


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 

 

 

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 

Кәсіби 

бағытталған шет  

тілі 
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review and annotations, reports and bibliographies 

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 КП/MК 

ПД/ОК 

PD/CC 

 

 

PKKT 

5301 

TRPO 

5301 

TSD 

5301 

Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелерін ұйымдастыру  

Организация систем 

информационной 

безопасности  

Organization of systems 

of information security 

2 2 Пән ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің 

ұйымдарын оқуға бағытталған, соның ішінде 

ағып кету, ақпаратты жоғалту, ұрлау, 

бұрмалау, ақпараттың бұрмалануы және басқа 

да рұқсат етілмеген жағымсыз істерді 

пайдалану, дағдыларды қалыптастыруды дереу 

анықтау, ақпараттық жүйелерде айналымға 

түсетін ақпараттық ағындардың барлық 

мүмкін арналарын жіктеуге және жоюға 

мүмкіндік беретін әдістерді оқу. 

 

Дисциплина направлена на изучение 

организации систем информационной 

безопасности, в том числе на изучение 

методов предотвращения утечки, утраты, 

хищения, искажения, подделки информации и 

применение других несанкционированных 

негативных воздействий, формирование 

умений оперативно выявлять, 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security  



классифицировать и устранять всевозможные 

каналы утечек информации, циркулирующей в 

информационных системах. 

The discipline is aimed at studying the 

organization of information security systems, 

including the methods of preventing information 

leakage, loss, theft, distortion, forgery and other 

unauthorized negative impacts, forming the ability 

to quickly identify, classify and eliminate all 

possible channels of information leakage that 

circulates in information systems. 

Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) / 

Compulsory Components for the major (university component) 

6 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

KPA 

5205 

MZP 

5205 

SPM 

5205 

Қорғалған 

программалау әдістері  

Методы защищенного 

программирования  

Secure programming 

methods 

3 1 

 

Пән мақсаты - ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің ақпараттық жүйелерін 

құрудың құқықтық және инженерлік-

техникалық негіздерін білуге, жобалау және 

дамыту үдерісінде ақпараттық жүйелерді 

қорғауды реттейтін ұлттық және халықаралық 

нормативтік құжаттарды меңгеруге 

бағытталған; ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі 

қауіп-қатерлері және оларды анықтау 

ережелері, сыртқы және ішкі ақпараттық 

шабуылдар нәтижесінде ақпараттың ағып 

кетуіне жол бермеу әдістері 

Дисциплина направлена на усвоение знаний по 

нормативно-правовым и инженерно-

техническим основам построения защищенных 

информационных систем, изучение 

национальных и международных нормативно-

правовых документов регламентирующих 

организацию защиты информационных систем 

в процессе проектирования и разработки; 

основных угроз информационной 

безопасности и правил их выявления, методов 

предотвращения утечки информации в 

результате внешних и внутренних 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



информационных атак. 

The discipline is aimed at studying the legal and 

engineering and technical foundations of building 

secure information systems, studying national and 

international regulatory documents regulating the 

protection of information systems in the design 

and development processes; the main threats of 

information security and the rules for their 

detection, methods to prevent information leakage 

as a result of external and internal information 

attacks. 

7 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

PKKT 

5206 

KAPS 

5206 

STCS 

5206 

Программалық 

құралдармен 

криптографиялық 

талдау 

Криптографический 

анализ с помощью 

программных средств 

Software tools for 

cryptographic analysis 

3 1 Пән криптоталдау әдісін зерттеуге 

бағытталған, криптографикалық 

примитивтердің қауіпсіздігін бағалау; 

криптоталдау үшін программалау ортасын 

және олардың құру принциптерін, дамыту 

ортасы, қолданылуын зерттеу; 

криптографиялық шабуылдарды 

бағдарламалық қамтамасыз ету, өз шешімдерін 

әзірлеу мүмкіндігі. Пән қазіргі шифрлардың 

осалдығын және криптографиялық күштің 

құрылымын және маңызды аспектілерін 

зерттеуге мүмкіндік береді; қиын есептелетін 

криптографикалық есептерді, криптоталдау 

әдістері және заманауи шифр 

криптошабуылын жариялануы. 

