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Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

Код и классификация области 

образования  

Education area code and classification 

7М06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

7М06 - Информационно-коммуникационные технологии 

7М06 - Information and communication technologies 

Дайындық бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

Код и классификация направлений 

подготовки 

Code and classification of training 

areas 

7М061 -Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

7М061 - Информационно-коммуникационные технологии 

7М061 - Information and communication technologies 

 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  

Код и наименование 

образовательной программы 

The code and name of education 

program 

7М06102-«Ақпараттық жүйелер» 

7М06102-«Информационные системы» 

7М06102-« Information system» 
 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  

Группы образовательных программ 

Groups of educational programs 

7М06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

7М06 - Информационно-коммуникационные технологии 

7М06 - Information and communication technologies 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность образовательной 

программы 

The uniqueness of the educational 

program 

Өндірістік мəселелерді шешу үшін үлкен деректерді талдау мен қорғауды зерттеуді көздейтін компьютерлік модельдеу саласындағы 

мамандарды даярлау. 

 

Бірлескен білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда магистратура бойынша 01.04.02- «Қолданбалы математика жəне 

информатика: жасанды интеллект жəне деректерді талдау технологиялары» Алтай мемлекеттік университеті (Барнаул қ., Ресей 

Федерациясы). 

 

Подготовка специалистов в  области компьютерного моделирования, предполагающее изучение анализа и защиты 

больших данных  для решения производственных задач.  
 

Осуществляется совместная образовательная программа по магистратуре 01.04.02-«Прикладная математика и информатика: 

Технологии искусственного интеллекта и анализа данных» Алтайского государственного университета (АлтГУ) (г.Барнаул, 

Российская Федерация). 

 

Training of specialists in the field of computer modeling, which involves studying the analysis and protection of big data for solving 

production problems. 



 

A joint educational program is being implemented master's degree program 01.04.02 – «Applied mathematics and computer science: artificial 

intelligence and data analysis Technologies » of the Altai state University (Altsu) (Barnaul, Russian Federation) 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің   картасы /  Карта  профиля подготовки  в  рамках  образовательной   программы/ Profile map of  education   

program 

ББ  мақсаты 

Цель  ОП 

Objective of EP 

Цель образовательной программы - Подготовка специалистов области компьютерного моделирования, предполагающее 

изучение администрирования, анализ и защиты больших данных для решения производственных задач.  
 

Білім беру бағдарламасының мақсаты - қазіргі заманғы бағдарламалау технологиялары, есептеу математикасы саласында білімі бар 

маманды даярлау, жаратылыстану-ғылыми есептерді шешуде қолданылатын қазіргі компьютерлік жүйелердегі кəсіби жұмыс 

дағдысы. 

 

The purpose of the educational program is preparation of aspecialist with knowledge of modern programming technologies, higher 

mathematics,skills of professional work in modern computer systems used in solvingnatural science problems. 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purpose  of  EP 

-формирование знаний о функционировании различных моделей программного обеспечения и умений систематического 

мониторинга инноваций; 

- создание возможности работы в области инженерии сетевого и коммуникационного программного обеспечения, приобретения 

навыков организации и проведения научных исследований,  

-получения необходимого задела для продолжения научной работы в докторантуре. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

1. Көптілді кадрларды даярлауды ескере отырып, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары шеңберінде тілдік жəне тілдік емес пəндердің мазмұнын интеграциялайды  

2. Мекемелердің функцияларын автоматтандыру аясында бұлтты технологияларды, Мобильді қосымшаларды, 

Интернет-порталдарды пайдалану  

3. Пəнаралық салалардағы зерттеулерді біріктіруге негізделген "ақпараттық технологиялар" бағыты бойынша 

ғылыми-педагогикалық қызмет жүргізу 

4. Коммерциялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша жұмыстарды орындау үшін техникалық 

құралдар мен бағдарламалық құралдарды қолдану  

5. Ұйымының саясаты шеңберінде командалық жұмыс жəне кəсіби ынтымақтастық тəсілдерін қолдану, əлеуметтік, 

мəдени жəне тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып 

6. Деректерді өңдеу есептерін шешудің есептеу əдістерін қолдану арқылы бағдарламалау 

7. Үлкен деректерді өңдеу əдіснамасы шеңберінде аппараттық-бағдарламалық кешеннің жұмысын талдау, жұмыс 

істеуін бақылау, əкімшілік құралдарын таңдау 

8. Бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық реттеу процесінде ақпараттық қауіпсіздік алгоритмдерін қолдану 

9. Зияткерлік жүйелерді əзірлеу бойынша базалық жəне мамандандырылған бағдарламаларды қолдану 

10. Технологиялық процестерді автоматтандыру есептерін шешудің барабар алгоритмдерін құру 

 



1. Интегрировать содержание языковых и неязыковых дисциплин в рамках образовательных программ высшего и 

послевузовского образования с учетом подготовки полиязычных кадров 

2. Использовать облачные технологии, мобильные приложения, Интернет -порталы в рамках автоматизации 

функции учреждений 

3. Вести научно-педагогическую деятельность по направлению «Информационные технологии», основанной на 

интеграции исследований в междисциплинарных областях 

4. Применять технические средства и программные инструменты для выполнения работ по сопровождению 

коммерческого программного обеспечения   

5. Применять способы командной работы и профессионального сотрудничества в рамках политики организации , 

толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные различия 

6. Программировать с использованием вычислительных методов решения задач обработки данных 

7. Выбирать средства администрирования, контроля функционирования, анализа работы аппаратно-программного 

комплекса в рамках методологии обработки больших данных 

8. Применять базовые и специализированные программы по разработке интеллектуальных 

