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Міндетті компоненттер (ТОЖ ескере отырып) / Обязательные компоненты (с учетом ТУПл) 

1. БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

GTF5

201 

IFN52

01 

HPh52

01 

 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and Philosophy of 

Science 

2 1,2 «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы 

магистранттардың бойында ғылыми ойлау 

мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық 

қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын 

дамытады.  

Курс «История и философия науки» 

формирует у магистрантов культуру научного 

мышления, развивает  аналитические 

способности и навыки исследовательской 

деятельности.  

Философия 

Философия 

Philosophy 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра 

философии 

Department of 

Philosophy 



The course "History and Philosophy of Science" 

forms a culture of scientific thinking among 

master students, develops analytical skills and 

skills of research activity 

2. БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

 

ShT52

02 

IYa 

5202 

FL 

5202 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

2 1,2 «Шетел тілі (кәсіби)» курсының мақсаты 

тілдік емес мамандықтардың 

магистранттарына жоғары базалық стандарт 

(С1) деңгейіндегі шет тілдік білімді меңгерту 

үрдісінде мәдениаралық-коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру. Курс  

академиялық жазудың нормаларын меңгерту, 

сыни талдаулардың дағдыларын дамыту, 

ғылыми шолулар дайындау, аннотациялар, 

зерттеу тақырыптары бойынша рефераттар 

және библиографиялар құрастыруды 

қарастырады 

Целью курса «Иностранный язык 

(профессиональный)» является формирование  

межкультурно-коммуникативной компетенции 

магистрантов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

сверхбазовой стандартности (С1). Курс 

предусматривает овладение нормами 

академического письма, развитие навыков 

критического анализа,  подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований. 

The course of "Foreign language (professional)" is 

targeted at the formation of intercultural and 

communicative competence of Master students of 

non-linguistic specialties in the process of foreign 

language education at the over-based standard 

level (C1). The course provides for mastering the 

principles of academic writing, developing the 

skills of critical analysis, preparation of research 

review and annotations, reports and bibliographies 

Кәсіби 

бағытталған шет  

тілі 

  

  

  

  

  

  

  

  

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

Professionally- 

Oriented Foreign 

language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Кафедра 

иностранных 

языков 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Foreign 

Languages 

Department 



on the subject of ongoing research. 

3 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

 

Ped52

03 

Ped52

03 

Ped52

03 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

2 1,2 Бұл пән жоғары  және жоғары оқу орынан 

кейінгі білім беру жүйесінде 

магистранттардың тұтас педагогикалық 

процессті ұйымдастыра білуін дамыту, кәсіби-

педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруге 

және табысты ғылыми шығармашылық 

белсенділіктерін дамытуға бағытталған. 

Данный предмет направлен на развитие 

профессионально-педагогических 

компетенций магистрантов, умение 

организации учебно-воспитательного 

процесса, а также на всестороннюю 

подготовку к успешному научному творчеству  

в системе высшего и послевузовского 

образования. 

This subject is aimed at the development of 

professional and pedagogical competencies of 

undergraduates, the ability to organize the 

educational process, as well as comprehensive 

training for successful scientific creativity in the 

system of higher and postgraduate education. 

Психология 

Психология 

Psychology 

Ғылымның 

тарихы мен 

философиясы 

История и 

философия 

науки 

History and 

philosophy of 

science 

Ғылыми 

зерттеулердің 

әдіснамасы мен 

әдістері 

Методология и 

методы научного 

исследования 

Methodology and 

methods of 

scientific research 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Dpartment of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge  

 

 

4 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

 

Psi520

4 

Psi520

4 

Psi520

4 

Психология 

Психология 

Psychology 

2 1,2 Аталмыш оқу курсының қажеттілігі 

магистранттардың негізгі заманауи 

психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, 

жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін 

зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді 

жеке тұлға мен топтың мінез-құлық 

заңдылықтарын түсіну және оны қызмет 

барысында пайдалану ақылы дәлелденеді. 

Необходимость обучения данного курса 

обусловлена тем, чтобы магистранты имели 

целостное представление об  основных 

подходах и принципах современной 

Әлеуметтану  

Социология 

Sociology 

 

Педагогика 

Педагогика 

Рedagogy 

 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-өзі 

тану кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Dpartment of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge  



психологической науки,  основных методах 

исследования психических процессов, 

состояний и свойств личности, механизмов 

регуляции деятельности, закономерности 

поведения личности и группы, которые могут 

быть  полезными в профессиональной 

деятельности специалистов высшей 

квалификации. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that master students have a 

holistic view of main approaches and principles of 

modern psychology, main research methods of 

psychic processes, conditions and person features, 

mechanisms of activity regulation, measures of 

person and group behavior which could be useful 

in high qualification specialists’ professional 

activity. 