шифрлерге криптотакс жарияланған 

Дисциплина направлена на изучение методов 

криптоанализа, оценки безопасности 

криптографических примитивов; изучение 

программных средств для криптоанализа и 

принципов их создания, средств разработки, 

применение; программная реализация 

криптографических атак, способность 

выработать собственные решения. Дисциплина 

позволит изучить структуру и важные аспекты 

криптостойкости и уязвимости современных 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



шифров; трудновычислимые задачи 

криптографии, методы криптоанализа и 

опубликованные криптоатаки на современные 

шифры. 

Discipline is aimed at studying cryptanalysis 

methods, assessing the security of cryptographic 

primitives; studying software for cryptanalysis 

and the principles of their creation, development 

tools, application; software implementation of 

cryptographic attacks, the ability to develop their 

own solutions. Discipline will allow to study the 

structure and important aspects of cryptographic 

strength and vulnerability of modern ciphers; 

difficultly computable cryptography problems, 

cryptanalysis methods, and published 

cryptographic attacks on modern ciphers. 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

B 

AKBS 

6305 

SUIB 

6305 

SISM 

6305 

 Ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару 

стандарттары  

Стандарты управления 

информационной 

безопасностью  

Standards of Information 

Security Management 

5 3 Пән ұйымдардағы ақпараттық қауіпсіздікті 

(АҚ) стандартты басқаруды оқуға бағытталған, 

сондай-ақ бағдарламалау, құру, пайдалану, 

талдау, қызмет көрсету және жетілдіру, белгілі 

бір объектінің ақпараттық қауіпсіздікті 

басқару жүйесін (АҚБЖ)  негізгі тісілдерді 

зерттеу. Пән АҚ басқаруды реттейтін негізгі 

стандарттарды зерделеуге мүмкіндік береді; 

АҚБЖ құру принциптері; АҚ басқару 

процестерін дамыту принциптері; жалпы 

АҚБЖ шеңберінде АҚ басқарудың жекелеген 

процестерінің өзара байланысы; АҚБЖ-ін 

кәсіпкерлікті басқарудың жалпы жүйесіне 

интеграциялау тәсілдері. 

Дисциплина направление на изучение 

стандартов управления информационной 

безопасностью (ИБ) в организации, а также 

изучение основных подходов к разработке, 

реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию систем 

управления информационной безопасностью 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



(СУИБ) определенного объекта. Дисциплина 

позволит изучить основные стандарты, 

регламентирующие управление ИБ; принципы 

построения СУИБ; принципы разработки 

процессов управления ИБ; взаимосвязи 

отдельных процессов управления ИБ в рамках 

общей СУИБ; подходы к интеграции СУИБ в 

общую систему управления предприятием. 

Discipline is aimed at studying information 

security (IS) management standards in the 

organization, and the main approaches to the 

development, implementation, operation, analysis, 

maintenance and improvement of information 

security management systems (ISMS) of a certain 

object. Discipline will allow to study the basic 

standards regulating IS management; principles of 

building ISMS; the principles of developing IS 

management processes; interrelation of separate 

IS management processes within the framework 

of a common ISMS; approaches to the integration 

of ISMS into the overall system of enterprise 

management. 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

B 

AKSO

TA 

6306 

MRIS

B 

6306 

ISIIM 

6306 

Ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы 

оқиғаларды тергеу 

әдістері 

 Методы расследования 

инцидентов в сфере 

информационной 

безопасности 

Information security 

incident investigations 

methods 

4 3 Пән қауіпсіздік қызметінің (ақпараттық 

қауіпсіздік бөлімінің) ақпараттық жүйелердегі 

оқиғаларға жауап беру бойынша ұйымдардың 

барлық әрекеттер аспектілерін оқуға 

бағытталған, соның ішінде мұндай 

оқиғалардың алдын алу әдісі, олардан 

келтірілген шығынды жою, хакерлік 

белсенділіктің жолын кесу, заңсыз ақпаратты 

жинау және кінәлілерді анықтап арналарын 

жабу. Оқушылар ұйымның ақпараттық 

жүйелеріне қауіп төндіретін тәуекел 

факторларын зерттейді. Компьютерлік 

инциденттердің көп мөлшерін қорытуға 

негізделген олардың ықтималдығын төмендету 

бойынша ұсынымдар берілді. 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



Дисциплина направлена на изучение всех 

аспектов деятельности службы безопасности 

(отдела информационной безопасности) 

организации при реагировании на инциденты в 

информационной системе, в том числе 

методика предупреждения таких инцидентов, 

ликвидации нанесенного ими ущерба, 

пресечения хакерской активности, перекрытия 

каналов незаконного съема информации и 

выявления виновных лиц. Учащиеся изучают 

факторы риска, представляющие наибольшую 

опасность для информационных систем 

организации. На основе обобщения большого 

числа компьютерных инцидентов даются 

рекомендации по снижению их вероятности. 

