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

ECTS 

« Бағдарламалық инженерия », «Үрдістер мен  жүйелерді компьютерлік үлгілеу » траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пəндері 

 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: « Программная инженерия», «Компьютерное 

моделирование процессов и систем» 

 

General educational disciplines for educational trajectories:  « Software engineering», «Computer modeling of 

processes and systems» 

1.  

JT-5205 

ST-5205 

NT-5205 

Желілік технология  

Сетевые технологии  

Network technologies  

5 

IOGZA -5205 

MNIOI -5205 

MSRFI -5205 

 

Информатика облысында ғылыми зерттеулер əдіснамасы 

Методология научных исследований в области информатики 

Methodology of scientific research in the field of informatics 

 

KJIMT-5205 

KSIMT-5205 

CNITM-5205 

 

Компьютерлік желілер, интернет жəне мультимедиалық 

технологиялар 

Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии 

Computer networks, Internet and technology multimedia 

2. 

AIOK-5302 

AIS-5302 

ATC-5302 

 

Алгоритмдер жəне олардың күрделілігі 

Алгоритмы и их сложность  

Algorithms and their complication  

5 

AVOA  - 5302 

MOAV  - 5302 

MPAVI  - 5302 

Аудио жəне видеоақпаратты өңдеудің əдістері  

 Методы обработки аудио и видеоинформации  

Methods of processing audio and video information 

IKT-5302 

DKYa-5302 

BKL-5302 

 

Іскери 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 

GZTT  -6201 

ONITT  -6201 

OSRTT  -6201 

 

Ғылыми зерттеулер мен трансфер технологияларды 

ұйымдастыру  

 Организация научных исследований и трансфер технологий  

Organization of scientific research and technology transfer   



ITKAJZK-6201 

PIDSIT-6201 

DRAMITT-6201 

ІТ-технология құралдары арқылы жобалау жəне ғылыми-зерттеу 

қызметі  

Проектно-исследовательская деятельность средствами  ИТ-

технологий 

Design and research activities by means of IT technologies 

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

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

« Бағдарламалық инженерия », « Үрдістер мен  жүйелерді компьютерлік үлгілеу » траекториялары бойынша 

жалпы  кəсіптендіру пəндері 

 

Профильные дисциплины по образовательным траекториям: «Программная инженерия», «Компьютерное 

моделирование процессов и систем» 

 

Profile disciplines for educational trajectories: « Software engineering», «Computer modeling of processes and 

systems»  

 

5. 

ZTUA-5207 

MMIA-5207 

MMM-5207 

Зияткерлі талдау үлгілері мен əдістері  

Модели и методы интеллектуального анализа 

Models and methods of mining  

6 

TDM-5207 

TDM-5207 

TDM-5207 

 

Data Mining технологиялары 

Технологии Data Mining 

Data Mining Technology  

KDOA-5207 

MOSD-5207 

MPSD-5207 

Құрылымдық деректерді өңдеу əдістері  

Методы обработки структурированных данных 

Methods of processing of structured data 

6. 

KRI-6301 

KRy-6301 

KRI-6301 

Криптология 

Cryptologys 

Криптология 

7 

AKKA-6301 

RPZCP-6301 

CMIP-6301 

Ақпаратты қорғаудың криптологиялық əдістері  

Криптологические методы зашиты информации 

Cryptologic methods of information protection 

BJKC  -6301 

SDPO  -6301 

SDS  -6301 

Бағдарламалық жасақтаманы құжаттау стандарттары  

Стандарты документации программного обеспечения  

Standards of documentation of softwar 

7. 

CABR-5303 

CHKP-5303 

NMCP-5303 

Сандық əдістер мен бағдарламалар кешендері 

Численные методы и комплексы программ 

Numerical methods and complexes of programs 
5 

CEKU -5303 

KMWE -5303 

CSCE -5303 

Сандық экспериментті компьютерлік үлгілеу  

Компьютерное моделирование вычислительного эксперимента 

Computer simulation computational experiment 

8. 

DKJOBA-5304 

OOMPBD-5304 

OOMDD-5304 

Деректер қорын жобалаудың объектіге-бағытталған əдістері 

Объектно-ориентированные методы проектирования базы данных 

Object-oriented methods of database design 
5 

BOKAT-5304 

OIRO-5304 

IPPR-5304 

Бейнелерді өңдеу жəне кескіндерді айырып тану 

Обработка изображений и распознавание образов 

Image processing and pattern Recognition 

9. 

MMTACNA-6302 

RTSMMAT-6302 

DSDMAT-6302 

Мəтіндерді машиналық талдау əдісі арқылы сөздіктер тезаурусын 

əзірлеу 

Разработка тезауруса словарей методом машинного анализа 

текстов  

Development the sauri dictionaries by machine analysis of texts  5 

TTCO-6302 

SOEYa-6302 

SNLP-6302 

 

Табиғи тілді статистикалық өңдеу 

Статистическая обработка естественного языка 

Statistical natural language processing   



 

Желілік технология  

Сетевые технологии  

Network technologies 

Курстың мақсаты: магистранттарды ұйымдастыру жəне сымсыз байланыс 

(СБ)технологиясына оқыту принциптері, сымсыз жергілікті желілерді жəне бағдарламалық 

қамтамасыз етуді əзірлеу принциптері. 

Курстың мазмұны келесі тарауларды қамтиды: Сымсыз байланыс жүйелерінің 

классификациясы. Транкингті жүйелер. Ұялы желі. Оптикалық сымсыз байланыс жүйелері. 

Сымсыз жергілікті желілер.Сымсыз абоненттік радио желілерінің типтеріне қол 

жеткізу.Қолжетімді көп арналы əдістер.Қодтық каналдардың бөліну принциптері. Кең жолақты 

сигналдарды пайдалану. Оптикалық сымсыз байланыс. Лазерлік жəне инфрақызыл СБ жүйелері. 

Радиобайланыс жəне оптикалық сигналдарды қалыптастыру  құрылғысын өңдеу. Базалық станция 

мен базалық станциялар арасындағы жəне абоненттік станция арасындағы байланыс желілерінің 

ұйымы.Қолдану аймағы.Шартты көпсəулелі радиосигналдар таралуындағы тыну 

моделі.Сигналдарды тіркеу əдісі.Тармақтарының тарату жəне сигнал жолдарын ұйымдастыру 

əдістері. Сымсыз жергілікті желілер.Кең жолақты интернетке қосылу үшін отбасы стандарттары. 

жергілікті желіге қосылу. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде, 

білуі тиіс: əр түрлі СБ технологияларың даму үрдісі; негізгі БС параметр арналары; əр түрлі 

СБ арналарының арасындағы түрлерін анықтайтын туралы заңдылықтар,байланыс сапасының 

көрсеткіштері; əр түрлі СБ құрудың техникалық жүйелердің концепциялары; ерекшеліктері əр 

түрлі СБ тəсілдері жəне олардың артықшылықтары мен кемшіліктері; байланыс арналарын 

ұйымдастыру,СБ жəне оларды қолдану тəсілдерін қолдану;  СБ жүйелерінің параметрлері жəне 

энергетикалық есептеу т. б. сұрақтар. 

Істей білуі тиіс: негізгі аппаратураның энергетикалық параметрлерін есептеу жəне таңдау; 

ұяшық радиусы, қабылдағыштың сезгіштігі мен қолданыстағы нормалардың сапасын арна жəне 

нақты ДБ параметрлер трассасының т. б. негізге ала отырып (мысалы, жылжымалы ұялы 

байланыс); 

білу тиіс: əр түрлі өндіруші - фирмалардың сымсыз желі жабдығы базасында ұйымдастыру 

(жобалау жəне жоспарлау). 

Пəн келесі құзыреттілікті қалыптастырады: кең ой-өріс пен ойлау мəдениеті, 

ақпараттық технологияларды өз бетінше білім алу, байланыс үшін сын тұрғысынан 

пайдалану; ақпараттық-талдамалы жəне ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды тарту арқылы жүргізу; қоғамда ғылым мен білімнің 

ролі туралы түсініктің болуы. 
 

Целью курса является обучение магистрантов принципам организации и технологиям 

беспроводной связи (БС), принципам построения беспроводных локальных сетей и разработки 

ПО.  

Содержание курса включает следующие разделы Классификация систем беспроводной 

связи. Транкинговые системы. Сотовые сети. Оптические системы беспроводной связи. 

Беспроводные локальные сети. Типы сетей беспроводного абонентского радиодоступа. Методы 

многоканального доступа. Принцип кодового разделения каналов. Использование 

10. 

KNUB-6303 

ASUPTP-6303 

ACSTPP-6303 

 

Кəсіпорын жəне технологиялық үрдістерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері 

Автоматизированные системы управления предприятием и 

технологическими процессами 

The automated control system of technological processes and 

production 
7 

KNUKUA-6303 

KMATPP-6303 

CMATPE-6303 

 

Кəсіпорындардың технологиялық үрдістерін компьютерлік 

үлгілеу жəне автоматтандыру 

 Компьютерное моделирование и автоматизация технологических 

процессов предприятий 

Computer modeling and automation technological processes of 

enterprises 



широкополосных сигналов. Оптическая беспроводная связь. Лазерные и инфракрасные системы 

БС. Устройства обработки и формирования сигналов в оптической и радиосвязи. Организация 

линий связи между абонентской станцией, базовой станцией и между базовыми станциями. 

Определение радиуса зоны уверенного приема. Модели радиосигналов с замираниями, 

обусловленными многолучевым распространением. Методы разнесения сигналов. Методы 

организации ветвей разнесения и сигнальных путей. Беспроводные локальные сети. Семейство 

стандартов для широкополосного доступа. Подключение к локальной сети. 

В результате изучения обучающийся 

должен знать: тенденции развития технологий различных видов БС; основных параметров 

каналов БС; о закономерностях, определяющих связь между показателями качества каналов 

различных видов БС; технические концепции построения различных систем БС; отличительные 

особенности различных видов БС и их достоинства и недостатки; способы организации каналов, 

доступов в БС и их применения; способы расчета энергетических параметров систем БС и др. 

вопросы.  

должен уметь: рассчитывать и выбирать основные энергетические параметры аппаратуры; 

радиус ячейки, чувствительность приемника и т.п., исходя из существующих норм на качество 

канала и реальных параметров трассы БД (на примере подвижной сотовой связи);  

должен иметь навыки организации (проектировании и планировании) беспроводных сетей 

на базе оборудования различных фирм- производителей. 

Дисциплина формирует компетенции: широкий кругозор и культура мышления, 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций, проводить 

информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; иметь представление  о роли науки и образования в 

общественной жизни. 
 

The aim of the course is to graduate training in the principles of the organization and Wireless 

Technology (BS), the principles of construction of wireless local area networks and software 

development. 

The course content includes the following sections Classification of wireless communication 

systems. Trunking system. Mobile networks. Optical wireless communication system. Wireless LANs. 

Types of wireless subscriber radio access networks. multi-channel access methods. The principle of the 

code division multiple access. The use of broadband signals. Optical wireless communication. Laser and 

infrared BS system. and a processing device in the form of optical signals and radio communication. 

Establishment of communication links between a subscriber station, base station and between base 

stations. Determination of radius coverage area. Models radio fading caused by multipath. Methods of 

separation of signals. Methods of organizing diversity branches and signaling pathways. Wireless LANs. 

A family of standards for broadband access. Connecting to the LAN. 

The study of learner  

has to know:  technology trends of various types of BS; the basic parameters of the BS channels; 

about the laws that determine the relationship between indicators of the quality of different types of 

channels BS; technical concepts the construction of various systems BS; distinctive features of different 

types of BS, and their advantages and disadvantages; ways to organize the channels, access to the BS and 

their applications; methods of calculating the energy parameters of the BS systems and others. questions. 

Has to be able: to calculate and select the basic energy parameters of the equipment; cell radius, 

and so the receiver sensitivity based on the existing standards and actual channel quality DB track 

parameters (for example, mobile cellular); 

Has to own skills: organization skills (design and planning) of wireless networks based on the 

equipment of different firms-manufacturers. 

Discipline creates competence: a broad outlook and culture of thinking, creative thinking and a 

creative approach to solving new problems and situations, to conduct information-analytical and 

information and bibliographic work with attraction of modern information technologies; have an 

understanding of the role of science and education in the social life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Бағдарламалау. Компьютерлік желілер. 

