

коммуникативного направления.  Целью данной дисциплины является изучение 

професионально-ориентированных текстов, умение обработки и использование  

материалов средств массовой информации при написании научных статей и навыки 

применения профессиональной речи. 

Цель: изучение грамматических правил и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и правильно, грамотно строить собственную речь в 

разнообразных видовременных формах и в различной модальности. 

Содержание дисциплины: Специальные звуки казахского языка. Особенности 

слухового восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по 

специальности.  Распространенные фразы, простые предложения, небольшие тексты 

социально-бытового и культурологического характера. Профессионально-

ориентированные тексты и официально-деловые документы, коммуникативные задачи и 



авторские интенции, содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная 

информация 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- приментья базовые правила фонетики, грамматики, основную иноязычную 

терминологию специальности, русские эквиваленты слов и выражений профессиональной 

речи, 

- переводить, реферировать тексты из учебной, научно-популярной литературы,  

- воспринимать на слух бытовую, профессиональную, публичную речь;  

- осуществлять письменную коммуникацию; 

- применять при самостоятельной работе с языковым материалом мультимедийные 

средства,  

- выражать понятия, мысли в устной и письменной форме в ряде социальных 

контекстов. 

. 

The course provides mastering special lexicon, the scientific terminology, difficult 

syntactic designs and performance of practical, situational tasks of the communicative direction. 

The purpose of this discipline is studying of the profesionalno-focused texts, ability of 

processing and use of materials of mass media when writing scientific articles and skills of 

application of the professional speech. 

Objective  - to study the grammar rules and models to understand fairly complex texts and 

correctly, competently build its own speech in a variety of forms and vidovremennyh different 

modality. 

Contents: Special sounds of the Kazakh language. Features of auditory perception speech. 

Lexical and terminological least in the specialty. Common phrases, simple sentences, short texts 

welfare and cultural character. Professionally-oriented texts and official-business documents, 

communication objectives and intentions of the author, content-factual and conceptual content-

information. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to application basic rules of phonetics, grammar, basic foreign language terminology of 

the specialty, Russian equivalents of words and expressions of professional speech, 

- to translate, refer texts from educational, popular science literature,  

- to perceive by ear domestic, professional, public speech;  

- to carry out written communication; 

- to apply for independent work with the language material multimedia,  

- to express concepts, thoughts orally and in writing in a number of social contexts 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Қазақ тілін А1, А2 жəне В1, В2 деңгейінде білу 

Казахский язык (уровни владения А1, А2 и В1, В2)  

Kazakh language (levels of proficiency of A1, A2 and B1, B2) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда 

қолданылады». 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работе. 

Skills will be used in professional activity and in research work 

 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

The software and computer in science  



Пəн оқытудың мақсаты компьютерлік үлгілеудің теориялық негіздерін білу, 

қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау, ғылыми зерттеушілік жұмысты жетілдіру 

қабілеттіктер қалыптастыру болып келеді. 

Пəн компьютерлік модельдеу əдістері, қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеу 

үрдісі, ғылыми зерттеудің пəндік саласын инфологиялық моделдеу туралы білімді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- ғаламтордағы іздеу жүйелері туралы, ғылыми зерттеу нəтижелерін өңдеу 

құралдары туралы мəліметтерді жүйелеу,  

- өздігінен білім алу, коммуникация үшін ақпараттық технологияларды дербес 

пайдалану;  

- докторантурада оқу үшін оқытудың жаңа идеяларын сыни талдау, бағалау жəне 

синтездеу, 

- білім беруді ақпараттандыру саласындағы зерттеулердің ғылыми жəне 

қолданбалы нəтижелерін баяндау, 

- ақпараттық технологияларды оқыту кезінде оқу-əдістемелік жұмысты,сандық 

білім беру ресурстарын модельдеу технологияларын меңгеру, 

- плагиаттың болуына бастапқы мəтіндерді тексерудің белгілі бағдарламаларымен 

жұмыс істеу 

 

 

Целями изучения курса являются освоение теоретических основ компьютерного 

моделирования,  формирование навыков работы с прикладными программами, а также 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы. 

Дисциплина направлена на формирование знаний о методах компьютерного 

моделирования, процессе работы с прикладными программами, инфологическом 

моделировании предметной области научного исследования. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- систематизировать сведения о поисковых системах в Интернет, о средствах 

обработки результатов научных исследований,  

- самостоятельно использовать информационные технологии для самообразования, 

коммуникаций;  

- критически анализировать, оценивать и синтезировать новые идеи обучения для 

изучения в докторантуре,  

- самостоятельно изучать информационные источники;  излагать научные и 

прикладные результаты исследований в области информатизации образования, 

- владеть технологиями моделирования  учебно-методической работы,цифровых 

образовательных ресурсов при обучении информационным технологиям, 

- работать с известными программами проверки исходных текстов на наличие 

плагиата:. 

 

The purposes of studying of a course are development by undergraduates of theoretical 

bases of computer modeling, formation of skills of work with applied programs, and also 

improvement of skills of research work. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge about the methods of computer 

modeling, the process of working with applications, infological modeling of the subject area of 

scientific research. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to systematize information about search engines in the Internet, about the means of 

processing the results of scientific research,  

- to independently use information technology for self-education, communication;  



- to critically analyze, evaluate and synthesize new learning ideas for doctoral studies, 

with 

- to thoroughly study information sources; to present scientific and applied results of 

research in the field of Informatization of education, 

- to own technologies of modeling of educational and methodical work,digital 

educational resources in the training of information technology, 

- work with well-known programs to check the source code for plagiarism. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies (in English language) 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites:  

Магистрлік диссертацияны қорғау. Деректерді өңдеу жəне есептеу жобалау 

диссертация. 

Защита магистерской диссертации. Обработка данных вычислений и оформление 

диссертации 

Рrotection of the master thesis. Data processing and computing design thesis 

 

Ғылыми зерттеулер мен трансфер технологияларды ұйымдастыру  

Организация научных исследований и трансфер технологий  

Organization of scientific research and technology transfer  

 

Курста ғылыми зерттеуді жоспарлау, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру əдістері, 

жұмыс нəтижесін рəсімдеу қарастырылады.Үшжақты үлгілеуғе арналған дыбысты жəне 

суретттерді кодтау əдістері. 

Мақсаты - ғылыми зерттеулердің негізгі анықтамалары, терминологиясымен танысу. 

Бөлімдер пəннің мазмұны: ғылым. Əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жəне 

олардың қоғамдағы рөлі. Ғылым методологиясы. Ұйымдастыру ғылыми-зерттеу. 

Сынақтан өткізу жəне ғылыми зерттеулер. Ғылыми зерттеуді жоспарлау. Басқару, ғылым 

жəне ғылыми ұжымдарҚажетті əдістерді, шешімдерді жəне қорытындылар бойынша 

тиісті ғылыми жəне кəсіби проблемаларды өңдеу жəне деректерді түсіндіру қазіргі 

заманғы ғылыми зерттеулерді қалыптастыру үшін. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- ғаламтордағы іздеу жүйелері туралы, ғылыми зерттеу нəтижелерін өңдеу 

құралдары туралы мəліметтерді жүйелеу,  

- өздігінен білім алу, коммуникация үшін ақпараттық технологияларды дербес 

пайдалану;  

- докторантурада оқу үшін оқытудың жаңа идеяларын сыни талдау, бағалау жəне 

синтездеу, 

- білім беруді ақпараттандыру саласындағы зерттеулердің ғылыми жəне 

қолданбалы нəтижелерін баяндау, 

- ақпараттық технологияларды оқыту кезінде оқу-əдістемелік жұмысты,сандық 

білім беру ресурстарын модельдеу технологияларын меңгеру, 

- плагиаттың болуына бастапқы мəтіндерді тексерудің белгілі бағдарламаларымен 

жұмыс істеу. 