The discipline is aimed at studying all aspects of 

the security service activities (information 

security department) within the organization when 

responding to incidents in the information system, 

including the method of preventing such 

incidents, eliminating the damage caused by them, 

suppressing hacker activity, blocking the channels 

of illegal information collection and identifying 

the perpetrators. Students study the risk factors 

that pose the greatest danger to the organization's 

information systems. Based on the generalization 

of a large number of computer incidents, 

recommendations are given to reduce their 

probability. 

Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору / Elective Optional Components 

10 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

KETK 

5207 

MSET 

5107 

MTES 

5107 

Қауіпсіздікті инженерлі-

техникалық қамтамасыз 

ету әдістері мен 

құралдары  

Методы и средства 

инженерно-

технического 

3 1 Пән ақпараттарды қорғауды қамтамасыз 

етудің кешенді жүйесін ұйымдастыруда негізгі 

ғылыми білімдер мен дағдыларды алуға 

бағытталған. Қауіпсіздік жүйелерін бағалау 

стандарттары мен критерийлерін зерттеуге 

ерекше көңіл бөлінеді. 

Пән оқушыларға әртүрлі қауіпсіздік 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 



обеспечения 

безопасности 

Methods and tools of 

engineering and technical 

ensuring of security  

жүйелерінің аппараттық және бағдарламалық 

құралдарының бөлігі болып табылатын 

заманауи әдістемелік және техникалық 

құралдарды үйретуге мүмкіндік береді 

Дисциплина направлена на получение базовых 

научных знаний и навыков в организации 

комплексной системы обеспечения защиты 

информации. Особое внимание уделяется 

изучению комплекса стандартов и критериев 

оценки систем безопасности. 

Дисциплина позволит обучить студентов 

современным методическим и техническим 

средствам, входящим в состав аппаратного и 

программного обеспечения различных систем 

безопасности. 

Discipline is aimed at obtaining basic scientific 

knowledge and skills on organizing a complex 

system for ensuring the information protection. 

Particular attention is paid to the study of a set of 

standards and criteria for evaluating security 

systems. 

Discipline will allow students to learn modern 

methodological and technical tools that are part of 

the hardware and software of various security 

systems. 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 

11 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

KETK

B 

5208 

UETO

B 

5208 

METE

S 5208 

Қауіпсіздікті инженерлі-

техникалық 

қаматамасыз етуді 

басқару 

Управление инженерно-

техническим 

обеспечением 

безопасности 

Management  of 

engineering and technical 

ensuring of security  

3 1 Пән ақпараттық жүйелерді кешенді қорғау 

әдістерін зерттеуге бағытталған. Қауіпсіздік 

жүйелерін бағалау стандарттары мен 

критерийлерін зерттеуге ерекше көңіл 

бөлінеді. 

Пән студенттерге әртүрлі ақпараттық 

жүйелердің қауіпсіздік саясатына негізделген 

қауіпсіздік жүйелерін инженерлік және 

техникалық ұйымдастыру және ақпараттық 

желілерді жобалау принциптерін үйретеді; 

студенттерге қауіпсіздік жүйелерінің және 

ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



параметрлерін тестілеуді үйрету 

Дисциплина направлена на изучение   методов 

комплексной защиты информационных 

систем. Особое внимание уделяется изучению 

комплекса стандартов и критериев оценки 

систем безопасности. 

Дисциплина позволит обучить студентов 

принципам инженерно-технической 

организации систем безопасности и 

проектирования информационных сетей на 

основе различной политики безопасности 

информационных систем; обучить студентов 

методам тестирования основных параметров 

систем безопасности и защиты информации. 