Информатика теориясы негіздері. Білім берідегі жəне ғылымдағы ақпараттық технологиялар. 

Информационно-коммуникационные технологии. Программирование. Компьютерные 

сети. Теоретические основы информатики. Информационные технологии в науке и образовании. 



Information and communication technology. Programming. Computer networks. Foundations 

of information science. Information technologies in science and education. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

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 
 

«Информатика саласындағы ғылыми зерттеулердің əдіснамасы» пəні профильдік 

цикл пəндеріне жатады, магистранттар ғылыми білімнің критерийлері мен ғылыми 

зерттеулермен жəне оның нəтижелерімен қанағаттандыру талаптарын тереңдету 

мақсатында зерттеледі. 

Пəннің мақсаты – докторанттарға 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 

Магистранттер, пəнді оқуды аяқтағаннан кейін, нəтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет: дерексіз ойлаудың негізгі қағидалары, талдау жəне синтездеу, жаңа 

ғылыми принциптер мен зерттеу əдістері. 

Игеру қажет:  қолданбалы информатиканың қазіргі мəселелері мен əдістерін жəне 

АКТ-ның ғылыми-техникалық дамуын зерттеу; 

Меңгеру қажет: жаңа ғылыми принциптерді жəне зерттеу əдістерін қолдану 

əдістері.. 

Пəн дүниетанымдық, кəсіби, зерттеуші, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Методология научных исследований в области информатики» 

относится к дисциплинам профильного цикла, изучается магистрантами для углубления 

представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное 

исследование и его результаты. 

Цель изучения дисциплины –   ознакомление докторантов 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 

По окончании изучения дисциплины докторанты должны: 

Знать: основные принципы абстрактного мышления, анализа и синтеза, новые 

научные принципы и методы исследований.  



Уметь: исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ; 

Владеть: методами применения новых научных принципов и методов исследований. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, 

управленческих компетенций.  

 

The discipline "Methodology of scientific research in the field of informatics" refers to the 

disciplines of the profile cycle, is studied by master students to deepen their understanding of the 

criteria of scientific knowledge and the requirements to be met by scientific research and its 

results. 

An aim of study of discipline is familiarization of master 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: 

Gentlefolks: basic principles of abstract thinking, analysis and synthesis, new scientific 

principles and research methods. 

Able:  explore current problems and methods of applied informatics and scientific and 

technological development of ICT; 

To own methods of applying new scientific principles and research methods. 

Discipline is sent to forming  of world view, professional, administrative competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Бағдарламалау. Компьютерлік 

желілер. Информатика теориясы негіздері  (бакалавриат).  

Информационно-коммуникационные технологии. Программирование. 

Компьютерные сети. Теоретические основы информатики (бакалавриат).  

Information and communication technology. Programming. Computer networks. 

Foundations of information science  (Baccalaureate).  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

Компьютерлік желілер, интернет жəне мультимедиалық технологиялар 

Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии 

Computer networks, Internet and technology multimedia 

Курсты оқыту мақсаты - компьютерлік коммуникацияларға қосылуды; заманауи 

компьютерлік желілердің аппараттық жəне бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу 

негіздерін; негізгі желілік архитектуралар жəне олардың мінездемелері мен желілік 

стандарттар, хаттамалар жəне ендіру əдістерін оқыту.  

Мазмұны: іздестіру серверлерінің жəне əдістері жылжыту сайттар қазіргі заманғы 

деректерді беру хаттамалары, тілдері, қазіргі заманғы сценарийлер, қазіргі Addit Design 

жүйесінің құралдары; Web-қосымшаларын құру (Joomla, Apache Tomcat, Denver жəне т.б. 

Қосымшаларды əзірлеу үшін  бағдарламалау тілдерінде  Интернет, мультимедиалық 

қосымшалармен толықтырылсын. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың 



Білуі тиіс: IP-желідегі адресациялау, домен түсінігі; шлюз, компьютерлік желідегі 

маршрутизация;  FTP, Telnet, USENET негізгі қолданбалы технологиялардың сипаттамасы. 

Меңгеруі тиіс: бағдарламалық жүйелерді орнату жəне əкімшілік үрдістерінде 

глобальді коммуникация, желілер мен жүйелер құралдарын қолдану. 

Оқу дағдылары: компьютерлік желі сипаттамаларын алу, мультимедиялық қосымша 

мен ақпаратты қабылдау тəсілдерін мүмкіндіктерін түсіну. 

Келесі құзыреттіліктерге арналған даму : əлемдік көзқарас, кəсіби, зерттеу, өзіндік 

менеджмент. 

Пəн келесі құзыреттілікті қалыптастырады: кең ой-өріс пен ойлау мəдениеті, 

ақпараттық технологияларды өз бетінше білім алу, байланыс үшін сын тұрғысынан 

пайдалану; ақпараттық-талдамалы жəне ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды тарту арқылы жүргізу; қоғамда ғылым мен білімнің 

ролі туралы түсініктің болуы. 

 

Цель изучения курса – углубление знаний по компьютерным сетям, Интернет- 

технологиям, мультимедиа технологиям.    

Содержание: поисковых серверов и методы продвижения сайтов, современные 

протоколы передачи данных, языки современных сценариев, современные Addit Design 

системы; инструменты создания Web-приложений (Joomla, Apache Tomcat, Denver и др.). 

Работа с on-line Web-сервисами, разрабатывать страницы XML, создание Wiki страницы, 

сценарий на языках Perl, PhP, Asp.net; Wap-приложения; работа в средах 3DStudio MAX, 

Maya, Cinema 4. Разработка приложений на языках программирования  для Интернет, 

работа с мультимедийными приложениями. 

В результате изучения дисциплины обучающеся: 

должен  знать: технологий поисковых серверов и методы продвижения сайтов, 

современные протоколы передачи данных, языки современных сценариев, современные 

Addit Design системы; инструменты создания Web-приложений (Joomla, Apache Tomcat, 

Denver и др.) 

должен  уметь: работать с on-line Web-сервисами, разрабатывать страницы XML, 

создавать Wiki страницы, сценарий на языках Perl, PhP, Asp.net; Wap-приложения; 

работать в средах 3DStudio MAX, Maya, Cinema 4; 

должен  иметь навыки: использования on-line Web-сервисов,  разработок 

приложений на языках программирования  для Интернет, приемов работв с 

мультимедийными приложениям. 

Дисциплина формирует компетенции: широкий кругозор и культура мышления, 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций, проводить 

информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; иметь представление  о роли науки и образования в 

общественной жизни. 
 

The objective of the course - a deepening of knowledge of computer networks, Internet 

technologies, multimedia technologies. 

Contents search engines and methods of promotion of sites, modern data transmission 

protocols, advanced scripting languages, modern Addit Design Systems; Instruments creating 

Web-based applications (Joomla, Apache Tomcat, Denver, etc.). Using the on-line Web-

services, develop pages XML, creating Wiki pages, script languages Perl, PhP, Asp.net; Wap-

application; work environments 3DStudio MAX, Maya, Cinema 4. Application Development in 

programming languages for Internet, work with multimedia applications. 

As a result of studying of discipline 

has to know: knowledge: Technologies and methods for search engine promotion sites, 

modern data transmission protocols, advanced scripting languages, modern Addit Design 

Systems; tools for creating Web-based applications (Joomla, Apache Tomcat, Denver, and 

others); 



Has to be able: to work with the on-line Web-services, develop pages XML, create a Wiki 

page scripting language Perl, PhP, Asp.net; Wap-application; work environments 3DStudio 

MAX, Maya, Cinema 4; 

 Has to own skills: use on-line Web-services application development programming 

languages for Internet, receptions rabotv multimedia applications. 
Discipline creates competence: a broad outlook and culture of thinking, creative thinking and a 

creative approach to solving new problems and situations, to conduct information-analytical and 

information and bibliographic work with attraction of modern information technologies; have an 

understanding of the role of science and education in the social life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Бағдарламалау. Компьютерлік 

желілер. Информатика теориясы негіздері.  

Информационно-коммуникационные технологии. Программирование. 

Компьютерные сети. Теоретические основы информатики.  

Information and communication technology. Programming. Computer networks. 

Foundations of information science. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Магистрлік 

диссертацияны қорғау.  

Обеспечение безопасности компьютерных систем и сетей. Защита магистерской 

диссертации. 

Security of computer systems and networks. Рrotection of the master thesis. 

 

 

Зияткерлі талдау үлгілері мен əдістері  

Модели и методы интеллектуального анализа 

Models and methods of mining  

Курста қате құрылған есептерге арналған алгоритмдерді құруға, алгоритмнің негізгі 

үлгілері, алгоритмдердің жұмысы жəне есептеу күрделілігіне қатысты сұрақтар 

қарастырылған.  

Мақсаты - магистранттарды математикалық логиканың іргелі негіздерімен 

таныстыру, сонымен қатар алгоритмдер күрделігін бағалаудың заманауи əдістері жəне 

оларды əзірлеу əдістері. 

Пəннің мазмұны: Көп орынды предикат туралы түсінік. Логикалық операциялар 

предикаты. Теңдəрежелі алгебра предикаттары. Операцияларды азайтатын жерге предикат 

кванторы. Негізгі теңдəрежелі қамтитын кванторы. Кванторы қалай қорыту логикалық 

операцияларТілін қолдану предикаттар жəне кванторов жазу үшін математикалық бекіту. 

Туралы түсінік алгоритмі, белгілері (қасиеттері) алгоритмдер. Алфавит, əріптер, сөздер. 

Жазу сөздер, шексіз лентада. Сөздермен операциялар. Тьюринг машинасы - сипаттамасы 

мен мысалдар. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- ақпараттандыру саласындағы ұйымдастырушылық құрылымдарды жүйелендіру; 

инновациялық саясат жəне инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыру;   

- бəсекелестік артықшылықтарды құру жəне өз қызметін жетілдіру үшін техникалық 

білімді үйлестіру (жобалау, технологиялар жəне білім беру бағдарламаларының сапасын 

бағалау)); 

- ғылыми жобаны негіздеу,  

- кəсіпорынның ақпараттық стратегиясын əзірлеу жəне іске асыру. 

 

 

В курсе рассматриваются вопросы разработки алгоритмов для некорректных задач, 

основные модели алгоритмов, вычисления сложности и работы алгоритмов.  



Цель - ознакомление магистрантов с фундаментальными основами математической 

логики, а также с современными методами оценки сложности алгоритмов и методами их 

разработки. 

Содержание дисциплины: Понятие о многоместном предикате. Логические операции 

над предикатами. Равносильность в алгебре предикатов. Операции, уменьшающие 

местность предиката, кванторы. Основные равносильности, содержащие кванторы. 

Кванторы как обобщение логических операций.  Применение языка предикатов и 

кванторов для записи математических утверждений. Понятие об алгоритме, черты 

(свойства) алгоритмов. Алфавит, буквы, слова. Запись слова на бесконечной ленте. 

Операции над словами. Машина Тьюринга - описание и примеры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

- систематизировать организационные структуры в области информатизации;  

инновационную политику и осуществление инновационных программ;   

- сочетать технические знания для создания конкурентных преимуществ и  

совершенствования своей деятельности (проектирование, технологии и  оценка качества 

образовательных программ); 

- обосновывать научный проект,  

- разрабатывать и реализовывать информационной стратегии предприятия.  

 

Studying of a course are considered questions of development of algorithms for incorrect 

tasks, the main models of algorithms, calculations of complexity and work of algorithms are 

considered. 

The goal - to introduce undergraduates to the fundamentals of mathematical logic, as well 

as modern methods of evaluating the complexity of algorithms and methods for their 

development. 

Contents: The concept of multiseater predicate. Logical operations on predicates. The 

equivalence in the algebra of predicates. Operations, reducing the area of the predicate 

quantifiers. Key equivalence containing quantifiers. Quantifiers as a generalization of logical 

operations. The use of language predicates and quantifiers to write mathematical statements. The 

concept of algorithm, characteristics (properties) algorithms. Alphabet, letters, words. Writing 

words on the endless belt. Operations on words. Turing machine - a description and examples. 