5 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

 

 

PKKT 

5301 

TRPO 

5301 

TSD 

5301 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии разработки 

программного 

обеспечения  

Technologies of software 

development  

2 2 Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу технологиясын зерттеуге бағытталған. 

Пән әзірлеу және қолдау құралдарын, дизайн 

фазасының ерекшеліктерін, ОБП жүйелерін 

енгізу үшін үлгілерді және метрикаларды 

зерттеуге мүмкіндік береді. Интерфейсті 

жобалау үшін әртүрлі бағдарламалық 

жасақтама жүйелеріне арналған талаптарды 

және интерфейсті дамыта білу. 

Дисциплина направлена на изучение 

технологии разработки программного 

обеспечения. Дисциплина позволит изучить 

инструментальные средства разработки и 

поддержки, особенности этапа 

проектирования, модели и метрики реализации 

ООП систем. Уметь разрабатывать 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



пользовательскый интерфейс различных 

программных систем и требований к 

проектированию интерфейса 

Discipline is aimed at studying the technology for 

software development. Discipline will allow 

studying the development and support tools, the 

design phase features, models and metrics for 

implementing OOP systems; mastering the ability 

to develop a user interface for various software 

systems and requirements for designing an 

interface. 

 

Мамандық бойынша міндетті компонетттер / Обязательные компоненты по специальности/ Mandatory component 

6 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

EM 

5205 

VM 

5205 

CM 

5205 

Есептеу моделдері 

Вычислительные 

модели 

Computational models 

3 1 

 

Пән әртүрлі есептерді шешуге арналған 

алгоритмдердің есептеу моделдерін зерттеуге, 

алгоритмдер теориясы дамуының негізгі 

бағыттарын түсінуге және елестету 

мүмкіндігін беруге; білімді іріктеу және 

программалау үшін практикалық дағдыларды 

қалыптастыру және программалау тілін оқуды 

жалғастыру. Пән практикада қолданылатын 

есептеу ерекшеліктерін (Тьюрин, Пост 

машиналары, рекурсивті функциялар, Марков 

қалыпты алгоритмдері және т.б.) зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение 

вычислительных моделей алгоритмов для 

решения различных задач, дать представление 

и понимание основных направлений развития 

теории алгоритмов; формировании знаний и 

практических навыков для программирования 

и дальнейшего изучения языков 

Алгоритмдер 

және деректер 

құрылымы  

Алгоритмы и 

структуры 

данных  

Algorithms and 

Data Structures  

 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



программирования. Дисциплина позволит 

изучить применяемые на практике 

вычислительные модели их особенности 

(машины Тьюринга, Поста, рекурсивные 

функции, нормальные алгорифмы Маркова и 

др.). 

Discipline is aimed at studying computational 

models of algorithms for solving various 

problems, giving an idea and understanding of the 

main directions in the development of algorithms 

theory; formation of knowledge and practical 

skills for programming and further study of 

programming languages. Discipline will make it 

possible to study the computational models of 

their peculiarities (Turing machines, Post, 

recursive functions, normal Markov algorithms, 

etc.) applied in practice. 

7 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

EK 

5206 

VS 

5206 

CC 

5206 

Есептеу күрделігі 

Вычислительная 

сложность 

Сomputational 

complexity 

3 1 Пән алгоритмді талдау әдісін, әр түрлі 

есептерді шешу үшін алгоритмдер күрделілігін 

бағалау, алгоритмдер теориясы дамуының 

негізгі бағыттарын түсіну және түсінік беруін 

зерттеуге бағытталған; білімді іріктеу және 

программалау тілдерін әрі қарай оқу және 

программалау үшін практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. Пән талдау әдістерін 

тәжірибеде қолдану, әртүрлі алгоритмдер 

күрделілігін есептеуді бағалау әдістері, 

күрделілі кластарға сәйкес келетін 

алгоритмдер классификациясы, есептелетін 

күрделі алгоритмдер, алгоритмдік 

шешілмейтін проблемалар, алгоритмдер 

күрделілігін бағалау критерийлерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Алгоритмдер 

және деректер 

құрылымы  

Алгоритмы и 

структуры 

данных  

Algorithms and 

Data Structures  

 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



Дисциплина направлена на изучение  методов 

анализа  алгоритмов, оценки сложности 

алгоритмов решения  различных задач, дать 

представление и понимание основных 

направлений развития теории алгоритмов; 

формирование знаний и практических навыков 

для программирования  и дальнейшего 

изучения языков программирования. 