Discipline is aimed at studying the methods of 

complex protection of information systems. 

Particular attention is paid to the study of a set of 

standards and criteria for evaluating security 

systems. 

Discipline will teach students the principles of 

engineering and technical organization of security 

systems and designing information networks 

based on various information systems security 

policies; will teach students how to test the basic 

parameters of security systems and information 

security. 

12 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

OAK

KT 

5207 

TOIB

O 

5207 

TPISO 

5207 

Объектілердің 

ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

технологиялары 

Технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

Technologies of providing 

of information security of 

objects 

3 1 Пән ақпараттарды қорғаудың заманауи 

әдістерін және құралдарын меңгеруге, оларды 

іс жүзінде қолдануға қабілетті болады. Пән 

ақпараттық қорғау және нормативтік-

құқықтық базаның тұжырымдамаларын 

зерттеуге мүмкіндік береді; қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің міндеттері мен әдістері; 

қауіптер, ағып кету арналары және ақпаратқа 

рұқсатсыз қол жеткізу; қауіпсіздік мәселесін 

шешу жолдары. 

Дисциплина направлена на овладение 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 



современными методами и средствами защиты 

информации, умение их эффективно 

применять на практике. Дисциплина позволит 

изучить понятия защиты информации и 

нормативно-правовую основу; задачи и 

методы обеспечения безопасности; угрозы, 

каналы утечки и несанкционированного 

доступа к информации; пути решения 

проблемы безопасности. 

Discipline is aimed at mastering modern methods 

and tools for protecting information, the ability to 

effectively apply them in practice. Discipline will 

allow to study the concepts of information 

protection and regulatory framework; tasks and 

methods of ensuring security; threats, channels of 

leakage and unauthorized access to information; 

ways to solve the security problem. 

security 

13 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

 

AKB 

5208 

UZI 

5208 

MIP 

5208 

Ақпаратты қорғауды 

басқару   

Управление защитой 

информации 

Management of 

information protection 

3 1 Пән ұйымдардың, мекемелердің және 

жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі басқару процестерінің 

рөлін түсінуге бағытталған; ұйымдардың, 

мекемелердің және жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігін басқарудың негізгі әдістерімен 

танысу; ақпараттық қауіпсіздікті басқару 

процестерін енгізудің заманауи әдістері 

бойынша оқыту; практикаға алынған білімді 

тиімді қолдану үшін оқыту. 

Дисциплина направлена на формирование 

понимания роли процессов управления в 

обеспечении информационной безопасности 

организаций, объектов и систем; ознакомление 

с основными методами управления 

информационной безопасностью организаций, 

объектов и систем; обучение современным 

методам реализации процессов управления 

информационной безопасностью; обучение 

эффективному применению полученных 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



знаний на практике. 

Discipline is aimed at forming an understanding 

of the role of management processes in ensuring 

information security of organizations, objects and 

systems; introducing the basic information 

security management methods of organizations, 

objects and systems; learning modern methods of 

implementing information security management 

processes; and effective application of the 

acquired knowledge in practice. 

14 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

AKBZ

hZh 

5302 

PSUIB 

5302 

DISM

S 5302 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару 

жүйелерін жобалау 

Проектирование 

системы управления 

информационной 

безопасностью  

Designing Information 

Security Management 

System 

3 2 

 

Пән ақпарат қауіпсіздігін басқару жүйелерін 

жобалау әдістерін, ақпараттық қауіпсіздік 

қаупін талдау және бағалауды зерттеуге 

бағытталған. Тәртіп қауіпсіздік қауіпсіздігін 

және ақпараттық қауіпсіздікті басқару 

әдістерін зерттеуге мүмкіндік береді; 

ақпараттық қорғауды басқару мен ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару жүйелерін жобалаудың 

заманауи құралдары мен әдістері. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

проектирования систем управления 

информационной безопасностью, анализа и 

оценки рисков информационной безопасности. 

Дисциплина позволит изучить средства и 

методы анализа защищенности и управления 

информационной безопасностью; современные 

средства и методы управления защитой 

информации и проектирования систем 

управления информационной безопасностью. 