As a result of studying of discipline the undergraduate must: 

- systematize organizational structures in the field of Informatization; innovation policy 

and implementation of innovative programs;   

- combine technical knowledge to create competitive advantages and improve their 

activities (design, technology and quality assessment of educational programs); 

- to justify the scientific project,  

- to develop and implement an information strategy for the enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Информатика. Бағдарламалау. Компьютерлік желілер. 

Информационно-коммуникационные технологии . Программирование. 

Компьютерные сети. 

Information and communication technology. Programming. Computer networks. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites:  

Магистрлік диссертацияны қорғау  

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 
 

 

Data Mining технологиялары 

Технологии Data Mining 

Data Mining Technology  



Пəннің мақсаты – мəтіндік ақпаратты компьютерлік өңдеу жəне талдау негізгі 

əдістерімен магистранттерді таныстыру. 

Пəннің мазмұны. Мəтін жолдарын өңдеу. Тұрақты өрнектер. Машиналық 

тезаурустар жəне сөздіктер. Мəтіндерді ұсыну модельдері. Мəтіндерді компьютермен 

өңдеу қадамдары. Контент-талдау. Мəтіндерді статистикалық талдау. Мəтіндік ақпаратты 

визуализация жасау. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- мəтіндік деректерді жинау жəне өңдеу;  

- машиналық өңдеу жəне мəтіндік ақпаратты талдау əдістері мен алгоритмдерін 

қолдану, 

- жол өрнектерін өңдеу,  

- мəтін үлгілерін құру, оларды адекваттылыққа бағалау,  

- қадамдық талдау жүргізу, нəтижелерді түсіндіру.  

- мəтіндерді өңдеу жəне талдау бойынша бағдарламалық құралдарды қолдану.. 

 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с основными методами машинной 

обработки и анализа текстовой информации.  

Содержание дисциплины. 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 изучения дисциплины магистрант должен: 

- проводить сбор и обработку текстовых данных;  

- применять методы и алгоритмы машинной обработки и анализа текстовой 

информации, 

- обрабатывать строковые выражения,  

-строить модели текстов, оценивать их на адекватность,  

- проводить пошаговый анализ, интерпретировать результаты.  

- использовать программные средства по обработке и анализу текстов. 

 

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

machine processing and analysis. 

Course overview. Processing of text strings. Regular expressions. Machine thesauri and 

dictionaries. Text representation models. Computer text processing steps. Content analysis. 

Statistical analysis of the texts. Visualization of text information. 

As a result of studying the discipline the undergraduate must: 

- to carry out the collection and processing of text data;  

- to apply methods and algorithms of machine processing and analysis of text information, 

- to handle string expressions,  

- to build models of texts, to assess their adequacy,  

- to conduct step-by-step analysis, interpret the results.  

- to use software for processing and analysis of texts. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Ықтималдықтар теориясы жəне математикалық статистика. Статистикалық өңдеу. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Бағдарламалау.  

Теория вероятностей и математическая статистика. Методы статистической 

обработки данных. Информационно-коммуникационные технологии. Программирование.  

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

and communication technology. Programming.  

Постреквизиттер / Постреквизиты /Post-requisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 



Рrotection of the master thesis. 

 

 
Бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын оқыту негіздеріне оқыту  

Методические основы работки программных обучающих средств 

Teaching the basics of software learning tools 

Курста ақпараттық технологиялардың кез келген түрдегі ақпаратты өңдеуде кəсіпорын жəне 

білім берудің ғылыми қызмет үдерісінде жəне оның заманауи талаптарға сəйкес түріндегі 

нəтижелерін ұсынып, қолдану қарастырылады. 

Мақсаты: АКТ қолдану арқылы ғылымдағы математикалық үлгілеу үрдістерімен 

сипатталатын, теориялық жəне тəжірибелік мəліметтермен магистранттарды таныстыру. 

Пəннің мазмұны: Мақсаты мен міндеттері процесін ақпараттандыру. Бағыттары, 

факторлары, кезеңдері, даму қоғамды ақпараттандыру. Əсері білім беруді ақпараттандыру 

əдістемелік жүйесін оқыту. Ақпараттық-білім беру ортасы ұғымы жəне оның компоненттері. 

Техникалық базасы жəне негізгі базалық құралдар білім беруді ақпараттандыру. Компьютерлік 

бағдарламалық-əдістемелік қамтамасыз ету. Психологиялық-педагогикалық негіздері білім беруді 

ақпараттандыру. Ақпараттандыру əдістері білім беру қызметі. Оқыту мəселелері, білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың тиіс:  

- компьютерлік модельдеу жəне есептеу экспериментінің типтерін жіктеу; математикалық 

модельдеу, ұсыну формалары;  

- тəжірибелік деректерді өңдеуде компьютерлік моделдеуде заманауи компьютерлік 

технологияларды қолдану; 

- ғылыми шолу жүргізу,  

- жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша рефераттар мен библиографияларды 

құрастыру 

 

 

В курсе рассматривается  использование информационных технологий при обработке 

информации любого вида  в процессе научной деятельности производства и образования и 

представления еѐ результатов в виде, соответствующим современным требованиям. 

Цель - ознакомить магистрантов с теоретическими и практическими сведениями, 

отражающими процессы математического  моделирования в науке с применением ИКТ. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи процесса информатизации. Направления, факторы, 

этапы развития информатизации общества. Влияние информатизации образования на 

методическую систему обучения. Понятие и компоненты информационно-образовательной среды. 

Техническая база и основные базовые средства информатизации образования. Компьютерное 

программно-методическое обеспечение. Психолого-педагогические основы информатизации 

обучения. Методы информатизации образовательной деятельности. Проблемы обучения в 

условиях информатизации образования. 

В результате изучения дисциплины обучающееся должен: 

- классифицировать типы компьютерного моделирования и вычислительного эксперимента; 

математического моделирования, формы представления;  

- применять современные компьютерные технологии  при компьютерном моделировании в 

обработке опытных данных; 

- проводить научный обзор,  

- составлять  рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;  

 

Studying of a course are relevance information technologies at information processing of any kind 

in the course of scientific activity and representation е ѐ results in the look, to conforming modern 

requirements is considered. 

The goal - to familiarize undergraduates with the theoretical and practical information reflecting 

the processes of mathematical modeling in science with the use of ICT.  

Contents: Aims and objectives of the process of informatization. Directions factors, stages of 

development of information society. Influence of Informatization of Education System in the methodical 

training. The concept and the components of educational environment. Technical base and the main base 

of informatization of education. Computer software and methodological support. Psycho-pedagogical 



bases of informatization of education. Methods of informatization of educational activities. Problems of 

training in conditions of informatization of education. 

As a result of studying of discipline: 

- to classify types of computer modeling and computational experiment; mathematical modeling, 

presentation forms;  

- to apply modern computer technologies in computer modeling in the processing of experimental 

data; 

- to conduct a scientific review,  

- to make abstracts and bibliographies on the subject of research;. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. .Компьютерлік желілер.  

Программирование. .Компьютерные сети. 

Programming. Computer networks.  

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. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың 

- фонетиканың, грамматиканың базалық ережелерін, мамандықтың негізгі шетел 

терминологиясын, кəсіби сөйлеу сөздерінің орыс баламаларын, лексикалық бірліктердің 

үйлесімділігінің тəсілдерін жəне негізгі сөзжасам модельдерін жүйелеу ; ;  

-оқу, ғылыми-көпшілік жəне ғылыми əдебиеттерден, мерзімді басылымдардан, 

анықтамалық əдебиеттерден мəтіндерді аудару, реферациялау, аннотациялау;  

- тұрмыстық, кəсіби, көпшілік алдында сөйлеуді есту; 

- жазбаша коммуникацияны жүзеге асыру; 

- алынған теориялық білімді қазақ тіліндегі лексикографиялық дереккөздермен 

жұмыс жасауда, анықтамалық, оқу, ғылыми əдебиеттер, мультимедиялық құралдар 

көмегімен тілдік материалдармен өз бетінше жұмыс жасауда қолдану. 

 

 

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 изучения дисциплины обучающийся 

- систематизировать базовые правила фонетики, грамматики, основную иноязычную 

терминологию специальности, русские эквиваленты слов и выражений профессиональной 

речи, способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные 

модели;  

- переводить, реферировать, аннотировать тексты из учебной, научно-популярной и 

научной литературы, периодических изданий, справочной литературы;  

- воспринимать на слух бытовую, профессиональную, публичную речь; 

- осуществлять письменную коммуникацию; 

- применять полученные теоретические знания в работе лексикографическими 

источниками на казахском языке, в самостоятельной работа с языковым материалом с 

помощью справочной, учебной, научной литературы, мультимедийных средств. 

 

 

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 studying of discipline: 

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

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

combining lexical units and basic word-formation models;  

- to translate, refer, annotate texts from educational, popular science and scientific 

literature, periodicals, reference literature;  

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

- to carry out written communication; 

- to apply the received theoretical knowledge in work by lexicographic sources in the 

Kazakh language, in independent work with language material by means of reference, 

educational, scientific literature, multimedia means. 

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 оқытуда компьютерлік үлгілеу əдістері, қолданбалы бағдарламалармен жүмыс 

жасау үрдісі жəне диссертациялық зерттеу бойынша инфологиялық үлгілеу сұрақтары 

қарастырылады. Пəн оқытудың мақсаты компьютерлік үлгілеудің теориялық негіздерін 

білу, қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау, ғылыми зерттеушілік жұмысты 

жетілдіру қабілеттіктер қалыптастыру болып келеді. 

Пəн мазмұны: Диссертациялық зерттеу бойынша пəндік аймақты инфологиялық 

үлгілеу. Пəндік аймақ объектілерін формализациялау ережелері. Компьютерлік үлгілеу 

əдістері. Қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау үрдісі. Диссертациялық зерттеу 

нəтижелерін талдау үшін математикалық аппарат қолдану. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың 

- қолданбалы бағдарламаларды, ғаламтордағы іздестіру жүйелерімен жұмыс істеу 

ережелерін жіктеу,  

- инфологиялық модельдеу əдістерін, ғылыми зерттеу нəтижелерін өңдеу 

құралдарын талдау,  

- зияткерлік ақпаратты қорғаудың құқықтық аспектілерін, ЭЕМ-де ғылыми 

жарияланымдарды ресімдеуге қойылатын талаптарды талдау; 

- компьютерде ақпаратты өңдеуді ұйымдастыру жəне алынған нəтижелерді 

интерпретациялау;  

- ЭЕМ-де жалған мəліметтер алған кезде қателерді іздеу жəне түзету жүргізу; 

ақпаратты іздеудің Интернет-көздерін пайдалану;  

- плагиаттың болуына бастапқы мəтіндерді тексерудің белгілі бағдарламаларымен 

жұмыс істеу, 

- конференциялардың дискуссиялық интернет-алаңдарында жүргізілетін 

зерттеулердің нəтижелерін талқылау, мақалаларды, тезисаларды ресімдеу; плагиаттың 

болуына зияткерлік ақпаратты тексеру. 

 

 

При изучении дисциплины рассматриваются методы компьютерного 

моделирования, процесс работы с прикладными программами; инфологическое 

моделирование предметной области диссертационного исследования. 

Целями изучения курса являются освоение теоретических основ компьютерного 

моделирования,  формирование навыков работы с прикладными программами, а также 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы. 

Содержание дисциплины: Инфологическое моделирование предметной области 

диссертационного исследования. Правила формализации объектов предметной области. 

Методы компьютерного моделирования. Процесс работы с прикладными программами. 

Применение математического аппарата для интерпретации результатов диссертационного 

исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающеся должен: 



- классифицировать прикладные программы, правила работы с поисковыми 

системами в Интернет,  

- анализировать методы инфологического моделирования, средства обработки 

результатов научных исследований,  

- анализировать правовые аспекты защиты интеллектуальной информации, 

требования к оформлению научных публикаций на ЭВМ; 

- организовывать обработку информации на компьютере и интерпретацию 

полученных результатов;  

- проводить поиск и исправление ошибок при получении недостоверных сведений на 

ЭВМ; использовать Интернет- источников поиска информации;  

- работать с известными программами проверки исходных текстов на наличие 

плагиата, 

- оформлять статьи, тезиса и обсуждение результатов проводимых исследований на 

дискуссионных интернет- площадках конференций; проверки интеллектуальной 

информации на наличие плагиата. 

  

 

The discipline consides methods of computer modeling, process of work with applied 

programs, infological modeling of subject domain of dissertation research. 