Дисциплина позволит изучить применяемые 

на  практике методы анализа, методы оценки 

вычислительной  сложности различных 

алгоритмов, классы сложности,  

классификацию алгоритмов в соответствии с 

классами сложности, о вычислительной  

сложности алгоритмов, об алгоритмически 

неразрешимых проблемах, о критериях оценки 

сложности алгоритмов. 

The discipline is aimed at studying the methods 

for analyzing algorithms, evaluating the 

complexity of algorithms for solving various 

problems, giving an idea and understanding the 

main directions of the development of the main 

directions in the development of algorithms 

theory; formation of knowledge and practical 

skills for programming and further study of 

programming languages. Discipline will study the 

methods of analysis used to practice, methods for 

evaluating the computational complexity of 

different algorithms, complexity classes, 

classification of algorithms in accordance with the 

complexity classes, computational complexity of 

the algorithms of algorithmically unsolvable 

problems, the criteria for evaluating the 

complexity of algorithms. 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PS 

5305 

SP 

Программалардың 

спецификациясы  

Спецификация 

5 3 Пән программаны әзірлеу үдерісінде 

практикалық қолдану тұрғысынан 

бағдарламаларды көрсетудің қазіргі заманғы 

 Информатика 

және 

ақпараттық 



PD ЕC 

B 

5305 

PS 

5305 

программ 

Programs specification  

әдіснамасының негіздерін оқуға бағытталған. 

Пән классификация спецификациясының 

мақсатын және мүмкіндіктерін, анықтау әдісі, 

талдау, ұйымдастыру және басқару 

талаптарын зерттеуге мүмкіндік береді. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің 

негізгі әдістемесі мен технологиясы және 

олармен жұмыс істеу әдістері. 

Дисциплина направлена на изучение основ 

современной методологии  спецификации 

программ с позиций ее практического 

использования в процессе разработки 

программ. Дисциплина позволит изучить 

способы и цели классификации спецификаций, 

методы выявления, анализа, организации и 

управления требованиями. основные 

методологии и технологи разработки 

программного обеспечения и методы работы 

со спецификациями в них 

Discipline is aimed at studying the basics of 

modern methodology for specifying programs 

from the point of view of its practical use in the 

process of program development. Discipline will 

allow studying the ways and purposes of 

classification of specifications, methods for 

identifying, analyzing, organizing and managing 

requirements, basic software development 

methodologies and technologies and methods for 

working with specifications in them 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 

9 КП ТК PVT 

5306 

Программаларды 4 3 Пәннің мақсаты - программаларды тексеру 

және тестілеу әдістерін зерттеу. Пән 

 Информатика 

және 



ПД КВ 

PD ЕC 

B 

VTP 

5306 

PVT 

5306 

верификациялау және 

тестілеу 

Верификация и 

тестирование программ 

Programs verification and 

testing 

анықтамасыздықты және түсініксіздікті 

зерттеуге мүмкіндік береді. Программаны 

тексерудің бастапқы ұғымдары. Флойд әдісінің 

ішінара дұрыстығын дәлелі. Хоара әдісі. 

Бастапқы конструкциялар мен циклдердің 

аксиоматикалық семантикасы. Массивтер мен 

файлдарға арналған программалардың 

аксиоматикалық семантикасы. Көрсеткіштер 

бойынша аксиоматикалық программа 

семантикасы. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

верификации и тестирования программ. 

Дисциплина позволит изучить недетерминизм 

и недоспецификация. Базовые понятия 

верификации программ. Метод Флойда 

доказательства частичной корректности. 

Метод Хоара. Аксиоматическая семантика 

элементарных конструкций и циклов. 

Аксиоматическая семантика программ над 

массивами и файлами. Аксиоматическая 

семантика программ над указателями. 

Discipline is aimed at studying methods for 

program verification and testing. Discipline will 

allow studying non-determinis; basic concepts of 

program verification, Floyd's method of proving 

partial correctness, Hoare's method, axiomatic 

semantics of elementary constructions and cycles, 

axiomatic semantics of programs over arrays and 

files, axiomatic program semantics over pointers. 

