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Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1  

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Есептеу моделдері және 

олардың күрделігі 

Вычислительные модели и 

их сложность 

Computational models and 

complexity 

 

5 Пән әртүрлі есептерді шешуге арналған 

алгоритмдердің есептеу моделдерін зерттеуге, 

алгоритмдер теориясы дамуының негізгі 

бағыттарын түсіндіруге; программалау үшін 

білімді және практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға және программалау тілін оқуды 

жалғастыруға бағытталған. 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 

Алгоритмдер теориясы     

Теория алгоритмов  

Algorithms Theory 
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различных задач, дать представление и понимание 

основных направлений развития теории 

алгоритмов; формировании знаний и практических 

навыков для программирования и дальнейшего 

изучения языков 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 and their peculiarities (Turing machines, Post, 

recursive functions, normal Markov algorithms, etc.) 

applied in practice. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Бұлдыр жиын 

Нечеткое множество 

Fuzzy set  

 

5 Пән бұлдыр жиын 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 

теориясында 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 
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множеств, 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, 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. 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Бұлдыр логика 

Нечеткая логика 

Fuzzy logic  

 

5 Пән бойынша эволюция және қазiргi 

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 

Есептеу моделдері және 

олардың күрделігі 

Вычислительные модели и 

их сложность 

Computational models and 

complexity 
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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 

approximate reasoning theory and the main directions 

of their development, - the basics of fuzzy 

mathematical programming and fuzzy expected utility. 

4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Параллель есептеулер   

Параллельные  вычисления 

Parallel computing 

5 Пән параллель есептеулердің заманауи 

технологияларын зерттеуге; параллельді 

программалау 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, 

Есептеу моделдері және 

олардың күрделігі 

Вычислительные модели и 

их сложность 

Computational models and 

complexity 
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изучение и написание параллельных алгоритмов. 

Дисциплина позволит изучитьсовременные 

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. 

5 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Бұлтты есептеулер   

Облачные вычисления 

Сloud computing 

5 Пән бұлтты есептеулерді зерттеуге бағытталған. 

Пән басқару және ақпараттық қызметтің оңтайлы 

параллель есептеу 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. 

Есептеу моделдері және 

олардың күрделігі 

Вычислительные модели и 

их сложность 

Computational models and 

complexity 

 

2 семестр / 2 семестр / Semester 2 
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ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

6 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  

Выбор технологии 

программного обеспечения  

Technology selection of 

software  

5 Пәннің программалық қамтаманы 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 

requirements for designing an interface. 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

7 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Программалық қамтаманы 

басқару 

Управление программным 

обеспечением 

Software management 

5 Пән программалық қамтаманың компоненттерімен 

және жіктелуімен танысуға бағытталған, ПҚ 

басқару үрдістерінің ұйымдастырылуын, әдістері 

мен кезеңдерін зерттеуге мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на ознакомление с 

компонентами и классификацией программного 

обеспечения, позволит изучить организацию 

процессов, методы и этапы управления ПО.  

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  

Выбор технологии 

программного обеспечения  

Technology selection of 

software  
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The discipline is aimed at studying the components 

and classification of software, the organization of 

processes, methods and stages of software 

management. 

8 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Программалық қамтаманы 

трансляциялау әдістері 

Методы трансляции 

программного обеспечения 

Software translation methods  

5 Пәннің мақсаты - программалау тілінің 

лексикалық, синтаксистік және семантикалық 

талдау кодын жасау дағдыларын дамыту; 

транслятор құру әдістемесін игеру. 

Трансляциялаудың тікелей және синтаксистік 

әдістерінің негізгі түсініктері мен принциптері. 

Транслятор қызметінің функциялары мен 

құрылымы. Лексикалық талдау. Өрнектер мен 

операторларды аудару. Грамматика бойынша 

синтаксистік анализаторды құру. 

Дисциплина направлена формирование навыков 

разрабатывать код лексического, синтаксического 

и семантического анализа языка 

программирования; владеть: методикой 

построения транслятора. Основные понятия и 

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. 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 

Тілдер мен автоматтар 

теориясы                      

Теория языков и автоматов  

The Theory of Automata and 

language 
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translator from a procedura-oriented language. Lexical 

analysis. Translation of expressions and operators. 