 

В курсе рассматриваются планирование научных исследований, методы организации 

научных исследовании, оформление результатов работы, методы кодирования звука и 

изображений для трехмерного моделирования.   



Цель - познакомиться с основными определениями, терминологией научных 

исследований. 

Разделы дисциплины: Структура науки. Социально-гуманитарные науки и их роль в 

обществе. Методология науки. Организация научного исследования. Апробация научного 

исследования. Планирование научного исследования. Управление наукой и научными 

коллективами. Обработка и интерпретация данных современных научных исследований, 

необходимые для формирования подходов, решений и выводов по соответствующим 

научным и профессиональным проблемам 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- систематизировать сведения о поисковых системах в Интернет, о средствах 

обработки результатов научных исследований,  

- самостоятельно использовать информационные технологии для самообразования, 

коммуникаций;  

- критически анализировать, оценивать и синтезировать новые идеи обучения для 

изучения в докторантуре,  

- самостоятельно изучать информационные источники;  излагать научные и 

прикладные результаты исследований в области информатизации образования, 

- владеть технологиями моделирования  учебно-методической работы,цифровых 

образовательных ресурсов при обучении информационным технологиям, 

- работать с известными программами проверки исходных текстов на наличие 

плагиата 

 

Studying of a course are relevance methods of the organization scientific research, 

registration of results of work are considered planning the naunykh of researches. 

The goal - to get acquainted with the basic definitions, terminology research.  

Sections of the discipline: The structure of science. Social and human sciences and their 

role in society. The methodology of science. The organization of scientific research. Testing 

research. Research planning. Management science and research teams. Data processing and 

interpretation of modern scientific research required for the formation of approaches, solutions 

and conclusions on relevant scientific and professional issues 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to systematize information about search engines in the Internet, about the means of 

processing the results of scientific research,  

- to independently use information technology for self-education, communication;  

- to critically analyze, evaluate and synthesize new learning ideas for doctoral studies, 

with 

- to thoroughly study information sources; to present scientific and applied results of 

research in the field of Informatization of education, 

- to own technologies of modeling of educational and methodical work,digital 

educational resources in the training of information technology,  

- to work with well-known programs to check the source code for plagiarism:. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Информатика облысында ғылыми зерттеулер əдіснамасы 



Методология научных исследований в области информатики 

Methodology of scientific research in the field of informatics 

Пəннің мақсаты – магистранттарға ғылыми білімдер құрылымымен, компьютерлік 

ғылым саласындағы ғылыми зерттеулер əдістерімен, ғылыми теориялар мен заңдардың 

функцияларымен таныстыру.  

Пəннің мазмұны: Ғылым əлеуметтік мекеме ретінде, мамандық жəне əлеуметтік-

мəдени қызмет түрі ретінде. Ғылыми зерттеулердің əдістемесі. Диссертациялық 

зерттеудің логикасы мен логикасы. Ақпараттық қоғамның қайшылықтары мен білім 

берудегі даму тенденциялары тұрғысынан теориялық жəне практикалық информатиканың 

мəселелері. Ғылыми қызметінің ерекшеліктері. Ғылыми əдеп нормалары. Зерттеу əдістері. 

Өтемдерді өлшеу əдісі. Нəтиженің дəлдігін анықтау. Тестілеу жəне техникалық өлшеу 

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 

жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- абстрактілі ойлау, талдау жəне синтез принциптерін, зерттеудің жаңа ғылыми 

принциптері мен əдістерін түсіну,  

- Қолданбалы информатика жəне АКТ-ның ғылыми-техникалық дамуының 

заманауи мəселелері мен əдістерін зерттеу; 

- применть зерттеу əдістері. 

- ақпараттық технологияларды оқыту кезінде оқу-əдістемелік жұмысты,сандық 

білім беру ресурстарын модельдеу технологияларын меңгеру 

- Инновациялық педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыруда бағдарламалық 

құралдар мен деректер базасын əзірлеу 

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қоғамдастығы жағдайында жұмыс істей 

білу; Əлеуметтік, мəдени жəне тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдау 

 

Цель изучения дисциплины –   ознакомление магистрантов со структурой научного 

знания, с методами научного исследования в области методики информатики, с 

функциями научных теорий и законов  

Содержание дисциплины: Наука как социальный институт, как профессия и 

социокультурная форма деятельности. Методология научного исследования. Логика  и 

логика диссертационного исследования. Проблемы теоретической и практической 

информатики в контексте противоречий информационного общества и тенденций его 

развития в образовании. Особенности научной деятельности. Нормы научной этики. 

Методы научных исследований. Компенсационный метод измерений. Определение 

точности результата. Контрольно-поверочные и технические измерения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций разрабатывать процедуры и 

процессы управления качеством учебной деятельности, связанные с созданием и 

использованием программ диагностики, мониторинга качества обученности; 

разрабатывать алгоритмы  вычислительных моделей и моделей данных для реализации 

элементов сервисов 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- понимать принципы абстрактного мышления, анализа и синтеза, новые научные 

принципы и методы исследований,  

- исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ; 

- применть методы исследований. 

- владеть технологиями моделирования  учебно-методической работы,цифровых 

образовательных ресурсов при обучении информационным технологиям 



- Разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения 

инновационной педагогики 

- уметь работать в условиях педагогического сообщества образовательных 

учреждений; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 

 

An aim of study of discipline is familiarization of doctoral students with the structure of 

scientific knowledge, with the methods of scientific research in the field of computer science, 

with the functions of scientific theories and laws.  

 Table of contents of discipline : Science as a social institution, as a profession and a socio-

cultural form of activity. Methodology of scientific research. The logic and logic of the 

dissertation research. Problems of theoretical and practical informatics in the context of the 

contradictions of the information society and the trends of its development in education. Features 

of scientific activity. Norms of scientific ethics. Research methods. Compensation measurement 

method. Determination of the accuracy of the result. Testing and technical measurementsUpon 

termination of study of discipline students must: 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to understand the principles of abstract thinking, analysis and synthesis, new scientific 

principles and research methods,  

- to investigate modern problems and methods of applied Informatics and scientific and 

technical development of ICT; 

- apply research methods. 

- own technologies of modeling of educational and methodical work,digital educational 

resources in the training of information technology 

- Develop software and databases in the implementation of the tasks of teaching 

innovative pedagogy 

- to be able to work in the pedagogical community of educational institutions; tolerant to 

perceive social, cultural and personal differences 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

IT-құралдарын оқытудың пəні сапасының мониторингі  

Мониторинг качества предметной обученности IT-средствами 

Monitoring the quality of subject teaching IT-tools 

Зерттеу мақсаты - сынақ жəне өлшеу бағдарламаларын əзірлеуге бағдарламалау 

дағдыларын қалыптастыру. Əрине, білім беру бағдарламаларын мониторинг сипаты мен 

ерекшелігін зерттеу кіреді. 

Пəн білім берудің еуропалық жəне қазақстандық стандарттарын, мамандарды 

дайындау процесін, кəсіптік қабілеттілікті дамыту мақсатында жеке білім беру 

бағдарламаларын əзірлеуді, білім беру мекемесінің оқу қызметінің аспектілерінің 

көрсеткіштерін үйретеді.  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- тестілеу бағдарламаларының технологиясы мен сараптамасы туралы мəліметтерді 

жүйелеу, 



- білім беру электрондық басылымдарының қосымша əдістемелік қасиеттерін іске 

асыру үшін ақпараттық технологияларды қолдану;  

- бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын əзірлеу;  

- ақпараттық-білім беру ортасының элементтерін бағдарламалау, 

- электрондық басылымдарды, дыбыс үзінділерін, электрондық оқу-əдістемелік 

материалдарды, Web-квестерді жасау, 

- ақпараттық-білім беру ортасын құру үшін сайттар құру 

 

Цель изучения – формирование навыков программирования при разработке 

контрольно-измерительных программ. Курс предусматривает изучение сущности и 

специфики образовательных контролирующих программ.  