 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

B 

DSTO 

5307 

SAOD 

5307 

SAPD 

5307 

Деректерді 

статистикалық талдау 

және өңдеу  

Статистический анализ 

и обработка данных 

Statistical analysis and 

processing of data 

5 3 Пән деректерді талдау модельдерін құрудың 

практикалық дағдыларын және теориялық 

аспектілерінің негізіне бағытталған; 

RapidMiner құралы ортасында моделін құру 

жұмысының тәжірибелік дағдыларын, оның 

ішінде қосымшалар кодтарын біріктіруді 

бекітеді. Пән OLAP технологияларын, көп 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 



 өлшемді кубтарды, Data Mining әдістерін 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

 

Дисциплина направлена на освоение 

теоретических аспектов и практических 

навыков построения моделей анализа данных; 

закрепления практических навыков работы по 

построению моделей в инструментальной 

среде  RapidMiner, включая их встраивания в 

коды приложений. Дисциплина позволит 

изучить OLAP технологии, многомерные 

кубы, методы Data Mining. 

Discipline is aimed at mastering the theoretical 

aspects and practical skills on building models of 

data analysis; consolidating the practical skills on 

creating models in RapidMiner environment, 

including their integration into application codes. 

Discipline will allow studying OLAP 

technologies, multidimensional cubes, Data 

Mining methods. 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 

11 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

B 

MT 

5308 

TA 

5308 

TM 

5308 

Методы трансляции 

Трансляциялау әдістері 

Translation Methods 

5 3 Пәннің мақсаты - программалау тілінің 

лексикалық, синтаксистік және семантикалық 

талдауына арналған кодты жасау дағдыларын 

қалыптастыру; меңгеру: аударуды құру әдісі. 

Тікелей және синтаксистік аударма әдістерінің 

негізгі түсініктері. Тікелей және синтаксистік 

аударма әдістерінің принциптері. Аудармашы 

қызметінің функциялары мен құрылымы. 

Пән бізге аударма функцияларын рәсімдік-

бағытталған тілді зерттеуге мүмкіндік береді. 

Лексикалық талдау. Өрнектер мен 

операторларды аудару. Ресми грамматика 

және тілдер мен автоматтар. Грамматика 

бойынша синтаксистік анализаторды құру. 

Дисциплина направлена формирование 

навыков разрабатывать код лексического, 

синтаксического и семантического анализа 

Тілдер және 

автоматтар 

теориясы 

Теория языков и 

автоматов 

The theory of 

languages and 

automata 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



языка программирования; владеть: методикой 

построения транслятора. Основные понятия 

прямых и синтаксических методов трансляции. 

Принципы прямых и синтаксических методов 

трансляции.  Функции и структура 

транслятора. 

Дисциплина позволит изучить функции 

транслятора с процедурно-ориентированного 

языка. Лексический анализ. Трансляция 

выражений и операторов. Формальные 

грамматики и языки и автоматы. Построение 

синтаксических анализаторов по грамматике. 

Discipline is aimed at mastering skills on the 

development of code for lexical, syntactic and 

semantic analysis of a programming language; 

learning the method of constructing a translator, 

basic concepts of direct and syntactic methods for 

translation, principles of direct and syntactic 

methods of translation, functions and structure of 

the translator. 

Discipline will allow studying the functions of the 

translator from a procedurally-oriented language. 

Lexical analysis. Translation of expressions and 

operators. Formal grammars and languages and 

automata. Building syntactic analyzers for 

grammar. 

Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

12 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

BZh 

5107 

NM 

5207 

FS 

5207 

Бұлдыр жиын 

Нечеткое множество  

Fuzzy set 

3 1 Пән бұлдыр жиын (бұлдыр логика түсінігі, 

тапсырмалар мен кеңейтілімдер тісілдері, 

тиісті функциялар және ондағы 

тапсырмалардың тісілдері) теориясының 

негізгі түсініктері мен ережелерін меңгеруге 

бағытталған, сондай-ақ математикалық және 

арнайы пәндерді одан әрі зерттеуге негіз 

болатын студенттерді қолданбалы бағыттағы 

математикалық дайындықтың жалпы деңгейін 

жоғарылату. Пән классикалық жиынтық 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 



теорияда жинақталған тұжырымдаманы 

қорыту ретінде бұлдыр жиынды зерттеуге 

және осындай жалпыланудың, құрылымның, 

әдістердің, бұлдыр жиын қасиеттерінің және 

олардағы операциялардың перспективаларын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на овладение 

основными понятиями и положениями теории 

нечетких множеств (понятие нечеткого 

множества, способы задания и свойства, 

функция принадлежности и способы ее 

задания), а также повышение общего уровня 

математической подготовки обучающихся с 

прикладной направленностью, что создаст 

основу для дальнейшего изучения 

математических и специальных дисциплин. 