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. 

Content of discipline: Infological modeling of subject domain of dissertation research. 

Rules of formalization of objects of subject domain. Methods of computer modeling. Process of 

work with applied programs. Use of mathematical sets for interpretation of results of dissertation 

research. 

As a result of studying of discipline 

- to classify applications, rules of work with search engines on the Internet,  

- to analyze the methods of infological modeling, means of processing the results of 

scientific research,  

- to analyze legal aspects of intellectual information protection, requirements for 

registration of scientific publications on computers; 

- to organize the processing of information on the computer and the interpretation of the 

results;  

- to search for and correct errors when receiving inaccurate information on a computer; use 

Internet sources to search for information;  

- to work with known source code checking programs for plagiarism, 

- to draw up articles, abstracts and discussion of the results of research on the Internet 

discussion platforms of conferences; check intellectual information for plagiarism.  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. .Компьютерлік желілер.  

Программирование. .Компьютерные сети. 

Programming. Computer networks.  

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 

 

 
ІТ-технология құралдары арқылы жобалау жəне ғылыми-зерттеу қызметі  



Проектно-исследовательская деятельность средствами ИТ-технологий 

Design and research activities by means of IT technologies  
Курста ақпараттық технологиялардың кез келген түрдегі ақпаратты өңдеуде 

кəсіпорын жəне білім берудің ғылыми қызмет үдерісінде жəне оның заманауи талаптарға 

сəйкес түріндегі нəтижелерін ұсынып, қолдану қарастырылады. 

Мақсаты: АКТ қолдану арқылы ғылымдағы математикалық үлгілеу үрдістерімен 

сипатталатын, теориялық жəне тəжірибелік мəліметтермен магистранттарды таныстыру. 

Пəннің мазмұны: Мақсаты мен міндеттері процесін ақпараттандыру. Бағыттары, 

факторлары, кезеңдері, даму қоғамды ақпараттандыру. Əсері білім беруді ақпараттандыру 

əдістемелік жүйесін оқыту. Ақпараттық-білім беру ортасы ұғымы жəне оның 

компоненттері. Техникалық базасы жəне негізгі базалық құралдар білім беруді 

ақпараттандыру. Компьютерлік бағдарламалық-əдістемелік қамтамасыз ету. 

Психологиялық-педагогикалық негіздері білім беруді ақпараттандыру. Ақпараттандыру 

əдістері білім беру қызметі. Оқыту мəселелері, білім беруді ақпараттандыру жағдайында. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың 

- компьютерлік моделдеу жəне есептеу экспериментінің негіздерін, математикалық 

модельдеуді, оның түрлері мен ұсыну принциптерін сыныптау; ;  

- тəжірибелік деректерді өңдеуде компьютерлік моделдеуде заманауи компьютерлік 

технологияларды қолдану; 

- өткізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша шолу жасау, рефераттар мен 

библиографияларды құрастыру 

В курсе рассматривается  использование информационных технологий при 

обработке информации любого вида  в процессе научной деятельности производства и 

образования и представления еѐ результатов в виде, соответствующим современным 

требованиям. 

Цель - ознакомить магистрантов с теоретическими и практическими сведениями, 

отражающими процессы математического  моделирования в науке с применением ИКТ. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи процесса информатизации. Направления, 

факторы, этапы развития информатизации общества. Влияние информатизации 

образования на методическую систему обучения. Понятие и компоненты информационно-

образовательной среды. Техническая база и основные базовые средства информатизации 

образования. Компьютерное программно-методическое обеспечение. Психолого-

педагогические основы информатизации обучения. Методы информатизации 

образовательной деятельности. Проблемы обучения в условиях информатизации 

образования. 

В результате изучения дисциплины обучающеся должен 

- классифицировать основы компьютерного моделирования и вычислительного 

эксперимента; математического моделирования, ее формы и принципы представления;  

- применять современные компьютерные технологии  при компьютерном 

моделировании в обработке опытных данных; 

- разрабатывать обзоры, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследованийэ  

 

Studying of a course are relevance information technologies at information processing of 

any kind in the course of scientific activity and representation е ѐ results in the look, to 

conforming modern requirements is considered. 

The goal - to familiarize undergraduates with the theoretical and practical information 

reflecting the processes of mathematical modeling in science with the use of ICT.  

Contents: Aims and objectives of the process of informatization. Directions factors, stages 

of development of information society. Influence of Informatization of Education System in the 

methodical training. The concept and the components of educational environment. Technical 

base and the main base of informatization of education. Computer software and methodological 



support. Psycho-pedagogical bases of informatization of education. Methods of informatization 

of educational activities. Problems of training in conditions of informatization of education. 

As a result of studying of discipline: 

- to classify the basics of computer modeling and computational experiment; mathematical 

modeling, its forms and principles of representation;  

- to apply modern computer technologies in computer modeling in the processing of 

experimental data; 

- to develop reviews, abstracts and bibliographies on the subject of research  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. .Компьютерлік желілер.  

Программирование. .Компьютерные сети. 

Programming. Computer networks.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

Кəсіптік білім беру сапасын басқару аспектілері  

Аспекты управления качеством профессионального образования 

Quality management aspects of vocational education 

Зерттеу мақсаты - сынақ жəне өлшеу бағдарламаларын əзірлеуге бағдарламалау 

дағдыларын қалыптастыру. Əрине, білім беру бағдарламаларын мониторинг сипаты мен 

ерекшелігін зерттеу кіреді. 

Мазмұны: Білім беру сапасын басқаруды ұйымдастырушылық аспект. жалпы 

басқару функциясын аспектісі ретінде Сапа менеджмент. əлеуметтік жүйелерді басқару. 

принциптері жəне пəндік оқыту сапасын бағалау формалары. Түрлері жəне электрондық 

оқыту функцияларының бірі ретінде оқыту əсер ұйымдастыру мониторинг / бақылау жəне 

өлшеу ерекшеліктері. білім беру сандық ресурстар үшін құрылған материалдарды өлшеу 

ерекшеліктері оқушының зерттеу 

Пəндерді оқып-үйрену нəтижесінде магистрант 

- Тестілеу технологиясы туралы, электрондық басылымдарды біріздендіру туралы 

материалдарды жүйелендіру; Тестілеу бағдарламаларын əзірлеу жəне сараптау 

технологиялары. 

- Білім беру электронды басылымдарының қосымша əдістемелік қасиеттерін іске 

асыру үшін ақпараттық технологияларды қолдану;  

- Бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы бақылау бағдарламаларын əзірлеу;  

-ақпараттық-білім беру ортасын əзірлеу жəне пайдалану кезінде бағдарламалау 

дағдыларын қолдану. 

 

Цель изучения – формирование навыков программирования при разработке 

контрольно-измерительных программ. Курс предусматривает изучение сущности и 

специфики образовательных контролирующих программ.  

Содержание дисциплины: Организационный аспект управлением качеством 

образования. Управление качеством как аспект общей функции управления.  управления 

социальными системами  Принципы и формы оценки качества предметной обученности. 

Виды и особенности организации мониторинг/ Контроль и измерение результативности 

обучения как одна из функций электронных средств обучения. Особенности 

измерительных материалов, создаваемых для образовательных электронных ресурсов. 

В результате изучения обучающийся должен 

- Систематизировать материал о технологии  тестирования, об унификации 

электронных изданий; технологии разработки и экспертизы программ тестирования. 



- Применять информационные технологии для реализации дополнительных 

методических свойств образовательных электронных изданий;  

- Разрабатывать программы контроля с использованием языков программирования;  

- использовать навыки программирования при разработке и использовании 

информационно-образовательной среды. 

Дисциплина формирует компетенции: критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к применению информационных технологий для 

самообразования и обучения; стремление к профессиональному росту; умение 

использовать для общения и участия сотрудничества в сетях с помощью Интерент в сфере 

профессиональной деятельности. 

. 

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. 

Contents: The organizational aspect of quality management education. Quality 

management as an aspect of the overall management function. management of social systems. 

Principles and forms of assessment of the quality of subject teaching. Types and features of the 

organization monitoring / control and measurement of the impact of training as one of the 

functions of e-learning. Features measuring materials created for educational digital resources.  

As a result of studying the discipline the student  

- To systematize material about testing technology, about unification of electronic 

publications; technologies of development and examination of testing programs. 

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

educational electronic editions;  

- To Develop control programs using programming languages;  

- To use programming skills in the development and use of information and educational 

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. 

 

 

Алгоритмдер жəне олардың күрделілігі 

Алгоритмы и их сложность  

Algorithms and their complication 

Мақсаты - магистранттарды математикалық логиканың іргелі негіздеріне енгізу, 

сонымен қатар алгоритмдердің күрделілігін бағалаудың қазіргі заманғы əдістерін жəне 

олардың даму əдістерін енгізу. 



Пəннің мазмұны: Көптеген предикат түсінігі. Предикаттар бойынша логикалық 

операциялар. Предикаттардың алгебрадағы эквиваленты. Бастапқы орынды, кванторларды 

азайтатын операциялар. Кванттық көрсеткіштері бар негізгі эквиваленттер. Кванторлар 

логикалық операцияларды қорыту ретінде. Математикалық мəлімдемелерді жазу үшін 

предикаттар мен кванторлардың тілін қолдану. Алгоритмнің тұжырымдамасы, 

алгоритмдердің ерекшеліктері (қасиеттері). Алфавит, əріптер, сөздер. Шексіз таспада сөз 

жазу. Сөз бойынша операциялар. Тьюринг машинасы - сипаттама жəне мысалдар. 

Пəндерді оқып-үйрену нəтижесінде магистрант 

- базалық алгоритмдік құрылымдарды, бағдарламалау технологияларын қолдану 

негіздерін жүйелендіру, алгоритмдердің күрделілігін бағалаудың заманауи əдістері; 

- программалаудың түрлі технологияларын жүзеге асыру үшін қажетті 

алгоритмдерді жасау əдістерін қолдану; 

- Алгоритмдеу есептерін бағдарламалау;  

- бағдарламаның күрделілік деңгейін бағалау;  

- алгоритмдердің күрделілігін талдау тəсілдерін қолдану. 

 

 

Цель – ознакомление магистрантов с фундаментальными основами математической 

логики, а также с современными методами оценки сложности алгоритмов и методами их 

разработки. 

Содержание курса дисциплины: Понятие о многоместном предикате. Логические 

операции над предикатами. Равносильность в алгебре предикатов. Операции, 

уменьшающие местность предиката, кванторы. Основные равносильности, содержащие 

кванторы. Кванторы как обобщение логических операций.  Применение языка предикатов 

и кванторов для записи математических утверждений. Понятие об алгоритме, черты 

(свойства) алгоритмов. Алфавит, буквы, слова. Запись слова на бесконечной ленте. 

Операции над словами. Машина Тьюринга - описание и примеры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- систематизировать основы применения базовых алгоритмических структур, 

технологий программирования, современные методы оценки сложность алгоритмов; 

- применять приемы методов разработки алгоритмов, необходимых для реализаций 

разных технологий программирования; 

- программировать задач алгоритмизации;  

- оценивать уровень сложность программ;  

- применять приемы анализа сложности алгоритмов.  

 

 

The goal is to introduce the undergraduates to the fundamental fundamentals of 

mathematical logic, as well as to modern methods for evaluating the complexity of algorithms 

and methods for their development. 

Contents of the course of the discipline: The notion of a multiple predicate. Logical 

operations on predicates. Equivalence in the algebra of predicates. Operations that reduce the 

predicate location, quantifiers. Basic equivalences containing quantifiers. Quantifiers as a 

generalization of logical operations. The use of the language of predicates and quantifiers to 

write mathematical statements. The concept of the algorithm, features (properties) of algorithms. 

Alphabet, letters, words. Writing a word on an endless tape. Operations on words. Turing 

machine - description and examples. 

As a result of studying the discipline, the student  

- to systematize the basics of applying basic algorithmic structures, programming 

technologies, modern methods of evaluating the complexity of algorithms; 

- to apply techniques of methods of development of the algorithms necessary for 

realizations of different technologies of programming; 



- to programming of algorithmization tasks;  

- to evaluate the level of complexity of programs;  

- to apply techniques to analyze the complexity of algorithms. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. Математикалық логика. Бағдарламалау технологиясы. 