Дисциплина изучает европейские и казахстанские стандарты образования, процесс 

подготовки специалистов, разработку индивидуальных образовательных программ с 

целью развития профессиональных способностей, показатели аспектов учебной 

деятельности образовательного учреждения. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- систематизировать сведеия о технологии и экспертизы программ тестирования, 

- применять информационных технологий для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных изданий;  

- разрабатывать программы контроля с использованием языков программирования;  

- программировать элементы информационно-образовательной среды, 

- создавать электронные издания; записи звуковых фрагментов, электронные учебно-

методические материалы, Web-квесты, 

- создавать сайты  для создания информационно-образовательной среды обучения 

The purpose of the study - the formation of programming skills in the development of test 

and measurement programs. The course includes the study of the nature and specificity of the 

educational monitoring programs. 

The discipline studies the European and Kazakhstan standards of education, the process of 

training, the development of individual educational programs for the development of 

professional abilities, indicators of aspects of educational activities of educational institutions. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to systematize information about the technology and the expertise of the testing 

programs, 

- to apply information technologies for realization of additional methodical properties of 

educational electronic editions;  

- to develop control programs using programming languages;  

- to program elements of the information and educational environment, 

- to create electronic publications; recordings of sound samples, electronic educational-

methodical materials, Web-quests, 

- to create websites to create an information and educational learning environment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда 

қолданылады; Ғылыми зерттеулерді  ұйымдастыру мен технологиялар трансфері., 

Информатика саласындағы ғылыми жобаларды жетекшілік етудің теориялық жəне 

əдістемелік аспектілері. 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работ; Организация научных исследований и трансфер технологий. 



Теоретические и методические аспекты руководства научными проектами в области 

информатики.  

Skills will be used in professional activity and in research work, Organization of scientific 

researches and transfer of technologies. Theoretical and methodical aspects of the management 

of scientific projects in the field of informatics. 

 

  

Оқу үрдісінің ақпараттық жəне білім беру ортасы 

Информационно-образовательная среда процесса обучения  

Informational and educational environment of the learning proces 

Курсты оқыту мақсаты – автоматтандырылған оқыту кешендерін құру 

тұжырымдамаларына қатысты білімді жəне оқыту ресурсының құрылымының жалпы 

теориялық үлгісін қалыптастыру. Курста оқыту ресурстарын құру этаптарымен 

таныстыру, бағдарламалық өнімге шолу, бақылау бағдарламасын құру, тест теориясы, 

бақылау формалары, мультимедиялық бағдарламаларды құруға арналған бағдарламалар 

қарастырылады. 

Пəннің мазмұны: ресурстардың сипаттамасы енгізілетін портал көмегімен 

механизмнің ерекшеліктері мен сипаттамасы. Білім беру Интернет-порталдар мен сайттар 

гуманитарлық, жаратылыстану жəне техникалық ғылымдар, жарияланған орыс тілді 

сегментіндегі Интернет. Білім берудегі пайдалану ерекшеліктері электрондық 

басылымдар мен ресурстарды əр түрлі деңгейдегі білім беру. Пайдалану білім беру 

электрондық ресурстарының бақылау жəне өлшеу нəтижелерін оқу. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- цифрлық ресурстарды, электрондық басылымдарды біріздендіру,  

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қоғамдастығы жағдайында жұмыс істеу; 

əлеуметтік, мəдени жəне тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдау;  

- білім беруді ақпараттандырудың техникалық базасын қолдану;  

- оқу сапасының мониторингі, диагностика бағдарламаларын құрумен байланысты 

оқу процесінің сапасын басқару рəсімдерін əзірлеу. 

- тест тапсырмаларының əртүрлі түрлерін əзірлеу;  

- электрондық басылымдарды жобалау кезінде қолданылатын терминдер мен 

ұғымдарды пайдалану 

 

Цель изучения курса – формирование знаний о концепции построения 

автоматизированных образовательных комплексов, об обобщенной теоретической модели 

структуры образовательного ресурса или портала. В курсе предусматривается 

ознакомление с этапами создания образовательного ресурса, с разработками программ 

контроля, программами для быстрой подготовки несложных типов мультимедийных 

приложений. 

Содержание дисциплины: описание ресурсов, включаемых портал, с помощью 

механизма спецификаций и метаописания. Образовательные Интернет-порталы и сайты в 

области гуманитарных, естественнонаучных и технических наук, опубликованных в 

русскоязычном сегменте Интернет. Особенности использования образовательных 

электронных изданий и ресурсов на разных уровнях образования.  Использование 

образовательных электронных ресурсов для измерения и контроля результатов обучения.. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- унифицировать цифровые ресурсы, электронные издания,  

- работать в условиях педагогического сообщества образовательных учреждений; 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

- применять техническую базу информатизации образования;  

- разрабатывать процедуры управления качеством учебного процесса, связанной с 

созданием программ диагностики, мониторинга качества обученности. 



- разрабатывать различные типы тестовых заданий;  

- использовать термины и понятия, используемые при проектировании 

электронных изданий 

 

The purpose of studying of a course – formation of knowledge of the concept of creation of 

the automated educational complexes, about the generalized theoretical model of structure of an 

educational resource. It is aware acquaintance with stages of creation of an educational resource, 

the review of software products, with development of programs of control, with the dough 

theory, control forms, programs for fast preparation of simple types of multimedia applications is 

provided. 

Contents: description of the resources included portal, through the mechanism of the 

specifications and meta descriptions. Educational Internet portals and websites in the field of 

humanities, natural sciences and engineering, published in the Russian segment of the Internet. 

Features of use of educational electronic editions and resources at different levels of education. 

The use of electronic educational resources for measuring and monitoring learning outcomes. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- unify digital resources, electronic publications,  

- apply the technical base and basic means of Informatization of education;  

- work in the pedagogical community of educational institutions; tolerant to perceive 

social, cultural and personal differences;  

- develop procedures for quality management of the educational process associated with 

the creation of diagnostic programs, monitoring the quality of training. 

- develop different types of test items;  

- use terms and concepts used in the design of electronic publications 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Білім беру ұйымдарының сайттарының құрылымы мен мазмұны  

Структура и содержание сайтов организаций образования  

The structure and content of the websites of educational institutions 

Курстың мақсаты  кескіндерді технологиясы бағдарламасы Macromedia Flash 

жобалау құралдарын элементтерімен білім беру мақсаттары үшін веб-сайттарды құру 

таныстыру..  

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Мəтінді URL-мен байланыстыру. 

Action Script бағдарламалау тілі процедуралары.   

Пəн құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған оқу іс-əрекетінің сапасын 

басқару үрдістері мен процедураларын құрастыру, диагностика бағдарламаларын жасау 

жəне қолдану, оқыту сапасының мониторингі; сервис элементтерін жүзеге асыру үшін 

есептеу модельдері мен деректер модельдерінің алгоритмдерін жасау. 

Магистрант бұл пəнді оқу нəтижесінде, 

- сайт құру мысалында Web-қосымшаларды өңдеу тəсілдерін қолдану;   

- Macromedia Flash - да бейнелер мен аудио-фрагменттерді монтаждауды жүзеге 

асыру. 

- оқу сайтының интерактивті элементтерін құру; 

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қоғамдастығы жағдайында жұмыс істеу; 



əлеуметтік, мəдени жəне тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдау;  

- Macromedia Flash-да ActionScript тілінде сценарийлерді жасау. 

- интерактивті сайттардың дизайнын құрастыру. 

