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

1. БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

A 

 

GTF5

201 

IFN52

01 

HPh52

01 

 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and Philosophy of 

Science 

2 1, «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 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра 

философии 

Department of 

Philosophy 



исследовательской деятельности.  

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 

A 

 

 

ShT52

02 

IYa 

5202 

FL 

5202 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

2 1 «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 on the 

Кәсіби 
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subject of ongoing research. 

3 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 

A 

 

 

Ped52

03 

Ped52

03 

Ped52

03 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

2 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 

A 

 

 

Psi520

4 

Psi520

4 

Psi520

4 

Психология 

Психология 

Psychology 

2 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 психологической 

науки,  основных методах исследования 

психических процессов, состояний и свойств 

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  



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 

A 

 

 

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 

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 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 



requirements for designing an interface. 

 

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

6 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

B 

 

TTOS

A 

5205 

SMOE

Ya 

5205 

SM 

NLP 

5205 

Табиғи тілдерді 

өңдеудің статистикалық 

әдістері 

Статистические методы  

обработки 

естественного языка 

Statistical methods in 

Natural Language 

Processing 

3 1 

 

Тәрбие табиғи тілдерді өңдеудің статистикалық 

әдістерін зерттеуге бағытталған. Сөйлеу 

сигналдарын өңдеу. Сүзгі, сегментация, сөйлеу 

сигналдарын анықтау және тану міндеттерінде 

пайдаланылатын жиілік, уақыт және жиілік 

уақытында домендерді өңдеу әдістерінің 

классификациясы. 

Дисциплина направлена на изучение 

cтатистических методов  обработки 

естественного языка. Обработка речевых 

сигналов. Классификация методов обработки в 

частотной, временной и частотно-временной 

областях, применяемых в задачах фильтрации, 

сегментации, определения и распознавания 

речевых сигналов.  

Discipline is aimed at studying statistical methods 

of processing natural language. Processing of 

speech signals. Classification of processing 

methods in the frequency, time and frequency-time 

domains used in the tasks of filtering, 

segmentation, detection and recognition of speech 

signals. 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 

7 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

B 

 

K 

LMN 

5206 

MOK

L 

5206

MFCL 

5206 

Компьютерлік 

лингвистиканың 

математикалық 

негіздері 

Математические основы 

компьютерной 

лингвистики 

Mathematical 

Foundations of 

Computational 

Linguistics 

3 1 Пән келесі математикалық түсініктерді:  

жиындар мен олардағы амалдарды, сандарды 

таңбалау мен компьютерде бейнелеуді, 

логикалық байланыстар мен логикалық 

заңдылықтарды, бинарлық қатынастар мен 

амалдарды, жиындардағы алгебралық 

құрылымдарын, графтар құрылымдарын, тілдер 

мен грамматиканы,  компьютерлер мен ақырлы 

автоматтардың логикалық негіздерін, 

компьютерлер мен ақырлы автоматтардың 

логикалық негіздерін,  сандарды бейнелеу мен 

ақпаратты кодтау әдістерін, рекурсия мен 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 



итерация әдістерін оқуға бағытталған.  

Дисциплина направлена на изучение 

следующих математических понятий: множество 

и операций над ними, обозначения и 

компьютерное представление чисел, логические 

связки и логические законы, бинарные 

отношений и операций, алгебраические 

структуры на множествах, структуры графов, 

язык и грамматика, логические основы 

компьютера и конечных автоматов, методы 

представления чисел и кодирования информации, 

методы рекурсии и итерации. 

Discipline is aimed at studying the following 

mathematical concepts: the set and operations on 

them, the notation and computer representation of 

numbers, logical connectives and logical laws, binary 

relations and operations, algebraic structures on sets, 

graph structures, language and grammar, the logical 

foundations of computers and finite automata, 

methods for representing numbers and coding 

information, recursion and iteration methods 

information 

security 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

B 

ALDK 

6302 

SLBD 

6302S

IDB63

02 

Арнайы 

лингвистикалық 

деректер қорлары 

Специализированные 

лингвистические базы 

данных 

Specialized linguistic 

databases 

5 3 Пәннің лингвистикалық деректер қорын зерттеуге 

бағытталған. Пән әзірлеу лингвистикалық 

деректер базасын дамытудың және пайдаланудың 

негізгі принциптерін, машиналық аударма 

жүйелерін, арнайы сөздіктерді құрастыру мен 

қолдануды зерттеуге мүмкіндік береді. 