Дисциплина позволит изучить понятие 

нечеткого множества как обобщение понятия 

множества в классической теории множеств и 

проследить перспективы такого обобщения, 

структуру, способы задания, свойства 

нечетких множеств и операции над ними 

Discipline is aimed at mastering the basic 

concepts and rules of fuzzy sets theory (the notion 

of fuzzy sets, ways of setting and properties, the 

membership function and ways of assigning it), as 

well as increasing the general level of 

mathematical training of students with applied 

orientation, which will provide a basis for further 

study of mathematical and special disciplines. 

Discipline will allow studying the concept of 

fuzzy set as a generalization of the concept of a 

set in classical set theory and to trace the 

prospects for such a generalization, the structure, 

the methods of assignment, the properties of fuzzy 

sets and operations on them 

and information 

security 

13 БП ТК BL Бұлдыр логика 3 1 Пән пән бойынша эволюция және қазiргi  Информатика 



БД КВ 

BD ЕС 

 

5208 

NL 

5208 

FL 

5108 

Нечеткая логика  

Fuzzy logic 

тенденциялары туралы білім алуға 

бағытталған. Жобалаудың теориялық 

негіздерімен және қолданбалы әдістерімен, 

ғылыми-зерттеу жобаларына алынған 

білімдерді талдау және пайдаланумен 

таныстыру. Пән дамудың басты 

тенденцияларын; бұлдыр лингвистикалық 

логика жиынтығы сипаттамасы; жуықтап 

пайымдау теориясы заманауи әдістері мен 

дамудың негізгі бағыттары; бұлдыр 

математикалық бағдарламалау және айқын 

күтілетін пайдалылық негіздерін зерттеуге  

мүмкіндік береді. 

 

Дисциплина направлена на получение знаний 

об эволюции и современных тенденциях 

развития дисциплины. Ознакомить их с 

теоретическими основами и прикладными 

методами разработки, анализа и  

использования  полученных знаний в научно-

исследовательских работах. Дисциплина 

позволит изучить основные тенденции 

развития дисциплины;-   описание  

совокупности нечеткой лингвистической 

логики;- современные  методы теории 

приближенных рассуждений и основные 

направления их развития;- основы нечеткого 

математического программирования и 

нечеткой ожидаемой полезности;  

Discipline is aimed at providing knowledge on 

evolution and modern trends in the development 

of discipline, introducing theoretical bases and 

applied methods for the development, analysis 

and use of the received knowledge in scientific 

research works. Discipline will allow studying the 

basic tendencies on the development of the 

discipline, - description of the set of fuzzy 

linguistic logic, - modern methods of the 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



approximate reasoning theory and the main 

directions of their development, - the basics of 

fuzzy mathematical programming and fuzzy 

expected utility 

14 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

PE 

5207 

PV 

5207 

PC 

5107 

Параллель есептеулер   

Параллельные  

вычисления 

Parallel computing 

3 1 Пән параллель есептеулердің заманауи 

технологияларын зерттеуге; параллельді 

бағдарламалау әдістерін меңгеруге, параллель 

алгоритмдерді оқу және жазуға бағытталған. 

Пән заманауи тәсілдерді және параллель 

есептеу технологияларын, параллельді 

программалаудың ерекшеліктері мен әдістерін 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение 

современных технологий параллельных 

вычислений; овладение методами 

параллельного программирования, изучение и 

написание параллельных алгоритмов. 

Дисциплина позволит изучить современные 

подходы и технологии параллельных 

вычислений, специфику и методы 

параллельного программирования. 

Discipline is aimed at studying modern 

technologies of parallel computing; mastering the 

methods of parallel programming, learning and 

writing parallel algorithms. Discipline will allow 

studying modern approaches and parallel 

computing technologies, specificity and methods 

of parallel programming. 

Есептеу 

моделдері 

Вычислительные 

модели 

Computational 

models 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 

15 БП ТК 

БД КВ 

BE 

5208 

OV 

Бұлтты есептеулер   

Облачные вычисления 

3 1 Пән бұлтты есептеулерді зерттеуге 

бағытталған. Пән басқару және ақпараттық 

қызметтің оңтайлы параллель есептеу 

Есептеу 

моделдері 

Вычислительные 

Информатика 

және 

ақпараттық 



BD ЕС 

 

5208 

CC 

5108 

Сloud computing үдерістерін ұйымдастыру әдістерін, GRID-

технологиясын зерттеуге мүмкіндік береді. 

Оңтайландырудың бірқатар мәселелерін 

шешуде параллель есептеу әдістерін қолдана 

білу. 

Дисциплина направлена на изучение облачных 

вычислений.  Дисциплина позволит изучить 

методы организации оптимальных 

параллельных вычислительных процессов 

управления и информационного 

обслуживания, GRID-технологии. Уметь 

применять методы параллельных вычислений 

при решении ряда задач оптимизации.  