 

 

Целью курса является ознакомление с технологиями создания сайтов учебного 

назначения с элементами  дизайна средствами программы Macromedia Flash.  

Содержание курса включает следующие разделы: структура сайта организации 

образования. Создание покадровой анимации движения в программе Macromedia Flash. 

Процедуры языка программирования Action Script. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- применять приемы разоработки Web-приложений на примере создания сайта;   

- осуществлять монтаж изображений и аудио- фрагментов в Macromedia Flash. 

- создавать интерактивные элементы учебного сайта; 

- работать в условиях педагогического сообщества образовательных учреждений; 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

- создавать сценарии на языке ActionScript в Macromedia Flash, 

- конструировать дизайна интерактивных сайтов. 

 

The aim of the course is is to introduce the techniques of creating destination sites with 

educational elements of the program Macromedia Flash design tools.. 

The course content includes the following topics: Site structure of educational 

organizations. Create time-lapse animation of motion in the program Macromedia Flash.. 

Binding text URL. Procedures programming language Action Script. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to apply methods of development of Web-applications on the example of creating a site;   

- to edit images and audio fragments in Macromedia Flash. 

- to create interactive elements of the learning site; 

- to work in the pedagogical community of educational institutions; tolerant to perceive 

social, cultural and personal differences;  

- to create ActionScript scripts in Macromedia Flash. 

- to design interactive websites. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау. Деректерді өңдеу жəне есептеу жобалау 

диссертация. 

Защита магистерской диссертации. Обработка данных вычислений и оформление 

диссертации 

Рrotection of the master thesis. Data processing and computing design thesis . 

 

 

АТ қолдану арқылы оқыту диагностикасы 

Диагностика в обучении с применением ИТ 

Diagnosis of learning using IT 

Пəннің мақсаты – оқыту нəтижелерін диагностикалау жалпылауға  магистранттерді 

таныстыру.  



Пəн ақыл-ой қызметінің Блум таксономиясына сəйкес бақылау, рефлексия 

нысандарын, педагогикалық диагностика тəсілдерін, формативті жəне жиынтық бағалау 

əдістерін, тестілеу əдістерін, тестілеу нəтижелерін статистикалық өңдеу алгоритмдерін 

зерделеуге, құрастырылған тапсырмалардың дескрипторларына сəйкес бағалау 

критерийлерін құрастыру, оқу үдерісін бақылау жəне мониторинг нəтижелерін талдау 

кезінде статистикалық əдістерді қолдануға бағытталған  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- тестілеу нəтижелерін статистикалық өңдеу принциптерін жүйелеу; алгоритмдік 

өңдеудің негізгі əдістері мен алгоритмдік əдістерін, 

- нəтижелерді талдау есептерін шешуде статистикалық əдістер мен алгоритмдерді 

қолдану; 

- электрондық жəне мобильді технологиялар негізінде формативті бағалау, 

диалогтық жəне сараланған оқытуды қолдану,  

- оқу сапасының мониторингі, диагностика бағдарламаларын құрумен байланысты 

оқу процесінің сапасын басқару рəсімдерін əзірлеу, 

- электрондық əдістемелік материалдар жасау, 

- Блум таксономиясына сəйкес құзыреттілікті қалыптастыруға арналған оқу 

тапсырмаларын жобалау 

 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с обобщением результатов диагности 

обученности. 

Дисциплина направлена на изучение форм контроля, рефлексии в соответствии с 

таксономией Блума умственной деятельности, способов педагогической диагностики, 

формативного и суммативного оценивания, методов тестирования, алгоритмов 

cтатистической обработки результатов тестирования; составление критериев оценивания в 

соответствии с дескрипторами составленных заданий, применение статистических 

методов при анализе результатов контроля и мониторинга учебного процесса.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- систематизировать принципы cтатистической обработки результатов тестирования; 

основные методы и алгоритмыстатистической обработки, 

-  применять статистические методы и алгоритмы при решении задач анализа 

результатов; 

- применять формативное оценивание, диалоговое и дифференцированное обучение 

на основе электронных и мобильных технологий,  

- разрабатывать процедуры управления качеством учебного процесса, связанной с 

созданием программ диагностики, мониторинга качества обученности, 

- создавать электронные методические материалы, 

- проектировать учебные задания на формирование компетенций в соответствии с 

таксономией Блума 

  

The objective ofthecourse is introduce undergraduates to the generalization of the 

diagnosis of learning outcomes.. 

The discipline is aimed at the studying of forms of control, reflection in accordance with 

Bloom's taxonomy of mental activity, methods of pedagogical diagnosis, formative and 

summative assessment, testing methods, algorithms for statistical processing of test results; 

preparation of evaluation criteria in accordance with the descriptors of the compiled tasks, the 

use of statistical methods in the analysis of the results of control and monitoring of the 

educational process.  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  



- to systematize the principles of statistical processing of test results; basic methods and 

algorithms of statistical processing, 

- to use statistical methods and algorithms in solving problems of analysis of results; 

- to apply formative assessment, interactive and differentiated learning based on 

electronic and mobile technologies,  

- to develop procedures for quality management of the educational process associated 

with the creation of diagnostic programs, monitoring the quality of training, 

- to create electronic teaching materials, 

- to design training tasks for the formation of competencies in accordance with bloom's 

taxonomy 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау  

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 

 

 

Қашықтықтан білім беру технологиялары  

Дистанционные образовательные технологии 

Remote educational technologies    

Əрине, білім беру қашықтан технологияларды тəжірибелік тұрғыдан пайдалану үшін 

олардың кəсіби іс-де дайын электронды оқу басылымдары, ақпараттық жүйелер жəне 

модельдеу құралдарын магистрлерді дайындайды; тікелей Əлемдік ақпараттық 

ресурстарға қатысты озық ақпараттық технологияларды енгізу бойынша практикалық 

жұмыстарды орындауға арналған дайындық.  

мақсаты - білім беру процесінің жəне оның ұйымдастыру ақпараттық жəне 

компьютерлік технологияларды кең арсеналын пайдаланады, инновациялық жəне 

заманауи ақпараттық технологиялар, білім беру кең ауқымда Шығыс қабілетті, құзыретті 

маман даярлау. 

Пəн білім алушыларды жаһандық ақпараттық ресурстармен байланысты озық 

ақпараттық технологияларды енгізу процесімен, білім беру процесін қамтамасыз ету жəне 

ұйымдастыру үшін, қашықтықтан оқыту технологияларын қолдануды нормативтік-

құқықтық реттеумен, білім беру қызметіне əртүрлі компьютерлік қосымшаларды 

интеграциялаумен таныстырады  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- қашықтықтан оқыту технологияларын кəсіби қызметте қолдану принциптерін 

түсіну;  

- қашықтықтан оқыту технологиясы негізінде білім беру процесін жобалау,  

- инновациялық Педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыру кезінде 

бағдарламалық құралдар мен деректер базасын əзірлеу, электронды жəне ұтқыр оқыту 

технологиялары негізінде оқытуды ұйымдастыру; 

- Блум таксономиясына сəйкес құзыреттілікті қалыптастыруға арналған оқу 

тапсырмаларын жобалау, 

- ақпараттық технологияларды оқыту кезінде оқу-əдістемелік жұмысты,сандық 

білім беру ресурстарын модельдеу технологияларын меңгеру 



- электрондық жəне мобильді технологиялар негізінде жаратылыстану-

математикалық цикл пəндері бойынша формативті бағалау, диалогтық жəне сараланған 

оқытуды қолдану. 

 

Курс подготавливает магистров к практическому использованию дистанционных 

технологий образования, как готовых электронных образовательных изданий, 

информационных систем, так и средств моделирования в профессиональной 

деятельности; готовит к практической работе по внедрению передовых информационных 

технологий, непосредственно связанных с глобальными информационными ресурсами. 