Бағдарламалық жасақтама əзірлеу технологиясы 

Программирование. Математическая логика. Технология программирования. 

Технология разработки программного обеспечения. 

Programming,. Mathematical logic. Technology of programming. Software Development 

Technology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау 

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 

 
ИТ- проекттарды басқару   

Управление ИТ- проектами   

IT Project Management 

Мақсаты – АТ – жобаларды қалыптастыру қабілетін басқару. 

Пəннің мазмұны: Мазмұны жəне негізгі жұмыстың иерархиялық құрылымының мақсаты. 

Ерте жəне кейінгі кестесі, уақытша резерві, сыни жолы.PERT бағалау жобасының ұзақтық əдісі. 

Есеп бойынша белгіленген көлемі, негізгі жəне туынды көрсеткіштері. Əдістері сапалы 

тəуекелдерді бағалау. Əдістері сандық тəуекелдерді бағалау. Коммуникациялардың əдістері, 

қолдану облысы. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- жобаларды басқару, негізгі есептік көрсеткіштер, тəуекелдерді сапалық жəне 

сандық бағалау əдістері бойынша материалды жүйелендіру,   

- орындалатын жұмыс жоспарын құру жəне бақылау ; ,  

- жұмысты орындау үшін қажетті ресурстарды жоспарлау, бағдарламалық 

өнімдердің өмірлік цикл үдерістерін əзірлеу, іске асыру жəне басқару;  

- ақпараттық жүйенің сапа, сенімділік жəне тиімділік өлшемдерін бағалау, əзірлеу 

жəне іске асыру; 

- жүйелерді модельдеуді жүргізу; қолданбалы есептерде бизнес-процестерді 

сипаттау; пайдаланушы нұсқаулығын құру. 
 

 

Цель – формирование способности управления ИТ – проектами. 

Содержание дисциплины: Содержание и основное назначение иерархической структуры 

работ. Раннее и позднее расписание, временной резерв, критический путь. Оценка длительности 

проекта методом PERT. Отчетность по освоенному объему, основные и производные показатели. 

Методы качественной оценки рисков. Методы количественной оценки рисков. Методы 

коммуникации, область применения. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

- систематизировать материал по управлению проектами, основных отчетных показателей, 

методам 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 оценку, вырабатывать и реализовывать критерии качества, надежности и 

эффективности информационной системы; 

- производить моделирование систем; описывать бизнес-процессы в прикладных задачах; 

составления руководства пользователя.  

 

The goal - forming ability of IT - projects.  



Contents: The contents and the main purpose of the work breakdown structure. Early and late 

schedule, slack, critical path. Assessment of the duration of the project method PERT. Earned value 

reporting, basic and derived indicators. Methods of qualitative risk assessment. Methods of quantitative 

risk assessment. Methods of communication scope. 

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

- to systematize material on project management, main reporting indicators, methods of qualitative 

and quantitative risk assessment,   

- to make and control the plan of the performed work,  

- to plan the resources necessary to perform the work, develop, implement and manage the life 

cycle processes of software products;  

- to evaluate, develop and implement criteria for the quality, reliability and efficiency of the 

information system; 

- to make modeling of systems; to describe business processes in applied tasks; drawing up the 

user's manual. 

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 

 

 

Құрылымдық деректерді өңдеу əдістері  

Методы обработки структурированных данных 

Methods of processing of structured data  

Пəнді оқыту мақсаты - ғылыми ойлау дағдысын жəне өзінің еңбегін жүйелі 

ұйымдастыруды қалыптастыру, өз мамандығының сұрақтары жəне жетістіктерінің 

құзыреттілігін қарастыру; зерттелінетін тақырып бойынша əр түрлі дереккөздерге сілтеме 

жасай отырып, əдебиеттер тізіміне толығымен шолу жасау; ақпаратты өңдеу жəне талдау 

əдістері, жұмыс нəтижелерін көрсету үшін мультимедиялық презентацияларды өңдеудің 

əр түрлі тəсілдері. 

Пəннің бөлімдері: Өңдеу жəне деректерді түсіндіру қазіргі заманғы ғылыми 

зерттеулерді қалыптастыру үшін қажетті əдістерді, шешімдерді жəне қорытындылар 

бойынша тиісті ғылыми жəне кəсіби проблемалары ресімдеу; магистрлік диссертация 

бойынша нормативтік талаптарға сəйкес ресімдеу бойынша автореферат, магистрлік 

диссертацияны дайындау; кері қайтару басшысы мен ресми оппоненттің, презентация 

дайындау үшін ғылыми жұмысты қорғау, магистрлік диссертацияны қорғау.  

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы 

- ғылыми зерттеулер мазмұнының құрылымын жүйелеу.  

- технологиялар трансфертінің ұғымдық аппаратын ретке келтіру;  

- жетекші ғылыми елдерде технологиялар трансфертінің дамуын зерттеу;  

- білім берудің жəне оқытудың қазіргі заманғы əдістерін, өзіндік шығармашылық 

жұмысқа қабілетті жəне ғылыми зерттеулердің терминологиясын білетін маманның 

тəсілдерін пайдалану,  

-ғылыми-техникалық ақпаратты өңдеу,  

- ғылыми-білім беру саласында технологиялар трансфертінің дамуына кедергі 

келтіретін негізгі мəселелерді анықтау. 

 

 



Цель изучения дисциплины - формирование навыков научного мышления и 

системной организации своего труда, компетентности в вопросах и достижениях своей 

специальности. В курсе предусматривается детальный обзор литературы по исследуемой 

теме с указанием различных источников; методы обработки и анализа информации, 

различные способы оформления мультимедийной презентации для представления 

результатов работы.  

Содержание курса включает разделы: Обработка и интерпретация данных 

современных научных исследований, необходимые для формирования подходов, решений 

и выводов по соответствующим научным и профессиональным проблемам;   оформление 

магистерской диссертации по нормативным требованиям по оформлению автореферата, 

магистерской диссертации; подготовка презентации для защиты научной работы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- систематизировать структуры содержания научных исследований.  

- упорядочить понятийный аппарат трансфера технологий;  

- исследовать развития трансфера технологий в ведущих научных странах;  

- использовать современные методики обучения и передачи знаний; приемы 

специалиста, способного к самостоятельной творческой работе и знающего терминологию 

научных исследований,  

- обрабатывать научно-техническую информацию,  

- выявить основные проблемы, препятствующих развитию трансфера технологий в 

научно-образовательной сфере.  

 

 

The purpose of studying of discipline - formation of skills of scientific thinking and the 

system organization of the work, competence of questions and achievements of the specialty. It 

is aware the detailed review of literature on a studied subject with the indication of various 

sources is provided; methods of processing and information analysis, various ways of 

registration of multimedia presentation for representation of results of work. 

Course content includes the following sections: data processing and interpretation of 

modern scientific research required for the formation of approaches, solutions and conclusions 

on relevant scientific and professional issues; master's thesis on the design of the regulatory 

requirements for registration of the abstract, master's thesis; prepare a presentation for the 

protection of scientific work. 

As a result of studying of discipline: 

- to systematize the structure of the content of scientific research.  

- to streamline the conceptual apparatus of technology transfer;  

- to explore the development of technology transfer in the leading scientific countries;  

- to use modern methods of training and knowledge transfer; techniques of a specialist 

capable of independent creative work and knowing the terminology of scientific research,  

- to process scientific and technical information,  

- to identify the main problems hindering the development of technology transfer in the 

scientific and educational sphere. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Информатика. Білім берідегі жəне ғылымдағы ақпараттық технологиялар. 

Информатика. Информационные технологии в науке и образовании. 

Computer Science. Information technologies in science and education. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

Криптология 



Криптология 

Cryptologys 

Курсты оқыту мақсаты - криптографиялық жүйенің классификациясын; 

симметриялық шифрлеу жүйелерін, PGP бағдарламалауын, асимметриялық 

криптожүйелерін; Diffie-Hellman, RSA алгоритмдері, электронды цифрлық қолтаңбаны 

қалыптастыру əдістерімен оқыту мен танысу.   

Келесі бөлімдер пəн мазмұнының құрамына  кіреді: Компьютерлік жүйелерде 

ақпаратты қорғау мəселелерінің өзектілігі. Шифрлау стандарты. Ол қатты есептелетін 

проблема (NP проблема) бар. Kiptografiya жалпы кілт. Алгоритмдер қиыншылықтарға-

Хеллман, RSA, Эль-Гамаль жəне басқалары. Аутентификация мəселелері. Электрондық 

цифрлық қолтаңба аутентификация принциптері. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау жүйесін құру жəне практикалық 

қолдану негіздерін жүйелендіру; 

- ақпаратты жобалау жəне пайдалану үшін қажетті ақпараттық жүйелерде ақпаратты 

қорғау бойынша тəсілдерді қолдану; 

- кодтау жəне шифрлау есептерін бағдарламалау;  

- қауіпсіздік деңгейін бағалау; 

- ұйымда ақпараттық қауіпсіздік саясатын талдау тəсілдерін қолдану. 

 

 

Цель изучения курса – ознакомление обучающихся с классификацией 

криптографических систем; симметричными системами шифрования, программой PGP, 

асимметричными криптосистемами, алгоритмами Diffie-Hellman, RSA; методами 

формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы: Актуальность 

проблемы защиты информации в компьютерных системах. Стандарты шифрования. 

Трудно вычислимые задачи (NP проблемы). Киптография с открытым ключом. 

Алгоритмы Diffi-Hellman, RSA, El-Gamal и др. Проблемы аутентификации. Принципы 

проверки подлинности электронной цифровой подписи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- систематизировать основы построения и практического использования систем 

защиты информации в компьютерных системах; 

- применять приемы по защите информации в информационных системах, 

необходимых для их проектирования и эксплуатации; 

- программировать задач кодирования и шифрования;  

- оценивать уровень безопасности; 

- применять приемы анализа политики информационной безопасности в 

организации.  

 

 

The purpose of studying of a course – acquaintance of the cryptographic systems which 

were trained with classification; symmetric systems of enciphering, PGP program, asymmetric 

cryptosystems, algorithms of Diffie-Hellman, RSA; methods of formation of the digital signature 

(DS). 

Contents include the following sections: The relevance of the protection of information in 

computer systems. Encryption Standard. It's hard computable problem (NP problem). 

Kiptografiya public key. Algorithms Diffi-Hellman, RSA, El-Gamal and others. The problems of 

authentication. Principles of authentication of digital signature. 

As a result of studying of discipline: 

- systematize the basics of building and practical use of information security systems in 

computer systems; 



- to apply methods of information protection in information systems necessary for their 

design and operation; 

- programming of encoding and encryption tasks;  

- assess the level of security; 

- apply methods of analysis of information security policy in the organization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. Сандар теориясы. Қалдықты класстар жүйесін есептеу.  

Программирование». Теория чисел. Вычисления в системе остаточных классов.  

Programming,. Theory of numbers. Calculations in system of residual classes.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 

Магистрлік диссертацияны қорғау 

 

Ақпаратты қорғаудың криптологиялық əдістері  

Криптологические методы зашиты информации 

Cryptologic methods of information protection  

Курста  криптографиялық жүйенің классификациясы; симметриялық шифрлеу 

жүйелері, PGP бағдарламалауы, асимметриялық криптожүйелері; Diffie-Hellman, RSA 

алгоритмдері, электронды цифрлық қолтаңбаны қалыптастыру əдістерімен оқыту жəне 

танысу қарастырылады.   

Мақсаты: ақпараттық жүйеде ақпаратты қорғау үшін, жобалау жəне пайдалануға 

қажетті тəжірибелік дағдыларды магистранттардың қолданылуы. 

Келесі бөлімдер пəн мазмұнының құрамына  кіреді: Компьютерлік жүйелерде 

ақпаратты қорғау мəселелерінің өзектілігі. Шифрлау стандарты. Ол қатты есептелетін 

проблема (NP проблема) бар. Kiptografiya жалпы кілт. Алгоритмдер қиыншылықтарға-

Хеллман, RSA, Эль-Гамаль жəне басқалары. Аутентификация мəселелері. Электрондық 

цифрлық қолтаңба аутентификация принциптері. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- Ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуін жүйелеу,  

- Ақпараттың ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау əдістері 

мен құралдары туралы ұсынымды жүйелендіру; 

- ақпаратты жобалау жəне пайдалану үшін қажетті ақпараттық жүйелерде ақпаратты 

қорғау бойынша тəсілдерді қолдану; 

- кодтау жəне шифрлау есептерін бағдарламалау;  

- қауіпсіздік деңгейін бағалау;  

- ұйымда ақпараттық қауіпсіздік саясатын талдау тəсілдерін қолдану;  

- ақпаратты қорғаудың қандай да бір құралдарын қолдану бойынша ұсыныстар 

əзірлеу. 