Discipline is aimed at studying cloud computing. 

Discipline will allow studying methods for 

organization of optimal parallel computing 

processes of control and information service, 

GRID-technology; mastering the ability to apply 

methods of parallel computing in solving a 

number of optimization problems. 

модели 

Computational 

models 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 

16 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

RP 

5207 

PR 

5207 

PR 

5207 

Рефал тілінде 

программалау 

Программирование на 

языке Рефал 

Programming in Refal 

3 1 Пәннің мақсаты - Рефал жобалау тілін 

меңгеру, жобаларды әзірлеуде қолдану. Пән 

функционалдық және логикалық 

бағдарламалау принциптерін; Рефал 

бағдарламалау тілінің негіздері, қолдану 

салалары; негізгі бағдарламаларды және 

диалектілерді, бағдарламаларды әзірлеуге 

арналған орталар мен құралдарды. зерделеуге 

мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение языка 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения  

Technologies of 

software 

development 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



программирования Рефал, применение в 

разработке проектов. Дисциплина позволит 

изучить принципы функционального и 

логического программирования; основы языка 

программирования РЕФАЛ, области 

применения; основные реализации и диалекты, 

среды и средства разработки программ. 

Discipline is aimed at studying the Refal 

programming language, application in the 

development of projects. Discipline will allow 

studying the principles of functional and logical 

programming; fundamentals of the REFAL 

programming language, application areas; basic 

implementations and dialects, environments and 

tools for program development. 

17 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

PP 

5208 

PP 

5208 

PP 

5208 

Пролог тілінде 

программалау 

Программирование на 

языке Пролог 

Programming in Prolog 

3 1 Пән Пролог программалау тілін үйренуге, 

жобаларды әзірлеуде қолдануға бағытталған. 

Пән функционалдық және логикалық 

бағдарламалау принциптерін зерделеуге 

мүмкіндік береді; Пролог бағдарламалау 

тілінің негізі, қолдану саласы; негізгі 

бағдарламаларды және диалектілерді, 

бағдарламаларды әзірлеуге арналған орталар 

мен құралдарды қамтиды. 

Дисциплина направлена на изучение языка 

программирования ПРОЛОГ, применение в 

разработке проектов. Дисциплина позволит 

изучить принципы функционального и 

логического программирования; основы языка 

программирования ПРОЛОГ, области 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения  

Technologies of 

software 

development 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 



применения; основные реализации и диалекты, 

среды и средства разработки программ. 

Discipline is aimed at learning the PROLOG 

programming language, application in the projects 

development. Discipline will allow studying the 

principles of functional and logical programming; 

the basics of the PROLOG programming 

language, the scope of application; basic 

implementations and dialects, environments and 

tools for program development. 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

PKAS

S 5302 

SSKP

O 

5302 

SSDQ 

5302 

 

Программалық қамтама 

әзірлеу және сапа 

стандарттары 

Стандарты по созданию 

и качеству 

программного 

обеспечения 

 Standards for software 

development and quality 

3 2 

 

Пән бағдарламалық қамтаманың сапасын, 

бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклі, 

жобаларды басқару жолдарын үйренуге 

бағытталған. Пән бағдарламалық қамтаманың 

бағдарламалық қамтаманы жасау мен 

сапасына арналған стандарттарға сәйкес 

бағдарламалық қамтама жасауға мүмкіндік 

береді. Бағдарламалық қамтама жасау, жобаны 

басқару дағдылары болуы керек. 

Дисциплина направлена на изучение 

стандартов в области качество ПО, жизненный 

цикл  ПО, способы управления проектами. 

Дисциплина позволит проектировать 

программное обеспечение согласно 

стандартам по созданию и качеству ПО. Иметь 

навыки проектирования ПО, управления 

проектами. 

Discipline is aimed at studying standards in the 

field of software quality, software life cycle, ways 

of project management. Discipline will allow 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения  
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қауіпсіздік  
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ная 

безопасность 
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designing software according to the standards for 

the creation and quality of software; mastering 

skills in software design, project management. 

19 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

NUZh

Zh 

5303 

PSRV 

5303 

RTSD 

5303 

Нақты уақыт жүйелерін 

жобалау 

Проектирование систем 

реального времени 

Real-time systems design 

3 2 

 

Пән мақсаты нақты уақыт жүйелерін жобалау 

әдістерін зерттеуге бағытталған. Өнеркәсіптік 

және мультимедиялық бағдарламалау 

дағдыларын меңгеру. Пән Интернет-

технологиялар негізінде қосымшаларды 

интеграциялау әдістерін пайдалануға, нақты 

уақыт жүйелері мен процестерге арналған 

қолданбалы тапсырмалары бағдарламалау 

мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

проектирования систем реального времени. 