Formal grammars and languages and automata. 

Building syntactic analyzers for grammar. 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Өндірістік программалау  

Промышленное 

программирование  

Industrial programming 

5 Пәннің мақсаты арнайы оқу пәндері мен 

диссертацияларын одан әрі дамыту үшін Java 

тілінде өндірістік программалау 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 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. 

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  

Выбор технологии 

программного обеспечения  

Technology selection of 

software  

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Java-да XML -мен жұмыс 

жасау 

Работа с XML  в Java 

Working with XML in the 

Java 

5 Пән Java программалау тілін қолдана отырып, 

XML құжаттарды өңдеу әдістерін зерттеуге 

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 
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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. 

3семестр /3семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

11 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Программалардың 

спецификациясы және  

верификациясы 

Спецификация и 

верификация программ 

Programs specification and 

verification 

5 Пән программаны әзірлеу үдерісінде практикалық 

қолдану тұрғысынан бағдарламаларды көрсетудің 

қазіргі заманғы әдіснамасының негіздерін оқуға 

бағытталған. Пән спецификация 

классификациясының мақсатын және 

мүмкіндіктерін, анықтау әдісі, талдау, 

ұйымдастыру және басқару талаптарын зерттеуге 

мүмкіндік береді. программалық қамтама 

әзірлеудің негізгі әдістемесімен 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, 

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  

Выбор технологии 

программного обеспечения  

Technology selection of 

software  



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

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 

softwaredevelopment. 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. 

12 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Программалық қамтаманы 

әзірлеу және сапасы 

бойынша стандарттар 

Стандарты по созданию и 

качеству программного 

обеспечения 

Standards for software 

development and quality 

5 Пән программалық 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. 

ИметьнавыкипроектированияПО, 

управленияпроектами. 

Discipline is aimed at studying standards in the field of 

software quality, software life cycle, ways of project 

management. Discipline will allow designing software 

according to the standards for the creation and quality 

of software; mastering skills in software design, 

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  

Выбор технологии 

программного обеспечения  

Technology selection of 

software  



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

project management. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

13 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Деректерді статистикалық 

талдау және өңдеу  

Статистический анализ и 

обработка данных 

Statistical analysis and 

processing of data 

 

6 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 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 

DataMining. 

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. 

 

14 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Үлкен деректерді басқару 

Управление большими 

данными  

Big data management 

 

6 Пән үлкен көлемде құрылымдалған және 

құрылымдалмаған деректерді өңдеудің көптеген 

тәсілдерін, әдістерін, принциптерін және 

құралдарын зерттеуге және нәтижелерді тиімді 

алуға бағытталған. 

Дисциплина направлена на изучение 

многообразных подходов, методов, принципов и 

инструментов обработки структурированных и 

 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

неструктурированных данных в огромных объемах 

и эффективного получения результатов. 

The discipline is aimed at studying a variety of 

approaches, methods, principles and tools for 

processing structured and unstructured data in huge 

volumes and effective results. 

15 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Көпағынды программалау  

Многопоточное 

программирование  

Multithreaded programming 

6 Пән Java / Си программалау тілдерінде көп нүктелі 

бағдарламалауды зерттеуге бағытталған. Арнайы 

оқу пәндері мен диссертацияны одан әрі меңгеруге 

бағытталады. Пән Си/Java программалау 

тілдерінде ағындарды 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. 

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  

Выбор технологии 

программного обеспечения  

Technology selection of 

software  

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Нақты уақыт жүйелерін 

жобалау 

Проектирование систем 

реального времени 

Real-time systems design 

6 Пән мақсаты нақты уақыт жүйелерін жобалау 

әдістерін зерттеуге бағытталған. Өнеркәсіптік және 

мультимедиялық программалау дағдыларын 

меңгеру. Пән Интернет-технологиялар негізінде 

қосымшаларды интеграциялау әдістерін 

пайдалануға, нақты уақыт жүйелері мен 

процестерге арналған қолданбалы ес,ептерге 

программа құруға мүмкіндік береді. 

Дисциплина направлена на изучение методов 

проектирования систем реального времени. Иметь 

 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

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 for 

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. 
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