 

 

В курсе рассматриваются классификация криптографических систем, симметричные 

системы шифрования, программа PGP, асимметричные криптосистемы, алгоритмы Diffie-

Hellman, RSA, методы формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Цель – приобретение магистрантами практических навыков по защите информации в 

информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Систематизировать особенности объектов защиты информации, их 

классификацию,  

- Систматизировать представление о методах и средствах защиты  информации при  

реализации  информационных  процессов  информации; 



- применять приемы по защите информации в информационных системах, 

необходимых для их проектирования и эксплуатации; 

- программировать задач кодирования и шифрования;  

- оценивать уровень безопасности;  

- применять приемы анализа политики информационной безопасности в 

организации;  

- разработывать рекомендации по применению тех или иных средств защиты 

информации. 

Процесс изучения дисциплин направлен на  формирование и развитие компетенций: 

способность уверено использовать  информационные технологии для работы, владеть 

навыками приобретения новых знаний, способность планировать и управлять проектами, 

знать методологию научного познания, иметь знания, необходимые для повседневной 

профессиональной деятельности; использовать программное обеспечение для разработки 

вычислений ключа. 

 

Studying of a course are considered of the cryptographic systems, symmetric systems of 

enciphering, the PGP program, asymmetric cryptosystems, algorithms of Diffie-Hellman, RSA, 

methods of formation of the digital signature (DS) are considered. 

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

information systems necessary for their design and operation. 

Contents include the following sections: The relevance of the protection of information in 

computer systems. Encryption Standard. It's hard computable problem (NP problem). 

Kiptografiya public key. Algorithms Diffi-Hellman, RSA, El-Gamal and others. The problems of 

authentication. Principles of authentication of digital signature. 

As a result of studying of discipline: 

- to systematize features of objects of information protection, their classification,  

- to Systematize the idea of methods and means of information protection in the 

implementation of information processes.; 

- to apply methods of information protection in information systems necessary for their 

design and operation; 

- to programming of encoding and encryption tasks;  

- to assess the level of security;  

- to apply methods of information security policy analysis in the organization;  

- to develop recommendations for the use of certain means of information protection. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. Сандар теориясы. Қалдықты класстар жүйесін есептеу.   

Программирование. Теория чисел. Вычисления в системе остаточных классов.  

Informatics. Programming. Theory of numbers. Calculations in system of residual classes.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

 

Деректерді шифрле стандарты 

Стандарты шифрования информации 

Data encryption standard  

Курста ақпаратты қорғау мəселелерінің өзектілігі, қорғау жүйелерін жобалаудың 

заманауи концепциялары,  қорғалған жүйелердің қауіпсіздік деңгейін бағалау жолдары 

қарастырылады. Қорғау əдістері мен құралдарының жіктелуі. 



Мақсаты: ақпараттық жүйеде ақпаратты қорғау үшін, жобалау жəне пайдалануға 

қажетті тəжірибелік дағдыларды магистранттардың қолданылуы. 

Келесі бөлімдер пəн мазмұнының құрамына  кіреді: Компьютерлік жүйелерде 

ақпаратты қорғау мəселелерінің өзектілігі. Шифрлау стандарты. Ол қатты есептелетін 

проблема (NP проблема) бар. Kiptografiya жалпы кілт. Алгоритмдер қиыншылықтарға-

Хеллман, RSA, Эль-Гамаль жəне басқалары. Аутентификация мəселелері. Электрондық 

цифрлық қолтаңба аутентификация принциптері. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуін жүйелеу,  

- ақпараттың ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау əдістері 

мен құралдары туралы ұсынымды жіктеу; 

- ақпаратты жобалау жəне пайдалану үшін қажетті ақпараттық жүйелерде ақпаратты 

қорғау бойынша тəсілдерді қолдану; 

- кодтау жəне шифрлау есептерін бағдарламалау;  

- қауіпсіздік деңгейін бағалау;  

- ұйымда ақпараттық қауіпсіздік саясатын талдау тəсілдерін қолдану. 

 

 

В курсе рассматриваются актуальность проблем защиты информации, современная 

концепция построения систем защиты, различные подходы к оценке уровней 

безопасностей защищенных систем. Классификация методов и средств защиты. 

Цель – приобретение магистрантами практических навыков по защите информации в 

информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

- систематизировать особенности объектов защиты информации, их классификацию,  

- классифицировать представление о методах и средствах защиты  информации при  

реализации  информационных  процессов  информации; 

- применять приемы по защите информации в информационных системах, 

необходимых для их проектирования и эксплуатации; 

- программировать задач кодирования и шифрования;  

- оценивать уровень безопасности;  

- применять приемы анализа политики информационной безопасности в 

организации. 

 

Studying of a course are relevance problems of information security, the modern concept 

of creation of systems of protection, various approaches to an assessment of levels of safety of 

the protected systems are considered. Classification of methods and means of protection 

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

information systems necessary for their design and operation. 

Contents include the following sections: The relevance of the protection of information in 

computer systems. Encryption Standard. It's hard computable problem (NP problem). 

Kiptografiya public key. Algorithms Diffi-Hellman, RSA, El-Gamal and others. The problems of 

authentication. Principles of authentication of digital signature. 

As a result of studying of discipline: 

- to systematize features of objects of information protection, their classification,  

- to classify the idea of methods and means of information protection in the 

implementation of information processes.; 

- to apply methods of information protection in information systems necessary for their 

design and operation; 

- to programming of encoding and encryption tasks;  

- to assess the level of security;  

- to apply methods of analysis of information security policy in the organization. 



Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. Сандар теориясы. Қалдықты класстар жүйесін есептеу.   

Программирование. Теория чисел. Вычисления в системе остаточных классов.  

Programming. Theory of numbers. Calculations in system of residual classes.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

Сандық əдістер мен бағдарламалар кешендері 

Численные методы и комплексы программ 

Numerical methods and complexes of programs  

Курста қате құрылған пайдаланылған математикалық аппараттың ерекшелігіне 

байланысты математикалық модельдің классификациясы. Математикалық модельді ұсыну 

түрі. Алгоритмдер моделі.  Математикалық модельдер мен техникалық объектілердің 

түрлері. Математикалық модельдер мен физикалық объектілерді жобалау. Бағдарламалау. 

Имитациялық үлгілердің  қасиеттерін зерттеу.  

Мақсаты - қолданбалы бағдарламалық жабдықтауды əзірлеуде жүйелік жəне 

қолданбалы бағдарламалық құралдар білімін жалпылау. 

Курстың / пəннің мазмұны: математикалық модельдердің негізінде ерекшеліктерін 

математикалық аппаратын ұсыну нысандары, математикалық үлгі, алгоритмдік моделі 

моделі. Инженерия əдісімен бағдарламалық қамтамасыз ету.  математикалық модельдерін 

жобалауға арналған математикалық үлгілерді жеке объектілерді программалау түрлері, 

қасиеттерін зерттеу имитациялық модельдер. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- қолданбалы есептерді шешу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету инженериясының 

əдістерін жүйелеу; 

-қойылған міндеттерді шешуге объектілі-бағытталған тəсілдерді қолдану,  

- қолданбалы есептің ықтимал шешімдерінің ауқымын анықтау;  

-қолданбалы есептерді бағдарламалауда объектілі-бағытталған тілдер 

тұжырымдамасын қолдану. 

 

Цель - обобщение знаний о системных и прикладных программных средств при 

разработке прикладного программного обеспечения. 

Содержание дисциплины: Классификация математических моделей на основе 

особенностей математического аппарата, формы представления математических моделей, 

алгоритмические модели. Методы инженерии программного обеспечения. Виды 

математических моделей технических объектов, проектирование математических моделей 

для физических объектов, программирование, исследование свойств имитационной 

модели.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- систематизировать методы инженерии программного обеспечения для решения 

прикладных задач; 

- использовать объектно-ориентированные приемы к решению поставленной задачи,  

- определять диапазон возможных решений прикладной задачи;  

- применять концепции объектно-ориентированных языков при программировании 

прикладных задач 

 

Studying of a course are considered сlassification of mathematical models on the basis of 

features of applied mathematical apparatus, forms of representation of mathematical models, 



algorithmic models, types of mathematical models of technical objects, design of mathematical 

models for physical entities, programming, research of properties of a simulation model. 

Purpose - synthesis of knowledge about the system and software applications in the 

development of application software. 

Contents: Classification of mathematical models based on the characteristics of the 

mathematical apparatus, the presentation of mathematical models, algorithmic models. Methods 

for Software Engineering. Types of mathematical models of technical objects, the design of 

mathematical models for physical objects, programming, study the properties of the simulation 

model. 

As a result of studying of discipline: 

- to systematize the methods of software engineering to solve applied problems; 

- to use object-oriented techniques to solve the problem,  

- to determine the range of possible solutions to the applied problem;  

- to apply the concepts of object-oriented languages in programming application tasks 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. Операцияны зерттеу   

          Программирование. Исследование операций  

          Programming.  Research of operations 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ғылыми зерттеулерді  ұйымдастыру мен технологиялар трансфері. Магистрлік 

диссертацияны қорғау.  

Организация научных исследований и трансфер технологий. Защита магистерской 

диссертации 

Рrotection of the master thesis. Organization of scientific researches and transfer of 

technologies 

 

Сандық экспериментті компьютерлік үлгілеу  

Компьютерное моделирование вычислительного эксперимента 

Computer simulation computational experiment  

Пəнді оқытудың мақсаты - қазіргі компьютерлік технологияларды ғылыми 

зерттеушілік жұмыста тиімді пайдалануға қолдау көрсету.  

Пəннің мазмұны: диссертациялық зерттеуге қатысты тəжірибелік деректерді өңдеу 

құралдары, статистикалық талдау жүргізу математикалық негіздемесі, қолданбалы 

программалық кешендер, нəтижелерді көрнекілеу əдістері. Диаграммалар жəне сұлбалар 

құрастыру құралдары. 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант білу керек:  

- заңтану бойынша ақпараттық-анықтамалық жүйелерден материалды жүйелеу; 

ғаламтордағы іздеу жүйелерімен жұмыс істеу ережесі;  

- математикалық статистика негіздерін қолдану; ;  

- зерттеу нəтижелерін өңдеу құралдарын қолдану;  

- зерттеу нəтижелерін рəсімдеу талаптарын талдау. 

- деректерді компьютерлік өңдеуді жəне нəтижелерді талдауды ұйымдастыру; ЭЕМ-

де ақпаратты өңдеу кезінде туындайтын қателерді анықтау жəне түзету;  

- зерттелетін сала бойынша интернет көздерін қолдану; Графиктер мен 

диаграммалар түрінде статистикалық нəтижелерді көрнекі түрде ұсыну;  

- деректерді компьютерлік өңдеу əдістерін қолдану (корреляциялық, дисперсиялық, 

факторлық, регрессиондық талдау жəне т. б.););  

- статистикалық мəліметтер негізінде компьютерлік модельдеу негізінде жүргізілетін 

диссертациялық жұмыстың мəселелері бойынша оңтайлы шешімдер қабылдауды болжау. 

 

 



Цель изучения дисциплины – подготовка магистрантов к использованию 

современных компьютерных технологий как инструмента для решения научных и 

практических задач в своей предметной области. 

Содержание дисциплины: средства обработки экспериментальных данных 

диссертационного исследования, математические основы статистического анализа, пакеты 

прикладных программ, методы наглядного представления данных. Средства построения 

диаграмм и схем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Систематизировать материал из информационно-справочных систем по 

юриспруденции; правила работы с поисковыми системами в Интернет;  

- Применять основы математической статистики; методы статистичекого анализа 

данных;  

- Применять средства обработки результатов исследований;  

- Анализировать требования к оформлению результатов исследований. 