Іс жүзінде лингвистикалық деректер базасының 

негізінде іздеу және зерттеуге арналған 

лексикографиялық ақпаратты өңдеудің негізгі 

ақпараттық іздеу және сараптама жүйелерін, 

электрондық сөздіктер мен жүйелерді қолдана 

алады. 

Дисциплина направлена на изучение 

специализированных лингвистических баз 

данных. Дисциплина позволит изучить основные 

принципы разработки и использования 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 



лингвистических баз данных, систем машинного 

перевода, составления и применения 

специализированных словарей. 

Уметь применять на практике основные 

информационно-поисковые и экспертные 

системы, электронные словари и системы 

обработки лексикографической информации,  

осуществлять поиск и исследования на базе 

лингвистических баз данных. 

Discipline is aimed at studying specialized linguistic 

databases. Discipline will allow to study the basic 

principles of the development and use of linguistic 

databases, machine translation systems, compilation 

and application of specialized dictionaries. 

Be able to apply in practice the basic information 

retrieval and expert systems, electronic dictionaries 

and systems for processing lexicographic 

information, to search and research on the basis of 

linguistic databases. 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

B 

ZDT 

6303 

IAD 

6303D

M 

6303 

Зияткерлік деректерді 

талдау 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Data Mining 

4 3 Пән жинақталған облыста білім алуға және 

деректерді сақтауға мүмкіндік беретін 

ұйымдардың үлкен қолжетімді деректерді 

жинауға мүмкіндік береді. Деректерді өндіру - 

дәстүрлі әдістерді талдау әдістерін үлкен 

алгоритмдерді өңдеу технологиясы. 

Лингвистикалық зерттеулердің нәтижелерін 

математикалық қорытудың түрлі әдістерін білу. 

Математикалық байланысы мен нәтижелерін 

пайдаланудан дұрыс нәтижелерге қол жеткізу 

және зерттеу жұмыстарын және біліктілік 

жұмысын шешу үшін алынған деректерді қолдана 

білу. 

Дисциплина направлена на изучение в области 

сбора и хранения данных позволили 

организациям накопить огромное количество 

данных. Data mining - технология, сочетающая 

традиционные методы анализа данных со 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 



сложными алгоритмами обработки больших 

объемов данных. Знание различных методов 

математического обобщения результатов 

лингвистических исследований. Уметь правильно 

использовать результаты математического 

обобщения и использовать полученные данные 

для решения задач исследовательской и 

квалификационной работы. 

Rapid advances in data collection and storage 

technology have enabled organizations to accumulate 

vast amounts of data. Data mining is a technology 

that blends traditional data analysis methods with 

sophisticated algorithms for processing large 

volumes of data.Knowledge of various methods of 

mathematical generalization of the results of 

linguistic research. Knack to correctly use the results 

of mathematical generalization and use the data 

obtained to solve the tasks in the research and 

qualification work. 

Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

РTР 

5307 

PyaP 

5307 

РР 

5307 

Python тілінде 

программалау 

Программирование на 

языке Рython 
Programming in  Рython 

3 1 Пән Python программалау тілін қолдану арқылы 

практикалық мәселелерді шешуде 

магистранттардың дағдыларын игеруге, 

объектілі-бағдарлы бағдарламалау технологиясын 

меңгеруіне, әртүрлі құрылымдар мен деректерді 

өңдеуге арналған алгоритмдерді қолдануға, 

бағдарламалау әдістерін және графикалық 

пайдаланушыны жүзеге асыруға бағытталған. 

интерфейс. 

Дисциплина направлена на освоение 

магистрантами навыков решения практических 

задач с использованием языка программирования 

Рython, освоение технологии объектно-

ориентированного программирования, 

использование различных структур и алгоритмов 

обработки данных, методов программирования и 

реализации графического пользовательского 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 



интерфейса. 

The discipline is aimed at mastering the skills of 

master students in solving practical problems using 

the programming language Python, mastering the 

technology of object-oriented programming, the use 

of various structures and algorithms for data 

processing, programming methods and the 

implementation of the graphical user interface. 