The discipline is aimed at studying the methods of 

designing information security management 

systems, analyzing and assessing information 

security risks. Discipline will allow to study 

means and methods for analyzing the security and 

information security management; modern tools 

and methods for managing information security 

and designing information security management 

Қорғалған 

программалау 

әдістері  

Методы 

защищенного 

программирован

ия  

Secure 

programming 

methods 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 



systems. 

 

15 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

AKTT

B 

5303 

AORI

B 

5303 

AEIS

R 

5303 

Ақпараттық қауіпсіздік 

тәуекелдерін талдау 

және бағалау  

Анализ и оценка рисков 

информационной 

безопасности 

Analysis and evaluation 

of information security 

risks 

3 2 

 

Пән, ақпараттық қауіпсіздіктің тәуекелдерін 

талдау мен бағалаудың негізі және мазмұны, 

тәжірибеде жинақталған білімді іске асыру 

туралы жүйелі білімді алуға бағытталған. Пән 

ақпарат қауіпсіздігінің тәуекелдерін, 

тәуекелдерді есептеуді, салдарларды 

бағалауды және оқиғаның ықтималдығын 

зерттеуді, тәжірибеде жинақталған білімді 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на получение 

системных знаний об основах и содержании 

анализа и оценки рисков информационной 

безопасности, о  реализации полученных 

знаний  в практической деятельности.  

Дисциплина позволит изучить риски 

информационной безопасности, расчет рисков, 

оценку последствий и вероятности инцидента, 

уметь реализовывать полученное знание в 

практической деятельности. 

Discipline is aimed at obtaining systematic 

knowledge about the fundamentals and content of 

analysis and assessment of information security 

risks, realization of the gained knowledge in 

practice. Discipline will allow to study the risks of 

information security, the calculation of risks, the 

evaluation of the consequences and likelihood of 

the incident, be able to implement the gained 

knowledge in practice. 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

жүйелерін 

ұйымдастыру  

Организация 

систем 

информационной 

безопасности  

Organization of 

systems of 

information 

security 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

BZhSh

K 

5304 

PRUN 

5304 

DMU

U 

Белгісіздік жағдайында 

шешім қабылдау 

Принятие решений в 

условиях 

неопределенности 

Decision making under 

uncertainty 

2 2 

 

Пәннің мақсаты белгісіздік кезінде шешім 

қабылдау әдістерін және алгоритмдерін 

меңгеруге, жобаларды басқару саласында 

тиімді қызметке математикалық үлгілерді 

қолдану мүмкіндігін береді; шешім қабылдау 

әдістерін білу, оларды қолдану шарттары, 

математикалық үлгілерді қолдану 

 Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  

информатики и 

информационн

ой 



5304 принциптері, тиісті бағдарламалық құралдар. 

Пән типтік мәселелерді шешеді, шешім 

қабылдау әдістерін іс жүзінде қолданады, 

шешілген мәселелердің формалды моделін 

қалыптастырады, шешімдер қабылдау үшін 

зерттелген әдістерді қолданады. 

Дисциплина направлена на овладение 

методами и алгоритмами принятия решений в 

условиях неопределенности, умение 

применять математические модели для 

эффективной деятельности в области 

управления проектами; знание методов 

принятия решений, условия их применения, 

принципы применения математических 

моделей, соответствующий программный 

инструментарий. Дисциплина позволит решать 

типовые задачи, применять на практике 

методы принятия решений, строить 

формальные модели решаемых задач, 

использовать изученные методы для принятия 

решений на практике. 
Discipline is aimed at mastering the methods and 

algorithms of decision-making under uncertainty, 

the ability to apply mathematical models for 

effective activities in the field of project 

management; knowledge of the decision-making 

methods, the conditions for their application, the 

principles of applying mathematical models, the 

corresponding software tools. Discipline will 

allow solving typical problems, applying decision-

making methods in practice, building formal 

models of solved problems, using the methods 

studied to make decisions in practice. 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 

17 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

BTK 

5302 

BOT 

5302 

Бұлтты технологиялар 

қауіпсіздігі  

Безопасность облачных 

технологий 

3 2 

 

Пән бұлтты технологиялар қауіпсіздігін 

зерттеуге бағытталған. Пән бұлтты 

есептеулердің архитектуралық қағидаларын, 

әдістерін, жобалау үлгілерін және бұлтты 

Қорғалған 

программалау 

әдістері  

Методы 

Информатика 

және 

ақпараттық 

қауіпсіздік  



C SCT 

5302 

Security of cloud 

technologies 

қызметтерді жеткізушілерге және 

тұтынушыларға қолданылатын және бұлтты 

негізделген қауіпсіз қызметтерді ұсынатын 

нақты тәжірибелерді зерттеуге мүмкіндік 

береді; бұлтты технологияның қауіпсіздігінің 

негізгі аспектілері. 