Цель - подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных и информационных технологий образования, 

использовать обширный арсенал информационных компьютерных технологий для 

обеспечения образовательного процесса и его организации. 

Дисциплина знакомит обучающихся с процессом внедрения передовых 

информационных технологий, связанных с глобальными информационными ресурсами, 

для обеспечения и организации образовательного процесса, нормативно-правовым 

регулированием использования дистанционных технологий, интегрирования различных 

компьютерных приложений в образовательную деятельность.  

В результате изучения обучающийся 

- осознать принципы использования дистанционных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- проектировать образовательный процесс на основе дистанционных технологий,  

- разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения 

инновационной педагогики, организовывать обучение на основе технологий электронного 

и мобильного обучения; 

- проектировать учебные задания на формирование компетенций в соответствии с 

таксономией Блума 

- владеть технологиями моделирования  учебно-методической работы,цифровых 

образовательных ресурсов при обучении информационным технологиям 

- применять формативное оценивание, диалоговое и дифференцированное обучение 

дисциплинам естественно-математического цикла на основе электронных и мобильных 

технологий 

 

The course prepares the masters to the practical use of remote technologies of education, 

both finished electronic educational publications, information systems and modeling tools in 

their professional activities; preparing for practical work on the introduction of advanced 

information technologies directly related to the global information resources. 

The goal - training competent expert, capable to orient in a wide range of innovative and 

modern information technology education, use an extensive arsenal of information and computer 

technologies to the educational process and its organization. 

The discipline introduces students to the process of implementation of advanced 

information technologies related to global information resources for the provision and 

organization of the educational process, legal regulation of the use of remote technologies, the 

integration of various computer applications in educational activities.  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire 

- to understand the principles of using remote technologies in professional activities;  

- to design educational process on the basis of remote technologies,  

- to develop software and databases in the implementation of the tasks of teaching 

innovative pedagogy, to organize training on the basis of e-learning and mobile learning; 



- to design training tasks for the formation of competencies in accordance with bloom's 

taxonomy 

- to own technologies of modeling of educational and methodical work,digital 

educational resources in the training of information technology 

- to apply formative assessment, Dialogic and differentiated teaching of disciplines of 

natural and mathematical cycle on the basis of electronic and mobile technologies 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Білім беру SMART Technologies- 

SMART-технологии в образовании 

SMART-Technologies in Education 

Əрине, олардың кəсіби іс-практикалық білім беру процесс ретінде SMART-білім 

беру технологияларын пайдалану, ақпараттық жүйелер мен модельдеу құралдарын 

магистрлерді дайындайды; тікелей Əлемдік ақпараттық ресурстарға қатысты озық 

ақпараттық технологияларды енгізу бойынша практикалық жұмыстарды орындауға 

арналған дайындық. 

мақсаты - білім беру процесінің жəне оның ұйымдастыру ақпараттық жəне компьютерлік 

технологияларды кең арсеналын пайдаланады, инновациялық жəне заманауи ақпараттық 

технологиялар, білім беру кең ауқымда Шығыс қабілетті, құзыретті маман даярлау. 

Пəн білім алушыларды білім беру үрдісінде, ақпараттық жүйелерде, кəсіби қызметте 

моделдеуде SMART-технологияларды практикалық қолдануға дайындайды; SMART-

технологияларды дамыту мен қолданудың нормативті-құқықтық реттелуін, жаһандық 

ақпараттық ресурстармен байланысты SMART-технологиялар жүйесін енгізу кезеңдері 

мен ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- кəсіби қызметте SMART-технологияларды қолдану принциптерін меңгеру;  

- SMART-технология негізінде білім беру үдерісін жобалау,  

- SMART-технологияларды білім беру қызметіне біріктіру,  

- Блум таксономиясына сəйкес құзыреттілікті қалыптастыруға арналған оқу 

тапсырмаларын жобалау, 

- оқу сапасының мониторингі, диагностика бағдарламаларын құрумен байланысты 

оқу процесінің сапасын басқару рəсімдерін əзірлеу, 

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қоғамдастығы жағдайында жұмыс істеу; 

əлеуметтік, мəдени жəне тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдау. 

 

 

Цель - подготовка грамотного специалиста, способного ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных и информационных технологий образования, 

использовать обширный арсенал информационных компьютерных технологий для 

обеспечения образовательного процесса и его организации. 

Дисциплина подготавливает обучающихся к практическому использованию 

SMART-технологий в образовательном процессе, информационных системах, в 



моделировании в профессиональной деятельности; включает изучение нормативно-

правового регулирования развития и использования SMART-технологий, этапы и 

особенности внедрения системы SMART-технологий, связанных с глобальными 

информационными ресурсами.  
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- освоить принципы использования SMART-технологий в профессиональной 

деятельности;  

- проектировать образовательный процесс на основе SMART-технологий,  

- интегрировать SMART-технологии в образовательную деятельность,  

- проектировать учебные задания на формирование компетенций в соответствии с 

таксономией Блума, 

- разрабатывать процедуры управления качеством учебного процесса, связанной с 

созданием программ диагностики, мониторинга качества обученности, 

- работать в условиях педагогического сообщества образовательных учреждений; 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

 

 

The course prepares the masters to the practical use of the SMART-education technologies 

as an educational process, information systems and modeling tools in their professional 

activities; preparing for practical work on the introduction of advanced information technologies 

directly related to the global information resources. 

The goal - training competent expert, capable to orient in a wide range of innovative and 

modern information technology education, use an extensive arsenal of information and computer 

technologies to the educational process and its organization. 

The discipline prepares students for the practical use of SMART-technologies in the 

educational process, information systems, modeling in professional activities; includes the study 

of legal regulation of the development and use of SMART-technologies, stages and features of 

the implementation of SMART-technologies related to global information resources  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to master the principles of using SMART-technologies in professional activities;  

- to design the educational process on the basis of SMART-technologies,  

- to integrate SMART technologies into educational activities,  

- to design training tasks for the formation of competencies in accordance with bloom's 

taxonomy, 

- to develop procedures for quality management of the educational process associated 

with the creation of diagnostic programs, monitoring the quality of training, 

- to work in the pedagogical community of educational institutions; tolerant to perceive 

social, cultural and personal differences; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Білім беру сапасына мониторинг жасаудағы Web-технологиялар  



Web-технологии мониторинга качества образования 

Education Quality Monitoring Web-technologies 

Курстың мақсаты практикалық əдістері Web-дизайн жəне Web-негізделген 

бағдарламалау бақылау бағдарламаларын əзірлеу болып табылады.  

Пəн Web-редакторлардың жіктелуін, Web-құрастыруға кіріспе, білім сапасын 

мониторингілеудің Web-технологиясының құрылымы, оның динамикалық элементтері, 

Web-құрастырудың тəсілдері жəне бақылау бағдарламаларын Web-бағдарламалау, білім 

сапасын мониторингілеу үшін проблемалы-бағытталған Web-ресурстарды өңдеуді 

оқытады.  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- Web-құрастыру жəне Web-бағдарламалау түсініктерін, білім сапасын 

мониторингілеу тəсілдерін меңгеру; 

- Web-ресурстарды əзірлеу;  

- білім сапасын мониторингілеудің Web-жүйесін құру тəсілдерін қолдану;  

- құрастырылған тапсырмалардың дескрипторларына сəйкес бағалау критерийін 

құру;  

- оқу сапасының мониторингі, диагностика бағдарламаларын құрумен байланысты 

оқу процесінің сапасын басқару рəсімдерін əзірлеу; 

- білім беру сапасын мониторингілеу үшін Web-ресурстар əзірленеді. 

Целью курса является освоение практических приемов Web-конструирования и 

Web-программирования программ контроля. 