Иметь навыки в промышленном и 

многопоточном программирование.  

Дисциплина позволит использовать методы 

интеграции приложений на базе технологий 

Интернета; программировать прикладные 

задачи для систем реального времени и 

процессы. 

Discipline is aimed at studying the methods of 

designing real-time systems; mastering skills in 

industrial and multithreaded programming. 

Discipline will allow using methods for 

integration of applications based on Internet 

technologies; programming application tasks for 

real-time systems and processes. 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 
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обеспечения  
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ная 

безопасность 

Computer 

science 

and information 

security 

20 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

ZhB 

5304 

UP 

5304 

PM 

5304 

Жобаларды басқару 

Управление проектами 

Project management 

3 2 

 

Пән студенттерге арнайы академиялық пәндер 

мен дипломдық жобалауды одан әрі дамыту 

үшін бағдарламалық жасақтама жобасын 

басқару негіздерін оқып-үйренуге 

бағытталған. Пән жобаларды басқарудың 

заманауи тұжырымдамасын - басқарудағы 

негізгі математикалық әдістер зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения  

Technologies of 
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және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика и 

информацион-

ная 

безопасность 



Дисциплина направлена на изучение 

студентами основ управления программным 

проектом для дальнейшего освоения 

специальных учебных дисциплин и 

дипломного проектирования. Дисциплина 

позволит изучить современную концепцию 

управления проектами;− основные 

математические методы, используемые при 

управлении.  

Discipline is aimed at studying the basics of 

software project management for further 

mastering of special academic disciplines and 

diploma design. Discipline will allow studying the 

modern concept of project management,  the basic 

mathematical methods used in management. 

software 

development 

Computer 

science 

and information 

security 

21 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

OP 

5302 

PP 

5302 

IP 

5302 

Өндірістік 

программалау  

Промышленное 

программирование  

Industrial programming 

3 2 

 

Пәннің мақсаты арнайы оқу пәндері мен 

диссертацияларын одан әрі дамыту үшін Java 

тілінде өндірістік бағдарламалау 

технологиясын зерттеуге бағытталған. Пән 

бөлінген жүйелерді дамыту технологиясын, 

қосымшалар арасында деректер алмасуды 

жүзеге асыру әдістерін оқып үйренуге 

мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение 

технологии промышленного 

программирования на языке Java для 

дальнейшего освоения специальных учебных 

дисциплин и диссертации.  Дисциплина 

позволит изучить технологии разработки 

распределенных систем, методы реализации 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 
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development 
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ная 

безопасность 

Computer 
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обмена данными между приложениями. 

Discipline is aimed at studying the industrial 

programming technology in Java for further 

development of special academic disciplines and a 

thesis. Discipline will allow studying technologies 

for the development of distributed systems, 

methods for implementing data exchange between 

applications. 

22 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

KP 

5303 

MP 

5303 

MP 

5303 

Көпағынды 

программалау  

Многопоточное 

программирование  

Multithreaded 

programming 

3 2 

 

Пән Java/C программалау тілдерінде 

мультимедиялық программалауды арнайы 

академиялық пәндер мен диссертацияларды 

одан әрі дамыту үшін зерттеуге бағытталған. 

Тәртіп C/Java бағдарламалау тілдерінде 

ағынды басқару әдістерін зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

Дисциплина направлена на изучение 

многопоточного программирования на языках 

программирования Java/Си.для дальнейшего 

освоения специальных учебных дисциплин и 

диссертации.  Дисциплина позволит изучить 

методы управления потоками в языках 

программирования Си/Java.  

Discipline is aimed at studying multithreaded 

programming in Java/C programming languages 

for further development of special academic 

disciplines and a thesis. Discipline will allow 

studying methods of flow control in C/Java 

programming languages. 
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23 КП ТК 

ПД КВ 

JXML 

5304 

Java тілінде XML -мен 

жұмыс жасау 

3 2 

 

Пән Java бағдарламалау тілін қолдана отырып 

XML құжаттарды өңдеу әдістерін зерттеуге 

Программалық 

қамтаманы құру 

Информатика 

және 



PD EC 

C 

XMLJ 

5304 

XMLJ 

5304 

Работа с XML  на языке 

Java 

Working with XML in the 

Java language 

бағытталған. Пән XML құжаттарын 

дұрыстығына программалық түрде тексеру, 

XML құжатының құрылымын DTD сипаттау 

тілін қолдану арқылы сипаттау, XML 

құжаттарын қолдану арқылы қолданбалы 

тапсырмаларды әзірлеу үшін XML 

құжаттарының құрылымын, XSD схемаларын 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

обработки XML-документов с помощью языка 

программирования Java.  Дисциплина 

позволит изучить структуру XML-документов, 

схемы XSD, уметь программно проверять 

XML-документы на корректность, описывать 

структуру XML-документа с помощью языка 

описания DTD, разрабатывать прикладные 

задачи с использованием XML-документов. 