систем  

9. Применять алгоритмы информационной безопасности в процессе технической поддержки программного 

обеспечения 

10. Составлять адекватные алгоритмы решения задач автоматизации технологических процессов 
 

1. To Integrate the content of language and non-language disciplines in the educational programs of higher and postgraduate 

education, taking into account the training of multilingual staff  

2. To use cloud technologies, mobile applications, Internet portals as part of the automation function of institutions 

3. To conduct research and teaching activities in the field of "Information technology", based on the integration of research in 

interdisciplinary areas degree of autonomy 

4. To use technical tools and software tools to perform maintenance of commercial 

software  

5. To Apply methods of teamwork and professional cooperation within the framework of the organization's policy, tolerant 

of social, cultural and personal differences 

6. To programming with computational methods for solving data processing 

problems  

7. To selection of tools for administration, operation control, and analysis of the hardware and software complex within the 

framework of the big data processing methodology  

8. To apply basic and specialized programs for developing intelligent 

systems  

9. To apply information security algorithms in the process of technical support of software 

10. To Develop adequate algorithms for solving problems of automation of technological processes 



Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / Graduate   Qualification    Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

7М06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06102 – «Информационные системы» 

Master in Engineering sciences in the educational program 7М06102 – «Information system» 

Маман лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей специалиста  

List  of  a  specialist’s  positions 

- əкімшісі есептеу кешендері мен компьютерлік желілер, инженер-бағдарламашы жоғары санатты; 

-басқару ұйымдары мен бизнес-құрылымдарда, компьютерлік орталықтарда бағдарламалық жəне жүйелік қамтамасыз етуді 

əзірлеуші, деректер базасын жобалаушы; 

- информатика, компьютерлік цикл пəндерінің оқытушысы; жобалау институттарында ғылыми қызметкер. 

 

- администратора вычислительных комплексов и компьютерных сетей, инженера-программиста высшей категории; 

- разработчика программного и системного обеспечения, проектировщика баз данных в управленческих организациях и бизнес-

структурах, компьютерных центрах; 

- преподаватель информатики, дисциплин компьютерного цикла; научный сотрудник в проектных институтах. 

 

- administrator of computer systems and computer networks, software engineer of the highest category; 

- software and system software developer, database designer in management organizations and business structures, computer centers; 

- teacher of computer science, computer cycle disciplines; researcher in design institutes. 

 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

The  object of professional   activity 

Адам қызметінің əртүрлі салаларында ақпараттық жүйелерді əзірлейтін, енгізетін жəне пайдаланатын əртүрлі меншік 

нысанындағы кəсіпорындар мен ұйымдар 

 

Предприятия и организации различных форм собственности, разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие 

информационные системы в различных областях человеческой деятельности. 

 

Enterprises and organizations of various forms of ownership that develop, implement and operate information systems in various fields of 

human activity 

 

Кəсіби қызмет функциялары  

Функции  профессиональной 

деятельности  

Functions  of  professional  activity 

1) бағдарламалық шешімдерді жəне өндіріс пен білім беру жүйесі міндеттерінің алгоритмдерін əзірлеу кезінде аралас бейіндегі 

мамандармен өзара іс-қимыл жасау; 

2) жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, модельдерді жобалау, Интернет порталдарын пайдалану, 

компьютерлендірілген жүйелерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық əдістерін қолдану, 

3) жүйелер мен процестердің динамикасына, техникалық, диагностикалық, сараптамалық жəне зияткерлік жүйелерді модельдеуге 

байланысты міндеттерді шешу əдістерін бағдарламалау дағдыларына ие болу 

4) Өндірістің, білім берудің жəне қызмет көрсету саласының есептерін шешу үшін математикалық əдістермен, Қолданбалы 

информатика əдістерімен есептерді жүргізу; 

5) ғылыми зерттеулерде ғылым мен техника міндеттерін компьютерлік визуализациялау, табиғи үдерістерді, абстрактілі 

ұғымдарды анимациялау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

6) əртүрлі форматтағы графикалық объектілерді өңдеуді жүргізу 

 



1) Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке программных решений и алгоритмов задач 

производства и системы образования; 

2) Использовать системное программное обеспечение, проектировать модели, использовать порталы Интернет, применять 

программные методы защиты информации в компьютеризированных системах, 

3) иметь навыки программирования методов решения задач, связанных с динамикой систем и процессов, моделированием 

технических, диагностических, экспертных и интеллектуальных систем 

4) Проводить расчеты математическими методами, методами прикладной информатики для решения задач производства, 

образования и сферы обслуживании; 

5) Использовать программное обеспечение для компьютерной визуализации задач науки и техники, анимации естественных 

процессов, абстрактных понятий в научных исследованиях 

6) Проводить обработку графических объектов разного формата  

 

1) to Interact with related specialists in the development of software solutions and algorithms for production and education problems; 

2) to Use system software, design models, use Internet portals, apply software methods for protecting information in computerized systems, 

3) to have skills in programming methods for solving problems related to the dynamics of systems and processes, modeling technical, 

diagnostic, expert and intelligent systems 

4) to carry out calculations using mathematical methods, methods of applied computer science to solve problems in production, education, 

and the service sector; 

5) to Use software for computer visualization of science and technology problems, animation of natural processes, abstract concepts in 

scientific research 

6) to Carry out the processing of graphic objects in different formats 

 

Кəсіби қызмет түрлері  

Виды профессиональной 

деятельности  

Types of professional activity 

- жобалау-конструкторлық; 

- өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- пайдалану. 

 

– проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая;  

– организационно-управленческая;  

– эксплуатационная. 

 

- design and development; 

– industrial-technological; 

- organizational and management; 

– operational. 

 

 

 

 



 

 