- организовать компьютерную обработку данных и анализ результатов; выявить и 

исправить ошибки, возникающих при обработке информации на ЭВМ;  

- применить интернет источники по исследуемой области; наглядно представить  

статистических результатов в виде графиков и диаграмм;  

- применять методы компьютерной обработки данных (корреляционый, 

дисперсионный, факторный, регрессионый анализ и др.);  

- прогнозировать на основе статистических данных принятие оптимальных решений 

по проблемам проводимой диссертационной работы на основе компьютерного 

моделирования. 

 

 The purpose of the discipline - training of undergraduates to the use of modern compute 

technology as a tool to solve scientific and practical problems in their subject area. 

Content of discipline: means of processing of experimental data of dissertation research, 

mathematical bases of the statistical analysis, packages of applied programs, methods of evident 

data presentation. Construction tools of charts and schemes. 

As a result of studying of discipline  

- to systematize material from information and reference systems on jurisprudence; rules of 

work with search engines in the Internet;  

- to apply the basics of mathematical statistics; methods of statistical data analysis;  

- To apply means of processing of results of researches;  

- to analyze the requirements for registration of research results. 

- to organize computer data processing and analysis of results; to identify and correct errors 

arising in the processing of information on a computer;  

- to apply Internet sources on the studied area; visualize statistical results in the form of 

graphs and diagrams;  

- to apply methods of computer data processing (correlation, variance, factor, regression 

analysis, etc.);  

- to predict on the basis of statistical data the adoption of optimal decisions on the 

problems of the dissertation work on the basis of computer modeling. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Информатика 

Информатика.  

Сomputer science  

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 

 

Деректер қорын жобалаудың объектіге-бағытталған əдістері 

Объектно-ориентированные методы проектирования базы данных 

Object-oriented methods of database design  

Мақсаты – қолданбалы бағдарламалау ортасында бағдарламалардың 

классификациясы, қағидаты жəне əдістері жайлы негізгі ұғымдарды қалыптастыру.  

Пəннің мазмұны: компьютерлік моделдеу əдістері, жұмыс процесі қолданбалы 

бағдарламаларымен; инфорлогиолық пəндік аймақты моделдеу, диссертациялық зерттеу. 

Терминологиялық ерекшеліктері саласындағы компьютерлік модельдеу жəне 

бағдарламалық қамтамасыз ету, инфологическое моделдеу, "заңдастыру", сервистік 

бағдарламалар, қауіпсіз жүйесі, зияткерлік ақпарат. Статистикалық талдау қазіргі заманғы 

құралдарын талдау; компьютерлік модельдеу жүйесінде теориялық мəселелерінің 

ақпараттық ғылымдағы орны. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың білуі тиіс: 

- Ақпараттық жүйені дамыту жəне оған қызмет көрсету мен пайдалануды 

қамтамасыз ету туралы материалды жүйелендіреді;  

- Ақпараттық жүйе ортасында жоспарлау; басқару процесін ақпараттандыру 

саласындағы ұйымдастыру құрылымы;  

- Ақпараттандыру негізінде басқарудың инновациялық бағдарламаларын жүзеге 

асыру;   

- бəсекелестік артықшылықтарды құру жəне өз қызметін жетілдіру үшін техникалық 

білімді үйлестіру (жобалау, технологиялар жəне білім беру бағдарламаларының сапасын 

бағалау)); 

- ғылыми жобаны жəне оның экономикалық тиімділігін негіздеу ; ;  

- бағдарламаларды ұйымдастыру жəне басқару тəсілдерін қолдану,  

- объектілі-бағытталған ортада бағдарламалар əзірлеу. 

 

 

Цель - дать основные понятия об классификациях, принципах и методов построения 

программ в объектно-ориентированных средах 

Содержание дисциплины: Методы компьютерного моделирования, процесс работы с 

прикладными программами; инфорлогическое моделирование предметной области 

диссертационного исследования. Терминологические особенности в области 

компьютерного моделирования и программного обеспечения, инфологическое 

моделирование, «формализация», сервисные программы, безопасная система, 

интеллектуальная информация. Статистический анализ. Современные средства анализа 

программ;  место теоретических проблем компьютерного моделирования в системе 

информационных наук.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

- Систематизироват материал о развитии информационной системы и обеспечении 

её обслуживания и эксплуатация;  

- Планировать в среде информационной системы;  организационной структуры в 

области информатизации процесса управления;  

- Осуществлять инновационные программы  управления на основе информатизации;   

- сочетать технические знания для создания конкурентных преимуществ и  

совершенствования своей деятельности (проектирование, технологии и  оценка качества 

образовательных программ); 

- обосновывать научный проект и его экономическую эффективность;  



- применять приемы организация и управление программами,  

- разрабатывать программы в объектно-ориентированных средах.  

 

The goal - to give the basic concepts of classification, principles and methods of 

construction programs in object-oriented environments 

Contents: Methods of computer simulation, the process of working with applications; 

inforlogicheskoe modeling domain of the research. Terminology especially in the field of 

computer modeling and software modeling Infological, "formalization", service programs, safety 

systems, intelligent information. Statistical analysis. Modern means of analysis software; place 

theoretical problems of computer modeling in information sciences. 

As a result of studying of discipline: 

- to Systematized material on the development of the information system and ensuring its 

maintenance and operation;  

- to Planning in the information system environment; organizational structure in the field 

of management process Informatization;  

- to Implement innovative management programs based on Informatization;   

- to combine technical knowledge to create competitive advantages and improve their 

activities (design, technology and quality assessment of educational programs); 

- to justify the scientific project and its economic efficiency;  

- to apply the techniques of organization and program management,  

- to develop programs in object-oriented environments.П 

ререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Бағдарламалау. Компьютерлік желілер.  

Программирование. Компьютерные сети.  

Programming. Computer networks.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

Бейнелерді өңдеу жəне кескіндерді айырып тану 

Обработка изображений и распознавание образов 

Image processing and pattern Recognition  

Пəннің мақсаты – деректерді зияткерлік талдау саласындағы есептер туралы жəне 

оларды шешу əдəстері туралы түсініктеріңқалыптастыру.  

Пəннің мазмұны: жасанды зерде жəне деректерді зияткерлік талдауғақатысты 

ұғымдар; зияткерлік талдау үлгілерімен əдістері; нейрондық желілер; генетикалық 

алгоритмдер; айқын емес логика; бейнетану; жіктеу жəне кластерлеу алгоритмдері; үлкен 

деректерге кіріспе. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- жасанды интеллект дамуының тарихы мен бағыттары бойынша материалды 

жүйелеу;  

- білім беру моделін жіктеу;  

- деректерді интеллектуалды талдаудың негізгі əдістері мен алгоритмдерін жəне 

олардың практикалық құндылығын жіктеу,  

- Интернет желісінің желілік ресурстарын қоса алғанда, түрлі көздерден қажетті 

ақпаратты алу, өңдеу, талдау, синтездеу;  

- алдыңғы қатарлы зияткерлік əдістерді, алгоритмдер мен құралдарды қолдана 

отырып, деректерді зияткерлік талдау міндеттерін шешу.  

- деректерді зияткерлік талдау есептерін шешудің əдістері мен құралдарын таңдау;  

- деректерді интеллектуалды талдау технологиялары мен құралдарын пайдалану. 



Цель дисциплины – формирование представления о различных типах задач, 

возникающих в области интеллектуального анализа данных, и методах их решения. 

Содержание дисциплины:Понятия искусственного интеллекта и интеллектуального 

анализа данных; модели и методы интеллектуального анализа; нейронные сети; 

генетические алгоритмы; нечеткая логика; распознавание образов; алгоритмы 

классификации и кластеризации; введение в большие данные.   

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- систематизировать материал по истории и направлениям развития искусственного 

интеллекта;  

- классифицировать модели представления знаний;  

- классифицировать основные методы и алгоритмы интеллектуального анализа 

данных и их практическую ценность,  

- извлекать, обрабатывать, анализировать, синтезировать необходимую информацию 

из различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет;  

- решать задачи интеллектуального анализа данных с применением передовых 

интеллектуальных методов, алгоритмов и инструментов.  

- выбирать методы и средства решения задач интеллектуального анализа данных;  

- использовать технологии и инструменты интеллектуального анализа данных. 

 

The objective ofthecourse is to form understanding about differentkinds of problems 

arising in the field of Data mining and methods of solving these problems. 

Course overview. The definition of artificial intelligence and data mining; models and 

methods of Data mining; neural networks; genetic algorithms; fuzzy logic; pattern recognition; 

classification and clustering algorithms; introduction to Big data. 

The outcomes of the course. Uponsuccessfulcompletion of the course, student should: 

- to systematize the material on the history and directions of artificial intelligence 

development;  

- to classify knowledge representation models;  

- to classify the main methods and algorithms of data mining and their practical value,  

- to extract, process, analyze, synthesize the necessary information from various sources, 

including network resources of the Internet;  

- to solve data mining problems using advanced intelligent methods, algorithms and tools.  

- to choose methods and tools for solving data mining problems;  

- to use data mining technologies and tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Дерекқорлар. Ақпараттық жүйелер негіздері. Математикалық статистика. 

Базы данных. Основы информационных систем. Математическая статистика. 

Databases. Foundations of Information Systems. Mathematical statistics. 

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 

 

 

Мəтіндерді машиналық талдау əдісі арқылы сөздіктер тезаурусын əзірлеу 

Разработка тезауруса словарей методом машинного анализа текстов  

Development thesauri dictionaries by machine analysis of texts  

Пəннің мақсаты – мəтіндік ақпаратты компьютерлік өңдеу жəне талдау негізгі 

əдістерімен магистранттерді таныстыру. 



Пəннің мазмұны. Мəтін жолдарын өңдеу. Тұрақты өрнектер. Машиналық 

тезаурустар жəне сөздіктер. Мəтіндерді ұсыну модельдері. Мəтіндерді компьютермен 

өңдеу қадамдары. Контент-талдау. Мəтіндерді статистикалық талдау. Мəтіндік ақпаратты 

визуализация жасау. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- Мəтіндік деректерді жинау жəне өңдеу тəсілдерін реттеу;  

- Машиналық өңдеу жəне мəтіндік ақпаратты талдау əдістері мен алгоритмдерін 

жүйелеу. 

- жол өрнектерін өңдеу, мəтін үлгілерін құру,  

- үлгіні адекваттылыққа бағалау,  

- қадамдық талдау жүргізу, нəтижелерді түсіндіру.  

- Мəтіндерді өңдеу жəне талдау бойынша бағдарламалық құралдарды қолдану. 

 

 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с основными методами машинной 

обработки и анализа текстовой информации.  

Содержание дисциплины. 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 изучения дисциплины магистрант должен: 

- Упорядочить способы сбора и обработки текстовых данных;  

- Систематизировать методы и алгоритмы машинной обработки и анализа текстовой 

информации. 

- обрабатывать строковые выражения, строить модели текстов,  

- оценивать модели на адекватность,  

- проводить пошаговый анализ, интерпретировать результаты.  

- Использовать программные средства по обработке и анализу текстов. 

 

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

machine processing and analysis. 

Course overview. Processing of text strings. Regular expressions. Machine thesauri and 

dictionaries. Text representation models. Computer text processing steps. Content analysis. 

Statistical analysis of the texts. Visualization of text information. 

The outcomes of the course. Upon successful completion of the course, student should: 

- Streamline the way text data is collected and processed;  

- to systematize methods and algorithms of machine processing and analysis of text 

information. 

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

- to evaluate models for adequacy,  

- to conduct step-by-step analysis, interpret the results.  

- to Use software for processing and analysis of texts. 

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                                   

 

 

Табиғи тілді статистикалық өңдеу 

Статистическая обработка естественного языка 

Statistical natural language processing 

Пəннің мақсаты – табиғи тілді өңдеу үздік, əсіресе статистикалық əдістерінде 

негізделген технологияларыжəне қолданбаларымен  магистранттерді таныстыру.  

Пəннің мазмұны. Табиғи тілді статистикалық өңдеу саласындағы шақырулар мен 

есептер; мəтінді кейiптеу модельдері; ақпараттық іздестіру; білімді өндіру; машиналық 

аударма; мəтіндерді жіктеу; лексикалық дерекқорлар. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- Табиғи тілдегі мəтіндерді статистикалық өңдеу принциптерін жүйелеу;  

- Мəтіндерді ұсыну үлгілерін жіктеу;  

- Табиғи тілді өңдеудің алгоритмдік əдістері мен негізгі əдістерін жүйелеу. 