11 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

C 

 

PP 

5208 

PP 

5208 

PP 

5208 

Пролог тілінде 

программалау 

Программирование на 

языке Пролог 

Programming in Prolog 

3 1 Пәннің мақсаты - Пролог программалау тілін 

қолдану арқылы практикалық мәселелерді 

шешуде магистранттардың дағдыларын игеру, 

объектілі-бағдарлы бағдарламалау технологиясын 

меңгеру, деректерді өңдеуге арналған түрлі 

құрылымдар мен алгоритмдерді, бағдарламалау 

әдістерін қолдану және графикалық пайдаланушы 

интерфейсін енгізу. 

Дисциплина направлена на освоение 

магистрантами навыков решения практических 

задач с использованием языка программирования 

Prolog, освоение технологии объектно-

ориентированного программирования, 

использование различных структур и алгоритмов 

обработки данных, методов программирования и 

реализации графического пользовательского 

интерфейса. 

The discipline is aimed at mastering the skills of 

master students in solving practical problems using 

the Prolog programming language, mastering the 

technology of object-oriented programming, using 

various structures and algorithms for data processing, 

programming methods, and implementing the 

graphical user interface. 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 

12 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

C 

 

SSCO

A 

5207 

MCRS 

5207

Сөйлеу сигналдарын 

цифрлық өңдеу әдістері 

Методы цифровизации 

речевых сигналов 

Methods of digital 

3 1 Пәннің мақсаты сөйлеу сигналдарын цифрлық 

өңдеу әдістерін меңгеру. 

Дисциплина направлена на освоение 

магистрантами  методов цифровизации речевых 

сигналов. 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 



MDPS

S 5107 

processing of speech 

signals   

The discipline focuses on mastering the 

undergraduate methods of digitalization of speech 

signals. 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 

13 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

C 

 

SSOK

P 5208 

P 

PPOR

S 5208 

SPSS 

5108 

Сөйлеу сигналдарын 

өңдеуге арналған 

қолданбалы пакеттері     

Прикладные пакеты для 

обработки речевых 

сигналов  

 Software for processing 

speech signal 

3 1 Пәндер сөйлеу сигналдарын өңдеуге арналған 

қосымшалар пакетін зерттеуге бағытталған. 

MorphVOX Pro. АВ дыбысты ауыстыратын 

бағдарлама Алмаз. Adobe Audition. Тәртіп 

компьютерде тілді меңгеру саласында алынған 

білімді пайдалануға мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение прикладных 

пакетов для обработки речевых сигналов. 

MorphVOX Pro. AV Voice Changer Software 

Diamond. Adobe Audition. Дисциплина позволяет 

использовать полученные знания в области 

компьютеризации языка. 

Discipline is aimed at studying application packages 

for processing speech signals. MorphVOX Pro. AV 

Voice Changer Software Diamond. Adobe Audition. 

Discipline allows to use the acquired knowledge in 

the field of computerization of the language 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 

14 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

C 

 

MKZh

K 

5207 

SSTK 

5207T

TCTC 

5 107 

Мәтін корпустарын 

жасауға арналған 

құралдар  

Cредства создания  

текстовых корпусов 

Tools for creating text 

corpora 

3 1 Пәндер мәтін корпустарын жасауға арналған 

құралдарды   зерттеуге бағытталған. Дисциплина 

направлена на изучение средств создания  

текстовых корпусов. 

The discipline is aimed at studying the tools for 

creating text corpora. 

 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 



and 

information 

security 

15 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

AKZh

K 

5208 

SSAK 

5208T

TCAC

5208 

Аудио корпустарын 

жасауға арналған 

құралдар   

Cредства  создания 

аудио корпусов      

Tools for creating audio 

corpora 

3 1 Пәндер аудио корпустарын жасауға арналған 

құралдарды  зерттеуге бағытталған.  

Дисциплина направлена на изучение  средств  

создания аудио корпусов. 

The discipline is aimed at studying the tools for 

creating audio corpora 

 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

 

MST 

6304 

SAT 

6304 

SAT 

6304 

Мәтіндерді синтаксистік 

талдау  

Синтаксический анализ 

текстов  

Syntax analysis of texts 

3 2 

 

Пән табиғи тілдегі мәтіндердіді автоматты 

синтаксистік талдау бойынша мәселелерді 

зерттеуге арналған. Негізгі синтаксистік 

құрылымдарды формалдау және олардың 

арасындағы синтаксистік байланыстарды орнату. 