Дисциплина изучает классификацию Web-редакторов, введение в Web-

конструирование, структуру Web-технологии мониторинга качества образования, его 

динамические элементы; приемы Web-конструирования и Web-программирования 

программ контроля, разработку проблемно-ориентированных Web-ресурсов для 

мониторинга качества образования.  

В результате усвоения данной дисциплины магистрант  

- освоить понятия Web-конструирования и Web-программирования, приемы 

мониторинга качества образования; 

- разрабатывать Web-ресурсы;  

- применять приемы создания Web-систем  мониторинга качества образования;  

- составлять критерии оценивания в соответствии с дескрипторами составленных 

заданий;  

- разрабатывать процедуры управления качеством учебного процесса, связанной с 

созданием программ диагностики, мониторинга качества обученности; 

- разработыват Web-ресурсы для мониторинга качества образования. 

 

The aim of the course is the development of practical methods Web-design and Web-based 

programming. 

The discipline studies the classification of Web-editors, introduction to Web-design, the 

structure of Web-technology monitoring the quality of education, its dynamic elements; methods 

of Web-design and Web-programming control programs, the development of problem-oriented 

Web-resources for monitoring the quality of education.  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

- to master the concepts of Web-design and Web-programming, methods of monitoring 

the quality of education; 

- to development of Web-resources;  



- to apply methods of creating Web-based systems for monitoring the quality of 

education;  

- to make evaluation criteria in accordance with the descriptors of the compiled tasks;  

- to develop procedures for quality management of the educational process associated 

with the creation of diagnostic programs, monitoring the quality of training; 

- to develop Web-resources for monitoring the quality of education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. Интернет-ресурстары  мен 

электронды оқу басылымдарын құрастыру жəне пайдалану 

Информатизация образования и проблемы обучения. Разработка и использование 

образовательных электронных изданий и интернет – ресурсов 

Informatization of education and training problem. Development and use of educational 

electronic media and the Internet – Resources  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда 

қолданылады; Ғылыми зерттеулерді  ұйымдастыру мен технологиялар трансфері., 

Информатика саласындағы ғылыми жобаларды жетекшілік етудің теориялық жəне 

əдістемелік аспектілері. 

Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работ; Организация научных исследований и трансфер технологий. 

Теоретические и методические аспекты руководства научными проектами в области 

информатики.  

Skills will be used in professional activity and in research work, Organization of scientific 

researches and transfer of technologies. Theoretical and methodical aspects of the management 

of scientific projects in the field of informatics. 

 

Оқытудың бағдарламалық бақылау- өлшеу құралдары 

Программные контрольно-измерительные средства обучения  

Software control measuring learning tools 

Зерттеудің мақсаты сынақ жəне өлшеу бағдарламаларын əзірлеуде бағдарламалау 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курс оқыту мониторингінің 

бағдарламаларының сипаты мен ерекшелігін зерттеуді қарастырады. 

Пəн бақылау-өлшеу бағдарламаларын əзірлеуде бағдарламалауды, ақпараттық-білім 

беру ортасын пайдалану процесін, оқытудың нəтижелілігін бақылау жəне өлшеуді, 

өлшеуіш электрондық құралдардың ерекшеліктерін, тестілеу технологиясын, Тестілеу 

бағдарламаларын əзірлеу жəне сараптау процесін, өзін-өзі оқытудың ақпараттық-білім 

беру ортасын əзірлеу кезінде бағдарламалауды қарастырады  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

− тестілеу технологиясы, білім жəне Тестілеу бағдарламаларын сараптау туралы 

мəліметтерді жүйелеу,  

− бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын жасау;  

− Блум таксономиясына сəйкес құзыреттілікті қалыптастыруға арналған оқу 

тапсырмаларын жобалау;  

− құрастырылған тапсырмалардың дескрипторларына сəйкес бағалау критерийін 

құру;  

− оқу сапасының мониторингі, диагностика бағдарламаларын құрумен байланысты 

оқу процесінің сапасын басқару рəсімдерін əзірлеу,  

- ақпараттық-білім беру ортасын бағдарламалау. 

 



Цель изучения – формирование навыков программирования при разработке 

контрольно-измерительных программ. Курс предусматривает изучение сущности и 

специфики образовательных контролирующих программ.  

Дисциплина предусматривает изучение программирования в разработке контрольно-

измерительных программ, изучение процесса использования информационно-

образовательной среды, контроля и измерения результативности обучения, особенности 

измерительных электронных средств, технологию тестирования, процесс разработки и 

экспертизы программ тестирования, программирование при разработке информационно-

образовательной среды самообучения. 
В результате усвоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

− систематизировать сведения о технологии  тестирования, знаний и экспертизы 

программ тестирования,  

− разработывать программ контроля с использованием языков программирования;  

− проектировать учебные задания на формирование компетенций в соответствии с 

таксономией Блума;  

− составлять критерии оценивания в соответствии с дескрипторами составленных 

заданий;  

− разрабатывать процедуры управления качеством учебного процесса, связанной с 

созданием программ диагностики, мониторинга качества обученности,  

− программировать информационно-образовательную среду. 

 

The goal of the study is the formation of programming skills in the development of test and 

measurement programs. The course provides for the study of the nature and specificity of 

educational monitoring programs. 

The course includes the study of programming in the development of measurement and 

control programs, the study of the use of information-educational environment, monitoring and 

measuring the effectiveness of training, features of measuring electronic means, testing 

technology, the process of developing and examining testing programs, programming in the 

development of information-educational self-study environment  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire  

− to systematize information about testing technology, knowledge and expertise of testing 

programs,  

− to develop control programs using programming languages;  

− to design training tasks for the formation of competencies in accordance with bloom's 

taxonomy;  

− to make evaluation criteria in accordance with the descriptors of the compiled tasks;  

− to develop procedures for quality management of the educational process associated 

with the creation of diagnostic programs, monitoring the quality of training,  

− program information and educational environment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. Интернет-ресурстары  мен 

электронды оқу басылымдарын құрастыру жəне пайдалану 

Информатизация образования и проблемы обучения. Разработка и использование 

образовательных электронных изданий и интернет – ресурсов. 

Informatization of education and training problem. Development and use of educational 

electronic media and the Internet – Resources  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Білім жəне дағдылар кəсіби қарым-қатынаста, ғылыми мақалалар жазуда 

қолданылады; Ғылыми зерттеулерді  ұйымдастыру мен технологиялар трансфері., 

Информатика саласындағы ғылыми жобаларды жетекшілік етудің теориялық жəне 

əдістемелік аспектілері. 



Умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в научно-

исследовательской работ; Организация научных исследований и трансфер технологий. 

Теоретические и методические аспекты руководства научными проектами в области 

информатики.  

Skills will be used in professional activity and in research work, Organization of scientific 

researches and transfer of technologies. Theoretical and methodical aspects of the management 

of scientific projects in the field of informatics. 

 

 

Ақпараттық қауіпсіздік стандарттары мен саясаты  

Стандарты и политика информационной безопасности  

Standards and information security policy  

Мақсаты: ақпараттық жүйеде ақпаратты қорғау үшін, жобалау жəне пайдалануға 

қажетті тəжірибелік дағдыларды магистранттардың қолданылуы. 