-жаратылыстану-тілдік мəтіндерді машиналық талдау есептерін шешуде белгілі 

статистикалық əдістер мен алгоритмдерді қолдану.  

- Қолданыстағы табиғи тілді өңдеу құралдарын пайдалану;  

- Мəтіндерді машиналық талдаудың нақты міндеттерін шешу; 

 

 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с передовыми технологиями и 

приложениями обработки естественного языка, особенно основанными на статистических 

подходах. 

Содержание дисциплины. Проблемы и задачи статистической обработки 

естественныхязыков; модели представления текстов;информационный поиск; извлечение 

знаний; машинный перевод; классификация текстов; лексические базы данных. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- Систематизировать принципы cтатистической 

обработки текстов на естественном языке;  

- Классифицировать модели представления текстов;  

- Систематизировать основные методы и 

алгоритмыстатистической обработки 

естественного языка. 

- применять известные статистические методы и 

алгоритмы при решении задач машинного анализа 

естественно-языковых текстов.  

- Использовать существующие инструменты 

обработки естественного языка;  

- Решать конкретные задачи машинного анализа 

текстов; проведения экспериментов на текстовых 

коллекциях. 



Дисциплина формирует компетенции: широкий кругозор и культура мышления, 

критично использовать информационные технологии для самообразования, 

коммуникаций; эффективно управлять временем и информацией, стремление к 

профессиональному росту для обучения в докторантуре, критически анализировать, 

оценивать и синтезировать новые и сложные идеи. 

 

The objective ofthecourse is to expose the student to advanced techniques and applications 

of natural language processing (NLP), especially those involving statistical approaches. 

Course overview.Problemsand tasks of statistical natural language processing; text 

representation models; information retrieval; knowledge extraction; machine translation; text 

classification; lexical databases. 

The outcomes of the course. Uponsuccessfulcompletion of the course, student should: 

- to systematize the principles of statistical processing of texts in natural language;  

- to classify the view model texts;  

- to systematize the basic methods and algorithmicdetection natural language processing. 

- to apply known statistical methods and algorithms in solving problems of machine 

analysis of natural language texts.  

- to use existing natural language processing tools;  

- to solve specific problems of machine analysis of texts; conducting experiments on text 

collections. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Дерекқорлар. Ақпараттық жүйелер негіздері. Математикалық статистика.Деректерді 

зерделік талдау. 

Базы данных. Основы информационных систем. Математическая статистика. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Databases. Foundations of Information Systems. Mathematical statistics. Data Mining. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау  

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 

 

Кəсіпорын жəне технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 

Автоматизированные системы управления предприятием и технологическими 

процессами 

The automated control system of technological processes and production 

Курстың мақсаты: қаладағы кəсіпорындардың автоматтандырылған басқару 

технологиялық үрдістерінің теориялық негіздерін зерттеу болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі тарауларды қамтиды: автоматтандырылған басқару 

жүйелері туралы жалпы мəліметтер(АБЖ). АБЖ-технологиялық үрдістері туралы 

ұғымдар(ТҮ),біріктірілген жəне бөлінген АБЖМикропроцессорларды, микроЭЕМ мен 

ЭЕМ желілерін технологиялық үрдістерін басқару үшін қолдану. Технологиялық 

нысандардың күрделі автоматты реттеу схемасы.Күрделі жүйелердің құрылымды-

топологиялық талдауы. Модельдеу мақсаты. Негізгі модельдеу принциптері. Модельдеу 

технологиясы. Негізгі мəселелерді шешу əдістері, модельдеу. Құрылым ТҮ АБЖ. 

Тағайындалуы, мақсаттары жəне АБЖ ТҮ функциялары. ТҮ АБЖ ақпараттық жəне 

басқаратын мысалдары. Негізгі түрлері ТҮ АБЖ. ТҮ АБЖ құрамы. ТҮ АБЖ негізгі 

бөліктерінің өзара іс-қимыл схемасы. Əзірлеу тəжірибесі, енгізу жəне ТП АБЖ 

пайдалану.Əр түрлі өнеркəсіп салаларындағы АСУ ТҮ мысалдары.ТҮ АБЖ құрамы. 

Бұл пəнді оқу нəтижесінде, 

- технологиялық процестерді автоматтандыру əдіснамасын жіктеу;  

- заманауи алгоритмдер мен модельдерді құру əдістемесін жүйелендіру 



- технологиялық процестерді зерттеу үшін алгоритмдерді қолдану; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-

аналитикалық жəне ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу;  

- технологиялық процестерді зерттеу үшін басқарудың автоматтандырылған жүйесі 

бөліктерінің взиамодействия сызбасын қолдану; 

- технологиялық процестерді автоматтандыру үшін заманауи бағдарламалық 

қамтамасыз етуді қолдану. 

 

 

Целью курса является изучение основ теории автоматизации управления 

технологическтх процессов предприятий города. 

Содержание курса включает следующие разделы: Общие сведения об 

автоматизированных системах управления (АСУ). Понятия об АСУ технологических 

процессов (ТП), интегрированных и распределенных АСУ. Применение 

микропроцессоров, микроЭВМ и сетей ЭВМ для управления технологическими 

процессами. Схемы автоматического регулирования сложных технологических объектов. 

Структурно-топологический анализ сложных систем. Цели моделирования. Основные 

принципы моделирования. Технология моделирования. Основные методы решения задач 

моделирования. Структура АСУ ТП. Назначение, цели и функции АСУ ТП. Примеры 

информационных и управляющих АСУ ТП. Основные разновидности АСУ ТП. Состав 

АСУ ТП. Схема взаимодействия основных частей АСУ ТП. Опыт разработки, внедрения и 

эксплуатации АСУ ТП. Примеры АСУ ТП в различных отраслях промышленности. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 

- классифицировать методологии автоматизации 

технологических процессов;  

- систематизировать современные алгоритмы и 

методики построения моделей 

- использовать алгоритмы для исследования 

технологических процессов; 

- проводить информационно-аналитическую и 

информационно-библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

- использовать схемы взиамодействия частей 

автоматизированных систем управления для 

исследования технологических процессов; 

- использовать современное программное 

обеспечение для автоматизации технологических 

процессов. 

Дисциплина формирует компетенции: широкий кругозор и культура мышления, 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций, 

проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу 

с привлечением современных информационных технологий; иметь представление  о роли 

науки и образования в общественной жизни, использовать полученные знания для 

оригинального развития и применения идей в контексте научных исследований;  

критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу 

процессов и явлений. 

 

The aim of the course is the study of the foundations of the theory of management of 

automation of technological processes of enterprises in the city.  



The course content includes the following sections: Overview of the automated control 

systems (ACS). The concepts of automation of technological processes (TP), integrated and 

distributed control systems. The use of microprocessors, microcomputers and computer networks 

for process control. Schemes of automatic control of complex technological objects. Structural-

topological analysis of complex systems. Modeling Objectives. Basic principles of modeling. 

simulation technology. Basic methods for solving problems of modeling. The structure of the 

process control system. Purpose, objectives and functions of the process control system. 

Examples of information and control automation systems. The main varieties of APCS. The 

composition of the APCS. Scheme of interaction of the main parts of the process control system. 

Experience in developing, implementing and operating PCS. Examples of ACS in various 

industries. 

As a result of the development of the discipline learner 

- to categorize the methodology of automation of technological processes;  

- to systematize modern algorithms and methods of building models 

- to use algorithms to study technological processes; 

- to carry out information-analytical and information-bibliographic work with involvement 

of modern information technologies;  

- to use schemes of interaction of parts of the automated control systems for research of 

technological processes; 

- to use modern software for automation of technological processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау. Компьютерлік желілер. Информатика теориясы негіздері.  

Программирование. Компьютерные сети. Теоретические основы информатики.  

Programming. Computer networks. Foundations of information science.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Магистрлік диссертацияны қорғау.  

Защита магистерской диссертации. 

Рrotection of the master thesis. 

 

Кəсіпорындардың технологиялық үрдістерін компьютерлік үлгілеу жəне 

автоматтандыру 

 Компьютерное моделирование и автоматизация технологических процессов 

предприятий 

Computer modeling and automation technological processes of enterprises 

АТ аймағындағы кəсіпкерлік үрдістерді құруға қатысты сұрақтар қарастырылады. 

Нəтижесінде магистранттар аймақтағы негізгі кəсіпорындар жəне оларды құру 

концепцияларындағы қосымшалар контекстінде басқару жəне өндірістік ақпараттық 

жүйелердің  негізгі класстарын білуі қажет. 

Мақсаты: бағдарламалардың классификациясы, міндеттері жəне құру əдістері 

туралы негізгі түсініктерді беру. 

Пəннің мазмұны: ұйымдық құрылымы саласындағы ақпараттандыру; инновациялық 

саясатты жүзеге асыру жəне инновациялық бағдарламаларды қалыптастыру жəне 

қамтамасыз ету кешенді ақпараттық ресурстарының қорғалғандығы. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттың 

- ақпараттандыру саласындағы ұйымдастыру құрылымын; инновациялық 

бағдарламаларды жүзеге асырудың инновациялық саясатын; ақпараттық ресурстардың 

кешенді қорғалуын қамтамасыз ету жəне қалыптастыру;  

- кəсіпкерлікті ұйымдастыру негіздерін қолдану;  

- бəсекелестік артықшылықтарды құру жəне өз қызметін жетілдіру үшін техникалық 

білімді үйлестіру,  

- ғылыми жобаны жəне оның экономикалық тиімділігін негіздеу ; ;  

- электрондық бизнесті ұйымдастыру мен басқаруды қабылдау;    



- ақпараттық жүйелердің архитектурасына жəне ұйымның IT-инфрақұрылымына 

қойылатын талаптарды əзірлеу. 

 

Рассматриваются вопросы создания предпринимательских процессов в области  ИТ. 

В результате обчающие должны знать основные классы управленческих и 

производственных информационных систем в контексте приложения к основным 

предприятиям региона и концепции их построения 

Цель - дать основные понятия об классификациях, принципах и методов построения 

программ 

Содержание дисциплины:  организационная структура в области информатизации;  

инновационная политики и осуществление инновационных программ;  формирование и 

обеспечение комплексной защищённости информационных ресурсов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

- распознавать организационную структуру в 

области информатизации; инновационную 

политику осуществления инновационных 

программ;  формирования и обеспечения 

комплексной защищённости информационных 

ресурсов;  

- применять основы организации 

предпринимательства;  

- сочетать технические знания для создания 

конкурентных преимуществ и  совершенствования 

своей деятельности,  

- обосновывать научный проект и его 

экономическую эффективность;  

- применять приемыв организация и управления 

электронным бизнесом;    

- разработывать требования к архитектуре 

информационных систем и IT-инфраструктуре 

организации. 

В результате освоения дисциплины должны формироваться следующие 

компетентности: способность организовать собственное обучение, стремление к 

профессиональному росту, понимание важности творческого выражения опыта 

различными средствами, проявление активной жизненной позиции, корректно отстаивать 

свою точку зрения, способность к развитию математического мышления, использованию 

знаний методологии для выявления проблем и выводов в решении профессиональных 

задач. 

 

Questions of creation of enterprise processes in the field of IT are considered. As a result 

the obchayushchy have to know the main classes of administrative and production information 

systems in a context of the appendix to the main enterprises of the region and the concept of their 

construction 

Goal - to give the basic concepts of classification, principles and methods of construction 

programs  

Contents: the organizational structure in the field of information; innovation policy and 

implementation of innovative programs; the formation and maintenance of complex security of 

information resources. 

As a result of studying of discipline: 



- to recognize organizational structure in the field of Informatization; innovative policy of 

implementation of innovative programs; formation and maintenance of complex security of 

information resources;  

- apply the basics of business organization;  

- combine technical knowledge to create competitive advantages and improve their 

activities,  

- to justify the scientific project and its economic efficiency;  

- apply reception, organization and management of e-business;    

- develop requirements for the architecture of information systems and IT infrastructure of 

the organization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Алгоритмдер жəне олардың күрделілігі 

Алгоритмы и их сложность  

Algorithms and their complication 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертацияны қорғау  

Защита магистерской диссертации 

Рrotection of the master thesis 

 

 