Пән қазақ тілін компьютерлендіру саласында 

алынған білімдерді пайдалануға мүмкіндік береді 

Дисциплина направлена на изучение проблемам 

автоматического синтаксического анализа 

текстов на естественном языке. Формализация 

базовых синтаксических структур и установление 

синтаксических связей между ними. Дисциплина 

позволяет использовать полученные знания в 

области компьютеризации казахского языка  

The discipline is devoted to the study of problems on 

automatic syntax analysis of texts in natural 

language. Formation of basic syntax structures and 

their syntactical relationships. The discipline allows 

to use the knowledge received in the field of 

computerization of the Kazakh language 

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 



17 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

 

MMT 

6305

MAT 

6305 

MAT 

6305 

Мәтіндерді 

морфологиялық талдау 

Морфологический 

анализ текстов  

Morphological analysis of 

texts 

3 2 

 

Пән табиғи тілдегі мәтіндерді автоматты 

морфологиялық талдау бойынша мәселелерді 

зерттеуге арналған. Морфологиялық талдаудың 

әртүрлі тәсілдері, сондай-ақ олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктері зерттеледі. 

Пән қазақ тілін компьютерлендіру саласында 

алынған білімдерді пайдалануға мүмкіндік береді 

Дисциплина направлена на изучение проблемам 

автоматического морфологического анализа 

текстов на естественном языке. Изучается 

различные подходы к морфологическому 

анализу, а также их достоинства и недостатки. 

Дисциплина позволяет использовать полученные 

знания в области компьютеризации казахского 

языка  

Discipline is devoted to the study of problems of 

automatic morphological analysis of texts in natural 

language. Various methods of morphological analysis 

are studied, as well as their advantages and 

disadvantages. Discipline allows to use the 

knowledge gained in the field of computerization of 

the Kazakh language 

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 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

 

MST 

6306 

SAT 

6306 

SAT 

6306 

Мәтіндерді 

семантикалық талдау 

Семантический анализ 

текстов  

 Semantic analysis of 

texts 

2 2 

 

Пән табиғи тілдегі мәтіндерді семантикалық 

қарым-қатынастарды анықтаудан тұратын 

мәтіндерді автоматты түсіну алгоритмін 

зерттеуге, мәтіндердің семантикалық бейнеленуін 

қалыптастыруға арналған. Семантикалық 

бейнелеудің бір түрі  «мәтіндік фактілерден» 

тұратын құрылым  болып табылады. 

 

Дисциплина направлена на изучение алгоритма 

автоматического понимания текстов, 

заключающийся в выделении семантических 

отношений, формировании семантического 

представления текстов. Один из возможных 

вариантов семантического представления — 

структура, состоящая из «текстовых фактов» 

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 



The discipline is devoted to the study of the 

algorithm of automatic text interpretation of texts, 

which define the semantic relationships of texts in 

natural language, to form semantic representation of 

texts. One of the types of semantic representation is 

the "textual facts" structure. 

19 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

DSTA 

6304

MTZR 

6304 

MTSS

6304 

Дыбыстарды және 

сөздерді 

транскрипциялау 

әдістері  

Методы транскрипции 

звуков и речи    

Methods of transcription 

of sounds and speech 

3 2 

 

Тәрбие дыбыстарды және сөздерді 

транскрипциялау әдістерін зерттеуге бағытталған. 

Магистранттар дыбыстарды және сөздерді 

транскрипциялау жолдарын үйренеді, сөйлеуді 

өңдеуге арналған бағдарламалар әзірлеу әдістерін 

үйренеді. Тәртіп сізге компьютерді 

компьютерлендіру саласында алынған білімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

транскрипции звуков и речи. Магистранты освоят 

способы транскрибирования звуков и речи, 

научатся разрабатывать программы для 

обработки речи. Дисциплина позволяет 

использовать полученные знания в области 

компьютеризации языка. 

Discipline is aimed at studying the methods of 

transcription of sounds and speech. Master students 

will master the ways of transcription of sounds and 

speech, learn how to develop programs for speech 

processing. Discipline allows you to use the 

knowledge gained in the field of computerization of 

the language. 