Пəн криптографиялық жүйелердің жіктелуін, шифрлеудің симметриялық жүйелері, 

PGP бағдарламасы, асимметриялық криптожүйелер, Diffie-Hellman, RSA алгоритмдері, 

электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) қалыптастыру əдістері, ақпаратты қорғау 

объектілерінің ерекшеліктері, олардың жіктелуі, ақпараттың ақпараттық процестерін іске 

асыру кезінде ақпаратты қорғау əдістері мен құралдары, кодтау жəне шифрлау есептерін 

бағдарламалау, АЖ қауіпсіздік деңгейін бағалау, ақпаратты қорғау құралдарын қолдану 

бойынша ұсыныстарды əзірлеуді қарастырылады.  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

− Кодтау жəне шифрлау тапсырмаларының алгоримттерін бағдарламалау; АЖ 

қауіпсіздік деңгейін бағалау; 

− ақпаратты жобалау жəне пайдалану үшін қажетті ақпараттық жүйелерде 

ақпаратты қорғау бойынша тəсілдерді қолдану; 

− Оқытуды саралап бағалау үшін тапсырмалар құру;  

− Бағалау жүйесінің кретириалды критериилері мен механизмдерін қолдану,  

− ғылыми-зерттеу жəне талдау жұмыстарының нəтижелерін жалпылау, 

− АЖ қауіпсіздік деңгейін бағалау; ұйымда ақпараттық қауіпсіздік саясатын 

талдау тəсілдерін қолдану. 

 

Цель изучения дисциплины  – приобретение магистрантами практических навыков 

по защите информации в информационных системах, необходимых для их 

проектирования и эксплуатации. 

Дисциплина предусматривает изучение классификацию криптографических систем, 

симметричные системы шифрования, программы PGP, асимметричные криптосистемы, 

алгоритмы Diffie-Hellman, RSA, методы формирования электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), особенности объектов защиты информации, их классификацию, методы и средства 

защиты информации при реализации информационных процессов информации; 

программирование задач кодирования и шифрования; оценивание уровень безопасности в 

информационных системах; разработку рекомендаций по применению средств защиты 

информации  
В результате усвоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

− Программировать алгоримты задач кодирования и шифрования; оценивать 

уровень безопасности в ИС; 

− применять приемы по защите информации в информационных системах, 

необходимых для их проектирования и эксплуатации; 

− Составлять задания для дифференцированного оценивания  обучения;  

− Применять критерии и механизмы кретириальноцй системы оценивания,  

− обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы, 



− оценивать уровень безопасности в ИС; применять приемы анализа политики 

информационной безопасности в организации. 

 

Discipline involves the study of the classification of cryptographic systems, symmetric 

systems of encryption, PGP program, asymmetric cryptosystems, Diffie-Hellman algorithms, 

RSA, methods of forming electronic digital signature (EDS), the peculiarities of the objects of 

information security, its classification, methods and means of information protection in the 

implementation of information processes information; programming coding and encryption; 

assessing the level of security in information systems; development of recommendations on 

application of means of information protection.  

The goal - the acquisition of practical skills in undergraduates of information security in 

information systems necessary for their design and operation. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire: 

− to programmed algorit task coding, and encryption; evaluate the level of security in the 

IP; 

− to apply methods of information security in information systems necessary for their 

design and operation; 

− to create jobs for the differentiated assessment of learning;  

− to apply the criteria and mechanisms criteriality assessment system,  

− to summarize the results of research and analytical work, 

− to assess the level of security in the IP; apply methods of analysis of information 

security policy in the organization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Компьютерлік жүйе мен желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету   

Обеспечение безопасности компьютерных систем и сетей 

Safety of computer systems and networks 

Пəн ақпаратты қорғау мəселелерінің өзектілігін, қорғау жүйелерін құрудың қазіргі 

концепцияларын, қорғау жүйелерін құрудың қазіргі концепциясы, қорғалған жүйелердің 

қауіпсіздік деңгейін бағалаудағы əр түрлі тəсілдері, қорғау əдістері мен құралдарының 

жіктелуі, ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктері, олардың жіктелуі, ақпараттың 

ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау əдістері мен құралдары, 

ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау, оларды жобалау жəне пайдалану кезіндегі 

тəсілдерін оқытады.  

Мақсаты: ақпараттық жүйеде ақпаратты қорғау үшін, жобалау жəне пайдалануға 

қажетті тəжірибелік дағдыларды магистранттардың қолданылуы. 

 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін талдау, 

- ақпаратты жобалау жəне пайдалану үшін қажетті ақпараттық жүйелерде 

ақпаратты қорғау бойынша тəсілдерді қолдану;  

- ақпараттық дереккөздерді өз бетінше зерттеу;   



- даярлау бейініне жəне аудиторияның қажеттілігіне сəйкес білім беруді 

ақпараттандыру саласындағы зерттеулердің ғылыми жəне қолданбалы нəтижелерін 

мемлекеттік жəне басқа тілдерде баяндау, 

- кодтау жəне шифрлау есептері алгоритмдерін бағдарламалау;  

- ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша ұсыныстар əзірлеу. 

 

Дисциплина изучает актуальность проблем защиты информации, современные 

концепции построения систем защиты, различные подходы к оценке уровней 

безопасностей защищенных систем; классификацию методов и средств защиты, 

особенности объектов защиты информации, их классификацию, методы и средства 

защиты информации при реализации информационных процессов информации; приемы 

по защите информации в информационных системах, при их проектировании и 

эксплуатации.  

Цель – приобретение магистрантами практических навыков по защите информации в 

информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- анализировать особенности объектов защиты информации, 

- применять приемы по защите информации в информационных системах, 

необходимых для их проектирования и эксплуатации;  

- самостоятельно изучать информационные источники;   

- излагать научные и прикладные результаты исследований в области 

информатизации образования в соответствии с профилем подготовки и потребностями 

аудитории на государственном и других языках, 

- программировать алгоритмы задач кодирования и шифрования;  

- разработывать рекомендаций по применению средств защиты информации. 

 

 

The discipline studies the relevance of information security problems, modern concepts of 

building security systems, the modern concept of building protection systems and various 

approaches to assessing the security levels of protected systems, its classification of methods and 

means of protection, features of objects of information protection, its classification, methods and 

means of information protection in the implementation of information processes; techniques for 

the protection of information in information systems during its design and operation.  

The goal - the acquisition of practical skills in undergraduates of information security in 

information systems necessary for their design and operation. 

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire: 

- to analyze features of the objects of information security, 

- apply methods of information security in information systems necessary for their design 

and operation;  

- to study sources of information;   

- to present the scientific and applied results of research in the field of Informatization of 

education in accordance with the profile of training and the needs of the audience in the state and 

other languages, 

- program algorithms for encoding and encryption tasks;  

- develop recommendations on the use of information security tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Білім беруді ақпараттандыру мен оқыту мəселелері. 

Информатизация образования и проблемы обучения.  

Informatization of education and training problem. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 



Рrotection of the master thesis. 

 

 

Ақпараттық-іздеу тезаурус жəне онтология 

Информационно-поисковые тезаурусы и онтологии  

Information retrieval thesauri and ontologies  
Пəннің мақсаты – мəтіндік ақпаратты компьютерлік өңдеу жəне талдау негізгі 

əдістерімен магистранттерді таныстыру. 

Пəн мəтіндік ақпаратты машинамен өңдеу жəне талдау əдістері, мəтіндік жолдарды 

өңдеу, тұрақты өрнектер, машиналық тезаурустар мен сөздіктер, мəтіндерді ұсыну 

үлгілері, компьютерде мəтіндерді өңдеу кезеңдері, контент-талдау, мəтіндерді 

статистикалық талдау, мəтіндік ақпаратты визуализациялауды оқытады. 

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- мəтіндік деректерді өңдеу тəсілдерін қолдану; Мəтіндік ақпаратты машиналық 

өңдеу жəне талдау əдістері мен алгоритмдері, 

- жол өрнектерін өңдеу, мəтін үлгілерін құру,  

- мəтіндерді адекваттылыққа бағалау,  

- мəтінге қадамдық талдау жүргізу, нəтижелерді түсіндіру,  

- мəтіндерді өңдеу жəне талдау бойынша тиісті бағдарламалық құралдарды 

пайдалану, 

- білім беруді ақпараттандыру саласындағы зерттеулердің ғылыми жəне 

қолданбалы нəтижелерін дайындау бейініне жəне аудиторияның қажеттілігіне сəйкес 

мемлекеттік жəне басқа тілдерде баяндау. 