Дисциплина направлена на изучение 

безопасности облачных технологий. 

Дисциплина позволит изучить концепции 

облачных вычислений архитектурных 

принципов, методов, шаблонов 

проектирования и реальных лучших практик, 

применяемых к поставщикам услуг облачных 

и потребителей и предоставлению безопасных 

услуг на основе облака; основные аспекты 

безопасности облачных технологий. 

Discipline is aimed at studying the security of 

cloud technologies. Discipline will allow to study 

the concepts of cloud computing, architectural 

principles, methods, design patterns and real best 

practices applied to cloud service providers and 

consumers and providing secure services based on 

the cloud; basic aspects of cloud security. 

защищенного 

программирован

ия  

Secure 

programming 

methods 

информатики и 

информационн

ой 

безопасности 

Computer 

science 

and information 

security 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

MTK 

5303 

BMT 

5303 

SMT 

5303 

Мобильді 

технологиялар 

қауіпсіздігі  

Безопасность 

мобильных технологий 

Security of mobile 

technology 

3 2 

 

Пән ұялы технологиялардың қауіпсіздігін 

зерттеуге бағытталған. Пән ұялы қосымшалар 

мен желілердің қауіпсіздігінің негізгі 

аспектілерін, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қорғау жүйелерін классификациялауды, 

мобильді құрылғылардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету әдістерін зерттеуге мүмкіндік 

береді. Қауіпсіздік сертификаттары, ұялы 

технологиялардағы ақпаратты қорғаудың 

принциптері мен әдістерін қолдана білу. 

Дисциплина направлена на изучение 

безопасности  мобильных технологий. 

Дисциплина позволит изучить основные 

аспекты безопасности мобильных приложений 

 Информатика 

және 
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и сети, классификация систем защиты 

программного обеспечения, методы 

обеспечение безопасности мобильных 

устройств. сертификаты безопасности, уметь 

применять принципы и методы защиты 

информации в мобильных технологиях. 

Discipline is aimed at studying the security of 

mobile technologies. Discipline will allow 

studying the basic aspects of security of mobile 

applications and networks, the classification of 

software protection systems, methods to ensure 

the security of mobile devices, certificates of 

safety, mastering the abilities to apply principles 

and methods of information protection in mobile 

technologies. 

19 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

C 

ZhK 

5304 

SB 

5304 

NS 

5304 

Желілік қауіпсіздік 

Сетевая безопасность 

Network security 

2 2 

 

Тәртіп желінің қауіпсіздігін зерттеуге 

бағытталған. Пән аутентификация ақпаратын 

сақтау және беру әдістерін, TCP / IP 

желілеріндегі шабуылдарды іске асыру 

тетіктерін, желі абоненттерін анықтау және 

түпнұсқалы растау үшін негізгі хаттамаларды, 

желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктерін 

және алдын алу және анықтау тәсілдері мен 

әдістерін қолдану мүмкіндігін зерделеуге 

мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение сетевой 

безопасности. Дисциплина позволит изучить 

средства и методы хранения и передачи 

аутентификационной информации, механизмы 

реализации атак в сетях TCP/IP, основные 

протоколы идентификации и аутентификации 

абонентов сети, уметь применять защитные 

механизмы и средства обеспечения сетевой 

безопасности, средства и методы 

предотвращения и обнаружения вторжений. 

Discipline is aimed at studying network security. 

Discipline will allow studying means and methods 
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for storing and transmitting authentication 

information, mechanisms for implementing 

attacks in TCP/IP networks, basic protocols for 

identifying and authenticating network 

subscribers, mastering the ability to apply 

protection mechanisms and means for providing 

network security, means and methods of 

preventing and detecting intrusions. 