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 

20 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

STA 

6305

MRR 

6305 

MSR 

6305 

Сөйлеуді тану әдістері 

Методы распознавание 

речи   

Methods of Speech 

Recognition 

3 2 

 

Тәртіптің мақсаты - сөйлеуді танудың әдістерін 

және алгоритмдерін зерттеу. Магистранттар 

дыбыстарды және сөздерді өңдеу жолдарын 

үйренеді, сөйлеуді тану бағдарламаларын 

әзірлеуді үйренеді. Тәртіп сізге компьютерді 

компьютерлендіру саласында алынған білімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов и 

алгоритмов распознавания речи. Магистранты 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения  

Technologies of 

software 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 



освоят способы обработки звуков и речи, 

научатся разрабатывать программы для 

распознавания речи. Дисциплина позволяет 

использовать полученные знания в области 

компьютеризации языка. 

Discipline is aimed at studying methods and 

algorithms of speech recognition. Master students 

will master the ways of processing sounds and 

speech, learn to develop programs for speech 

recognition. Discipline allows you to use the 

knowledge gained in the field of computerization of 

the language. 

development Computer 

science 

and 

information 

security 

21 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

SSA 

6306

MSR 

6306 

MSS 

6306 

Сөйлеу синтезінің 

әдістері  

Методы синтеза речи 

Methods of speech 

synthesis 

2 2 

 

Пәндер cөйлеу синтезінің әдістерін  

зерттеуге бағытталған.  

Дисциплина направлена на изучение методов 

синтеза речи. 

The discipline is aimed at studying the methods of 

speech synthesis. 

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 

22 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

OzhIK 

6304 

ISPO 

6304 

ODT 

6304 

Онтологияны 

жобалаудың 

инструменталдық 

құралдары 

Инструментальные 

средства 

проектирования 

онтологии    

Ontology design tools 

3 2 

 

Пәннің онтологиялық жобалау құралдарын 

зерттеуге бағытталған. Пән онтологияны жобалау 

үшін қолайлы құралдарды таңдау критерийлерін 

зерттеуге мүмкіндік береді. Онтологияны 

құрастыру үшін аспаптық құралдарды пайдалана 

білу керек. 

Дисциплина направлена на изучение 

инструментальных средств проектирования 

онтологии. Дисциплина позволит изучить 

критерии выбора наиболее подходящего 

инструментального средств для проектирования 

Программалық 

қамтаманы құру 

технологиялары  

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения  

Technologies of 

software 

development 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 



онтологий. Уметь использовать 

инструментальное средство для разработки 

онтологии. 

Discipline is aimed at studying the tools of ontology 

design. Discipline will allow studying the criteria for 

selecting the most suitable tools for ontology design. 

Be able to use the tool for developing an ontology. 

and 

information 

security 

23 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

VDOI

K 

6305I

SOVD 

6305 

TPVD 

6305 

Визуалды деректерді 

өңдеудің 

инструменталдық 

құралдары 

Инструментальные 

средства обработки 

визуальных данных 

Tools for  processing 

visual data 

3 2 

 

Пән цифрлық кескінді өңдеу технологиясын 

зерттеуге бағытталған. Бейнені өңдеу үшін 

мультипроцессорлы жүйе және құралдарды қайта 

өңдеу технологиясы бар процессорларды 

пайдалану. Компьютерлік математикалық 

программалық қамтама  көмегімен сурет өңдеу: 

MATLAB, Mathcad, Maple, Mathematica және т.б. 

Бұл үшін оларда негізгі құралдары және кеңейтім 

пакеттері ретінде Image Processing  

пайдаланылады. 

Дисциплина направлена на изучение технологий 

цифровой обработки изображений. Применение 

процессоров с конвейерной обработкой 

инструкций и многопроцессорные системы для 

обработки видео. Обработка изображений  с 

помощью программных средств компьютерной 

математики: 

 MATLAB, Mathcad, Maple, Mathematica и др. Для 

этого в них используются как базовые средства, 

так и пакеты расширения Image Processing. 

Discipline is aimed to study digital image processing 

technologies. Appliance of pipelined instruction 

processors and multiprocessor systems for video 

processing. Processing with computer math: 

MATLAB, Mathcad, Maple, Mathematica and etc. 

Both basic tools and Image Processing packages are 

used.  