 

 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с основными методами машинной 

обработки и анализа текстовой информации.  

Дисциплина изучает методы машинной обработки и анализа текстовой информации, 

обработка текстовых строк, регулярные выражения, машинные тезаурусы и словари, 

модели представления текстов, этапы обработки текстов на компьютере, контент-анализ, 

статистический анализ текстов, визуализация текстовой информации  
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

- применить способы обработки текстовых данных; методы и алгоритмы машинной 

обработки и анализа текстовой информации, 

- обрабатывать строковые выражения, строить модели текстов,  

- оценивать тексты на адекватность,  

- проводить пошаговый анализ текста, интерпретировать результаты,  

- использовать соответствующие программные средства по обработке и анализу 

текстов, 

- самостоятельно изучать информационные источники;  излагать научные и 

прикладные результаты исследований в области информатизации образования в 

соответствии с профилем подготовки и потребностями аудитории на государственном и 

других языках. 

 

The objective of the course is to expose the student to basic methods of textual information 

machine processing and analysis. 

Discipline studies methods of computer processing and analysis of textual information, 

processing text lines, regular expressions, machine thesauri and dictionaries, models of text 

representation, stages of word processing on a computer, content analysis, statistical text 

analysis, textual information visualization.  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire: 



- apply methods of processing text data; methods and algorithms of machine processing 

and analysis of text information, 

- to handle string expressions, to build models of texts,  

- to evaluate texts on the adequacy,  

- to perform step-by-step text analysis, interpret the results,  

- to use appropriate word processing and analysis software, 

- to independently study information sources; to present scientific and applied results of 

research in the field of Informatization of education in accordance with the profile of training 

and the needs of the audience in the state and other languages. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Ықтималдықтар теориясы жəне математикалық статистика. Статистикалық өңдеу. 

Информатика. Бағдарламалау. Білім берудегі жəне ғылымдағы ақпараттық технологиялар 

Теория вероятностей и математическая статистика. Методы статистической 

обработки данных. Информатика. Программирование. Информационные технологии в 

науке и образовании 

Theory of Probability and Mathematical Statistics. The statistical treatment. Computer 

science. Programming. Information Technologies in Science and Education 

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Ғылыми зерттеулерді  ұйымдастыру мен технологиялар трансфері. Информатика 

саласындағы ғылыми жобаларды жетекшілік етудің теориялық жəне əдістемелік 

аспектілері. 

Организация научных исследований и трансфер технологий. Теоретические и 

методические аспекты руководства научными проектами в области информатики 

Organization of scientific researches and transfer of technologies. Theoretical and 

methodical aspects of the management of scientific projects in the field of informatics                                   

 

 

ИТ- проекттарды басқару   

Управление ИТ- проектами   

IT Project Management 

Мақсаты – АТ – жобаларды қалыптастыру қабілетін басқару. 

Пəн жұмыс кешенінің иерархиялық құрылымын, кестесін, уақытша резервін, PERT 

əдісімен жобаның ұзақтығын бағалауды, туынды көрсеткіштер бойынша есептілікті, 

тəуекелдерді бағалау əдістерін, жобаларды басқаруды, негізгі есептік көрсеткіштерді, 

тəуекелдерді сапалық жəне сандық бағалау əдістерін, орындалатын жұмыс жоспарын 

жасау жəне бақылауды, жұмыс пен ресурстардың орындалуын жоспарлауды, 

бағдарламалық өнімдердің өмірлік циклінің процестерін басқаруды, өндірістің 

қолданбалы міндеттеріндегі бизнес-үдерісті бағалауды жүргізуді, өндірістік жəне 

өндірістік үдерістерді бағалауды жүргізуді оқытады.  

Курсты оқу нəтижесіндегі білім алушының қабілеті бар: 

- Есепті көрсеткіштердің талаптарын, тəуекелдерді сапалық жəне сандық бағалау 

əдістерін қолдану,  

- орындалатын жұмыс жоспарын құру жəне бақылау, жұмысты орындау үшін 

қажетті ресурстарды жоспарлау,  

- бағдарламалық өнімдердің өмірлік цикл процестерін əзірлеу, іске асыру жəне 

басқару;  

- жүйелерді моделдеу; қолданбалы есептердегі бизнес-үдерістерді сипаттау;  

- Кең ой-өрісінің болуы, өздігінен білім алу, коммуникация үшін ақпараттық 

технологияларды сыни пайдалану; докторантурада оқу үшін оқытудың жаңа идеяларын 

сыни талдау, бағалау жəне синтездеу, 

- ақпараттық дереккөздерді өз бетінше зерделеу; даярлау бейініне жəне 

аудиторияның қажеттілігіне сəйкес мемлекеттік жəне басқа тілдерде білім беруді 



ақпараттандыру саласындағы зерттеулердің ғылыми жəне қолданбалы нəтижелерін 

баяндау 

 

Цель – формирование способности управления ИТ – проектами. 

Дисциплина изучает иерархическую структуру комплекса работ, расписание, 

временной резерв, оценки длительности проекта методом PERT, отчетности по 

производным показателям, методы оценки рисков, управление проектами, основные 

отчетные показатели, методы качественной и количественной оценки рисков, составление 

и контроль плана выполняемой работы, планирование выполнения работы и ресурсов, 

управление процессами жизненного цикла программных продуктов; произведение оценки 

бизнес-процесса в прикладных задачах производства  
В результате освоения данной дисциплины магистрант  должен быть способен: 

-  Применять требования отчетных показателей, методов качественной и 

количественной оценки рисков,  

- составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые 

для выполнения работы ресурсы,  

- разрабатывать, реализовывать и управлять процессами жизненного цикла 

программных продуктов;  

- производить моделирование систем; описывать бизнес-процессы в прикладных 

задачах;  

- Иметь широкий кругозор, критично использовать информационные технологии для 

самообразования, коммуникаций; критически анализировать, оценивать и синтезировать 

новые идеи обучения для изучения в докторантуре, 

- самостоятельно изучать информационные источники;  излагать научные и 

прикладные результаты исследований в области информатизации образования в 

соответствии с профилем подготовки и потребностями аудитории на государственном и 

других языках 

 

 

The goal - forming ability of IT - projects.  

The discipline studies the hierarchical structure of the complex of works, schedule, time 

reserve, evaluation of the duration of the project by PERT method, repots on production 

indicators, risk assessment methods, project management, main reporting indicators, methods of 

qualitative and quantitative risk assessment, preparation and monitoring of the plan of work 

performed, planning work and resources, managing the life cycle of software products; the 

evaluation of the business process in the applied tasks of production  

As a result of the discipline undergraduates you have to acquire: 

- to Apply the requirements of reporting indicators, methods of qualitative and 

quantitative risk assessment,  

- to make and control the plan of the performed work, to plan resources necessary for 

performance of work,  

- to develop, implement and manage life cycle processes of software products;  

- to model systems; to describe business processes in applied tasks;  

- to have a broad Outlook, critical use of information technology for self-education, 

communication; critically analyze, evaluate and synthesize new ideas for learning in doctoral 

studies, 

- to independently study information sources; present scientific and applied results of 

research in the field of Informatization of education in accordance with the profile of training 

and the needs of the audience in the state and other languages 

Пререквизиттер / Пререквизиты  

Информатика жəне ғылымдағы математикалық үлгілеу, Бағдарламалық қамтаманы 

құру технологиясы  



Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке, Технологиии 

разработки программного обеспечения  

Software and computer simulations in science, technology software development 

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Магистрлік диссертацияны қорғау  

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 

 


