
 



 



 



 

 

 

 

Мамандық  «6D070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу»   

Специальность «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование»  

Specialties «6D070500 - Mathematical and computer modeling»  
     

 
Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Level of programme: 

Докторантура/ Докторантура/ Doctoral Program 

 

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded:  

философия докторы (PhD) /доктор философии (PhD)/ Doctor of Philosophy (PhD) 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Level of qualification:  

8 уровень НРК РК / 8 уровень ЕРК 

 

Берілетін дәреже:  

6D070500 - "Математикалық және компьютерлік модельдеу" мамандығы бойынша  философия докторы (PhD)  

Awarded degree:  

the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty  6D070500 - Mathematical and computer modeling" 

Присуждаемая степень: 

 доктор философии (PhD) по специальности 6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование 

 

Стандартный срок обучения: 3 года 

Оқытудың стандартты мерзімі: 3 жыл 

Standard period of study: 3 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл  

Периодичность пересмотра: 3 года  

Frequency of review: 3 years  
  



1 Білім беру бағдарламасының мақсаты: Математикалық және компьютерлік модельдеу  саласы бойынша биік кәсіби мәдениетті, зерттеу 

жұмыстарын, педагогикалық, ұйымдастырушылық және басқару жұмыстарын жүргізе алатын, қазіргі заманғы еңбек нарығында  жоғары 

квалификациялы бәсекеге қабілетті  ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау.  Және табиғи және жасанды құбылыстар 

мен үрдістерін  модельдеу саласында терең теоретикалық білімі бар,  заманауи жоғары өнімді компьютерлік технологияларды игерген  

мамандарды дайындау . 

 

Цели образовательной программы: подготовка конкурентоспособных на современном рынке труда научных и научно-педагогических 

кадров в области математического и компьютерного моделирования с высоким уровнем профессиональной культуры, обладающих 

углубленными теоретическими знаниями по различным актуальным направлениям, таким как моделирование естественных и искусственных 

явлений и процессов, владеющих современными высокопроизводительными компьютерными технологиями и способных успешно 

осуществлять исследовательскую, педагогическую, организаторскую и управленческую деятельность. 

   

Profile of the educational programme: 

preparation of competitive in today's job market of scientific and pedagogical staff in the field of mathematical and computer modeling with a high 

level of professional culture, the ability to successfully carry out research, educational, organizational and management activities. Prepare competitive 

specialists, having in-depth theoretical knowledge on various topical areas, such as Modern methods of mathematical modeling of Natural and 

Artificial phenomena modeling, High performance computing technologies as well. 

 

2 Білім берудің негізгі нәтижелері: 

 «6D070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығының түлектер физикалық және экономикалық процестер мен 

құбылыстардың математикалық модельдеудің принциптарын терең игеріп қалыптастырылады, практикалық маңызы бар қолданбалы 

есептерді шешу әдістерін игеру, оларды ғылыми-зерттеушілік жұмыстарында қолдануға қабілетті болу керек. 

 

Ключевые результаты обучения: 

Выпускники по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование» будут владеть современными принципами 

математического моделирования физических и экономических процессов и явлений, методами решения прикладных задач, быть способным 

применять их в научно-исследовательской работе. 

 

Key learning outcomes: 

Graduates of this educational program is awarded the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD)  in the specialty  6D070500 - Mathematical and 

computer modeling". PhD student should master the Principles of mathematical modeling of physical and economical processes and phenomena, 

methods of practical applications of their knowledge and be able to apply it  in research work. 

 



Білім беру бағдарламасының құзіреттілігі:  

Түлектердің кәсіби профилі: «6D070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығының түлектері мынадай лауазымдарда 

қызмет істей алады: 

ғылыми - зерттеу мекемелерінде (институттар, лабораториялар) ғылыми қызметкер, алдыңғы қатарлы инженер немесе физика-химиялық 

және технологиялық үрдістерін жасаушы және зерттеуші ретінде математик-программист; 

мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі жоғары оқу орындарында (университеттер, академиялар, институттар) оқытушы; 

 

 

Компетенции образовательной программы:  

Профессиональный профиль выпускников. Выпускники по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное 

моделирование» могут занимать должности: 

ведущий инженер или разработчик в сфере физико-химических и технологических процессов, исследователь математик-программист; 

научный работник в научно-исследовательских учреждениях (институты, лаборатории);  

преподаватель в высших учебных заведениях государственной и негосударственной формы (университеты, академии, институты). 

 

Competenses of the educational programme: 

Professional profile of graduating students. 

Graduates of this educational program is awarded the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD)  in the specialty  6D070500 - Mathematical and 

computer modeling"  advanced engineer or developer in the field of physical, chemical and technological processes,  researcher mathematician-

programmer;  

researcher at research institutions (institutions, laboratories), 

instructor at state and non-state universities (universities, academy, institutions). 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the educational programme 

 

3.1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the educational 

programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы /Название модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения / Learning Outcomes 

Мамандық бойынша міндетті модульдер / Обязательные модули специальности / Obligatory module on speciality 

 

MATH 

72001   

Стационардық емес физикалық 

процестерді математикалық моделдеу  

Математическое моделирование 

нестационарных физических 

процессов  

Mathematical modeling of instationary 

physical processes   

Мақсаты: стационарлық емес 

физикалық процестерді 

математикалық модельдеу 

ерекшеліктерін терең игеру; 

стационарлық емес 

физикалық процестерді 

математикалық модельдеу 

теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларын 

тереңдету; 

математикалық модельдеу 

қолданбалы есептерді шешу 

үшін өз білімдерін қолдана 

білу; 

шешу әдістерін таңдау және 

компьютерді пайдаланып, 

оның сандық есептеу 

алгоритмдерін дамытуды, 

математикалық моделін 

салуды сауатты дағдылану. 