Discipline is aimed at studying the methods of 

processing XML documents using Java 

programming language. Discipline will allow 

studying the structure of XML documents, XSD 

schemes, mastering the ability to check XML 

documents for correctness, to describe the 

structure of an XML document using the DTD 

description language, to develop application tasks 

using XML documents. 

технологиялары  
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24 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

MEF 

5302 

FMP 

5302 

FMR 

5302 

Морфологиялық  

ережелерді формалдау  

Формализация 

морфологических 

правил  

Formalization of 

morphological rules 

3 2 

 

Пән морфологиялық ережелерді ресімдеу 

әдістерін зерттеуге бағытталған. Пән қазақ 

тіліндегі морфологиялық талдаудың 

алгоритмдерін зерттеп, морфологиялық 

ережелердің көмегімен табиғи тілдерді 

өңдеуге мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

формализации морфологических правил. 

Дисциплина позволит изучить алгоритмы 

морфологического анализа казахских слов, 

уметь обрабатывать естественные языки c 
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помощью морфологических правил. 

Discipline is aimed at studying methods of 

formalizing morphological rules. Discipline will 

allow studying algorithms for morphological 

analysis of Kazakh words; mastering the ability to 

process natural languages using morphological 

rules. 

security 

25 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

SEF 

5303 

FSP 

5303 

FSR 

5303 

Синтаксистік  

ережелерді формалдау  

Формализация 

синтаксических правил  

Formalization of  

syntactic rules 

3 2 

 

Пән синтаксистік ережелерді ресімдеу 

әдістерін зерттеуге бағытталған. Пән 

синтаксистік тәуелділіктің түрлерін және 

компоненттер классын, сөйлемнің 

грамматикалық құрылымын, тіл жүйесіндегі 

синтаксисті, синтаксистік ережелердің 

көмегімен табиғи тілдерді өңдеуге мүмкіндік 

береді. 

Дисциплина направлена на  изучение методов 

формализации синтаксических правил. 

Дисциплина позволит изучить типы 

синтаксической зависимости и классы 

составляющих, грамматическую структуру 

предложения, синтаксис в системе языка, 

уметь обрабатывать естественные языки с c 

помощью синтаксических правил. 

Discipline is aimed at studying methods for 

formalizing syntactic rules. Discipline will allow 

studying the types of syntactic dependence and 

classes of components, grammatical structure of 

the sentence, the syntax in the language system; 

mastering the ability to process natural languages 

using syntactic rules. 

Тілдер және 

автоматтар 

теориясы 

Теория языков и 

автоматов 

The theory of 

languages and 

automata 
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26 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

MST 

5304 

SAT 

5304 

SAT 

5304 

Мәтіндерді 

семантикалық талдау 

Семантический анализ 

текстов 

Semantic analysis of texts 

3 2 

 

Пән мәтіндерді семантикалық талдау әдістерін 

зерттеуге бағытталған. Пән морфологиялық 

талдау әдістерін, семантиканың және 

синтаксисті формализациялау мен 

интерпретациялау әдістерін, мәтінді автоматты 

өңдеу мәселелерінде лексикалық-синтаксистік 

үлгілерді және табиғи тілдерді өңдеу 

Тілдер және 

автоматтар 

теориясы 

Теория языков и 

автоматов 

The theory of 

languages and 

Информатика 

және 
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қауіпсіздік  

Информатика и 
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мүмкіндігін зерттеуге мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

семантического анализа текстов. Дисциплина 

позволит изучить методы морфологического 

анализа, формализацию и интерпретацию в 

семантике и синтаксисе, лексико-

синтаксические шаблоны в задачах 

автоматической обработки текста, уметь 

обрабатывать естественные языки.  

Discipline is aimed at studying methods for 

semantic analysis of texts. Discipline will allow 

studying the methods of morphological analysis, 

formalization and interpretation in semantics and 

syntax, lexical-syntactic patterns in automatic text 

processing tasks; mastering the ability to process 

natural languages. 
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