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 

24 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ADOI

K 

6306I

Аудио деректерді 

өңдеудің 

инструменталдық 

2 2 

 

Пән компьютерде дыбысты синтездеу және 

өңдеуге бағытталған. Аудио деректерді өңдеудің 

негізгі құралы ретінде Cool Edit программасы 

Тілдер және 

автоматтар 

теориясы 

Информатика 

және 

ақпараттық 



C SOAD 

6306 

TPAD 

6306 

құралдары 

Инструментальные 

средства обработки 

аудио данных   

Tools for  processing 

audio data 

ұсынылады, ол қазіргі уақытта дыбыстық 

редакторлар әлемінде ең танымал. Пән аудио 

деректерді синтездеу және өңдеу әдістерін 

үйренуге мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение синтезу и 

обработке звука на компьютере. В качестве 

основного инструмента для обработки аудио 

данных предлагается программа Cool Edit, 

которая в настоящее время является одним из 

самых популярных в мире звуковых редакторов. 

Дисциплина позволяет научится синтезировать и 

обрабатывать аудио данных.  

Discipline is aimed at studying the synthesis and 

processing of sound on a computer. As the main tool 

for processing audio data, the program Cool Edit is 

offered, which is currently one of the most popular in 

the world of sound editors. Discipline allows you to 

learn how to synthesize and process audio data. 

Теория языков и 

автоматов 

The theory of 

languages and 

automata 

қауіпсіздік  

Информатика 

и 

информацион

-ная 

безопасность 

Computer 

science 

and 

information 

security 

25 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

TTMS

T 6307 

SATE

Ya 

6307 

SANL

T 6307 

Табиғи тілдік мәтіндерді 

сентимент талдау 

Сентимент анализ 

текстов естественного 

языка  

Sentiment analysis of 

natural language texts 

3 2 

 

Пән мәтіндегі эмоциялық бояуды автоматты 

анықтауға арналған келесі мазмұн талдау 

әдістерді: теориялық-графтық моделдерге 

негізделген; ережелер мен сөздіктерге 

негізделген; машиналық оқытуға негізделген; 

векторлық талдауға негізделген; лингвистикалық 

талдауды қолданып мәтіндегі эмоциялық 

лексиканы тоналды сөздік бойынша іздеуге 

негізделген; аралас әдістерді оқып білеуге 

бағытталған.  

Дисциплина направлена на изучение 

следующих методов контент-анализа для 

автоматизированного выявления в текстах 

эмоциональной окраски: методы, основанные на 

правилах и словарях; методы, основанные на 

графовых моделях; методы, основанные на 

машинном обучении; методы, основанные на 

векторного анализа; методы, основанные на 

поиске эмотивной лексики в тексте по тональным 

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 



словарям с применением лингвистического 

анализа; смешанные методы. 

Discipline is aimed at studying the following 

methods of content analysis for automated detection 

in the texts of emotional coloring: methods based on 

rules and dictionaries; methods based on graph 

models; methods based on machine learning; 

methods based on vector analysis; methods   based 

on the search for emotional vocabulary in the text 

with the use of linguistic analysis; mixed methods. 

26 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

MKO

A 

6308 

MOT

K 

6308 

MPTC

6308 

Мәтін корпусын өңдеу 

әдістері   

Методы обработки 

текстового корпуса   

Method for processing of  

text corpora 

5 3 Пән мәтіндік өңдеудің әдістерін меңгеруге 

бағытталған.  Мәтінді жоғарыжиілік, ортажиілік 

және төменгі жиілікті терминдерді ажырату үшін 

талдау. Автоматты түрде таңдау, түзету, мәтінді 

талдау және сәйкестендіру әдістері. Іздеуді 

ұйымдастыру: қарапайым графикалық жазу, 

лемма, грамматикалық санат бойынша, тыныс 

белгісі бойынша, сөз таптары бойынша. Мәтінді 

талдауда корпус лингвистикасының заманауи 

әдістерін қолдану. Мәтіннің жаңа  ішкі 

корпустарын жасау, баптау және талдау. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

обработки текстового корпуса. Анализ текста для 

выделения высокочастотных, 

среднечастотных и низкочастотных терминов. 

Методы автоматического подбора, разметки, 

анализа текстов и выявление соответствий. 

Организация поиска: простого  графического 

написания,  по лемме, по грамматической 

категории, по пунктуации, по части слова.  

Применение современных методов корпусной 

лингвистики при анализе текста. Создание, 

настройка и анализ новых  подкорпусов текста.  

Discipline is used to study text corpus processing 

techniques. Text analysis for highlighting high-

frequency, mid-frequency and low-frequency terms. 

Auto adjustment techniques, markup, text analysis 

  



and correspondence identification. Search 

organization: simple graphic writing, by lemma, by 

grammar categories, by punctuation, by word part. 