20 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

DK 

6307 

KhD 

6307 

DW 

6307 

Деректер қоймасы 

Хранилище данных 

Data warehouse 

5 3 Пәннің мақсаты - деректерді талдау 

модельдерін құрудың теориялық аспектілерін 

және практикалық дағдыларын меңгеру; 

RapidMiner ортасында модельдеу жұмысының 

практикалық дағдыларын, оның ішінде 

қосымшалар кодтарын біріктіруді нығайтады, 

қосымша кодын енгізуді есептегенде. Пән 

OLAP технологияларын, көп 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 of building data 

analysis models; consolidating the practical skills 

on building models in the RapidMiner tool 

environment, including their integration into 

application codes. Discipline will allow studying 

OLAP technologies, multidimensional cubes, 

Data Mining methods.multidimensional cubes, 
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Data Mining methods. 

21 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

DBKK

A 

6308 

MZB

DP 

6308 

DAP

M 

6308 

Деректер базасын және 

қосымшаларды қорғау 

әдістері 

Методы защиты баз 

данных и приложений 

Database and applications 

protection methods  

5 3 Пән деректер базасында сақталатын 

деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында принциптері, әдістері, рәсімдер 

мен әдістемелерді терең зерттеуге 

бағытталған. Тәртіп дерекқордың қауіпсіздігі 

мен векторлардың/шабуылдың әдістерінің 

қауіп-қатерлерімен арасындағы қатынасты 

зерттейді. Дерекқор түрлері, қауіпсіздік 

архитектурасы, платформа негіздері, 

пайдаланушы әкімшілігі, парольдерді басқару, 

қауіпсіздік модельдері, виртуалды жеке 

дерекқорлары және аудит үлгілері 

талқыланады. Бұл курс қауіпсіздік деректер 

базасының үрдістерін, қауіпсіздікті 

конфигурациялау әдістерін және бақылау 

тізімдерін тексеру. 

Дисциплина направлена на углубленное  

изучение принципов, методов, процедур и 

методологий в целях обеспечения 

безопасности данных, хранящихся в базах 

данных. Дисциплина рассматривает 

взаимосвязь между безопасностью баз данных 

и связанных с ними угроз векторов / методов 

атаки. В нем рассматриваются типы баз 

данных, архитектура безопасности, основы 

платформы, администрирование 

пользователей, управление паролями, модели 

безопасности, виртуальные частные базы 

данных и модели аудита. Этот курс 

рассматривает процессы базы данных по 

безопасности, методы настройки безопасности 

и аудита контрольных списков. 

Discipline is aimed at an in-depth study of 

principles, methods, procedures and 

methodologies to ensure the security of data 

stored in databases. Discipline considers the 
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relationship between the security of databases and 

the associated vectors of threats/methods of 

attack. It discusses database types, security 

architecture, platform basics, user administration, 

password management, security models, virtual 

private databases, and audit models. This course 

considers the processes of the database on 

security, methods for configuring security, and 

auditing checklists. 

22 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

AKZh

S 6307 

SSIB 

6307 

SISS 

6307 

Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелерінің 

спецификациясы 

Спецификация систем 

информационной  

безопасности 

Specification of 

information security 

systems 

5 3 Пән әзірлеу процесінің барлық деңгейлерінде 

бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын 

талаптармен жұмыс істеу әдістерін, тәсілдерін 

және аспектілерін игеруге бағытталған. 

Сондай-ақ, пайда болған проблемаларды 

автоматтандырудың заманауи құралдарын 

(CASE) және заманауи әдіснамалар мен 

технологияларды қолдана отырып, талаптарды 

алу, ұйымдастыру, талдау және басқарудың 

практикалық дағдыларын игеру. 

Дисциплина направлена на овладение 

методами, подходами и аспектами работы с 

требованиями к программному обеспечению 

на всех уровнях процесса разработки. А также 

овладение практическими навыками 

получения, организации, анализа и управления 

требованиями с использованием современных 

средств автоматизации возникающих задач 

(CASE) и современных методологий и 

технологий. 

Discipline is aimed at mastering the methods, 

approaches and aspects of working with software 

requirements at all levels of the development 

process, and mastering the practical skills of 

obtaining, organizing, analyzing and managing 

requirements using modern means for automating 

emerging problems (CASE) and modern 

methodologies and technologies. 
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