Appliance of modern techniques of corpus linguistics 

while text analysis. Creation, configuration and 

analysis of new text subcorpus. 

27 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

TTSS

T 6307 

SARE

Ya 

6307 

SSAN

L 6307 

Табиғи тілдік сөйлеуін 

сентимент талдау 

Сентимент анализ речи 

естественного языка 

Synthesis of speech 

analysis of natural 

languag 

5 3 Пән табиғи тілдік сөйлеуін сентимент талдауды 

зерттеуге бағытталған.  

Дисциплина направлена на изучение сентимент 

анализа речи естественного языка. 

The discipline is aimed at studying  the synthesis of 

speech analysis of natural languag 

  

28 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

DKO

A 

6308

MOA 

6308 

MPA

K 

6308 

Дыбыс корпусын өңдеу 

әдістері  

Методы обработки 

аудиокорпуса  

Methods for processing of 

audio corpora 

5 3 Пәндер дыбыс корпусын өңдеу әдістерін  

 зерттеуге бағытталған.  

Дисциплина направлена на изучение методов 

обработки аудиокорпуса . 

The discipline is aimed at studying  the methods for 

processing of audio corpora. 

 

  

29 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

TKIK

6307 

ISST 

6307 

TCT 

6307 

Тезаурус құруға 

арналған 

инструменталдық 

құралдар 

Инструментальные 

средства создания 

тезаурусов  

Tools creating thesauri 

5 3 Пән тезаурус құруға арналған инструменталдық 

құралдарды зерттеуге арналған. Интегралдық 

бағдарламалық қамсыздандырудың құрамдас 

бөліктерін әзірлеуге және онтологияны қолдануға 

негізделген онтология және практикалық 

дағдыларын базалық білімдерді алуға мүмкіндік 

береді. Инструменталды құралдарды қолдану 

арқылы онтологияны жобалауды және дамытуды 

қарастыру арналған. 

Дисциплина направлена на изучение основ 

инструментальных средств создания тезаурусов. 

Дисциплина позволит изучить   базовые знаний 

об онтологиях и тезаурусах и практических 

навыков по проектированию и применению 

онтологий при разработке компонентов 

интеллектуального программного обеспечения. 

  



Уметь разрабатывать проектирования и 

разработки онтологии с использованием 

инструментального средства. 

Discipline is aimed at studying the fundamentals of 

the tools for creating thesauri. Discipline will allow 

you to learn basic knowledge about ontologies and 

thesauri and practical skills in the design and 

application of ontologies in the development of 

intelligent software components. Be able to develop 

ontology design and development using the tool. 

30 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

SIIK 

6308 

ISSP 

6308 

SST 

6308 

Семантикалық іздеудің 

инструменталдық 

құралдары 

Инструментальные 

средства 

семантического поиска  

Semantic Search Tools 

5 3 Тәртіп семантикалық талдау құралдарын 

меңгеруге, мәтінді талдау әдістеріне, 

Семантикалық талдау жүйесінің зияткерлік 

функцияларын қамтамасыз етуге арналған 

құралдарға бағытталған. Магистранттар 

гипотетикалық қарым-қатынас графиктерін құру, 

ағаш нұсқаларын құру, семантикалық 

сипаттамалармен қатынастарды тексеру, 

семантикалық талдаудың әдіснамалық негіздерін 

және арнайы оқу пәндері мен диссертацияларын 

одан әрі дамыту үшін бағдарламаларды зерттеуді 

үйренеді. 

Дисциплина направлена на освоение 

инструментальных средств семантического 

поиска, методов анализа текста, средств 

обеспечения интеллектуальных функций 

Системы семантического анализа. Магистранты 

научатся строить граф гипотетических связей, 

строить варианты деревьев, проверять отношения 

по семантическим характеристикам, изучат 

методологическую основу семантического 

анализа и программную реализацию для 

дальнейшего освоения специальных учебных 

дисциплин и диссертации.  

Discipline is aimed at mastering the tools of semantic 

search, methods of text analysis, means of providing 

intellectual functions of the System of Semantic 

  



Analysis. Magistrants will learn how to build a graph 

of hypothetical relationships, build tree variants, 

check relationships on semantic characteristics, study 

the methodological basis of semantic analysis and 

program implementation for further development of 

special academic disciplines and thesis. 

 

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 
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