Цель: углубить знание 

особенностей 

математического 

моделирования 

нестационарных 

физических  процессов; 

углубить теоретические 

знания и практические 

навыки по математическому 

моделированию 

нестационарных 

физических  процессов; 

уметь применять 

полученные знания для 

решения прикладных задач 

математического 

моделирования; иметь 

навыки грамотного 

построения математической 

модели выбора методов ее 

дискретизации и разработка 

алгоритмов расчета с 

применением ПЭВМ. 

Deep knowledge of 

principles of mathematical 

modeling of non-stationary 

physical processes; 

to deepen the theoretical 

knowledge and practical 

skills in mathematical 

modeling of non-stationary 

physical processes; 

be able to apply their 

knowledge to solve applied 

problems of mathematical 

modeling; 

have literacy skills of 

constructing a mathematical 

model of the choice of 

methods and the 

development of its sample 

calculation algorithms using 

a PC. 

MATH 

72002   

Ғылым өлшеу/ Наукометрия/ 

Scientometrics 

 

Ғылымитанымдық білімін 

және ғылымтанудың саласы 

ретінде наукометрияның 

Демонстрировать 

науковедческие знания и 

понимание 

Naukovedcheskie 

demonstrate knowledge and 

understanding of the 



әдіснамалық негіздерін 

ұғынуын көрсете біледі; 

Ғылымның әр түрлі 

көрсеткіштерін сандық 

жағынан бағалау әдістерін 

қолдана білуге даярлығы 

болады; Әлем елдері және 

ғылым салалары бойынша 

ғалымдардың ғылыми 

белсенділігін талдау 

қабілеттілігі болады; 

Нақты ғылыми сала 

бойынша жаңа зерттеушілік 

аумақты қалыптастыруға 

даярлығы болады; 

Ғылыми нәтижелерді 

объективті сараптаудың 

әдістерін пайдалануға 

қабілетті болады; 

Ғылыми іс-әрекетті жүзеге 

асыру үдерісінде өзін-өзі 

дамыту мен өзін-өзі  жүзеге 

асыруға даярлығы болады. 

методологических основ  

наукометрии как области 

науковедения; готовность к 

использованию 

количественных методов 

оценки различных 

показателей науки;  

способность анализировать 

научную активность ученых 

по странам мира и по 

отраслям науки; 

готовность к формированию 

новых исследовательских 

фронтов по конкретной 

научной отрасли; 

способность к применению 

методов объективной 

экспертизы научных 

результатов; 

готовность к саморазвитию 

и самореализацию в 

процессе осуществления  

научной деятельности. 

methodological foundations 

of the science of science as 

a field Scientometrics; 

willingness to use 

quantitative methods to 

assess various indicators of 

science; 

the ability to analyze 

scientific activity of 

researchers of the countries 

of the world and by fields 

of science; 

commitment to the 

formation of new research 

fronts on a particular 

scientific field; 

the ability to use objective 

methods of examination of 

the scientific results. 

the willingness to self-

development and self-

realization in the process of 

scientific activity. 

Мамандық модульдері – 1 / Модули специальности – 1 / Modules in major – 1 

1-ші траектория/ Траектория 1/Learning path 1 

MATH 

73001 

DTSA 73001 Деректердің талдау және 

сандық әдістер    

 

ADSHM 73001 Анализ данных и 

численные методы  

 

ADNM 73001 Analysis of data and 

numeral methods 

Пәнді оқыту мақсаты 

докторанттардың 

статистикалық талдау 

теориясы мен нақты 

деректерді тікелей өңдеу 

барысында статистикалық 

тұжырымдар мен болжамдар 

жасау технологиясын 

Целью курса является 

освоение докторантами 

основные идей теории 

статистического анализа и 

приобретение навыки в 

технологии статистических 

выводов и прогнозов при 

непосредственной 

The purpose of discipline is 

the to learning of methods 

and techniques of stochastic 

analysis and forecasting in 

the STATISTICA for 

Windows. The course 

provides a detailed 

technical description of the 



меңгеруі мен осындай 

процесстерді іске асырудың 

сандық әдістерін игеру. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

докторанттар түрлі 

салаларды зерттеудегі 

эксперименттік деректерді 

өңдеудің статистикалық, 

сандық және компьютерлік 

аспектілерін меңгеруі тиісі. 

обработке реальных данных 

и численных методов 

реализации таких процедур. 

В результате изучения 

данного курса докторанты 

должны приобрести 

статистические, численные  

и компьютерные аспекты 

обработки 

экспериментальных данных 

различных областей 

исследования.   

dialog boxes, terms and 

translation of main options 

used to predict in the 

system STATISTICA. 

Detail explaining the 

examples of prediction of 

real and simulated data . 

As a result of this course 

the master students should 

be able to apply 

mathematical principles and 

practical skills in the 

STATISTICA for complex 

statistical analysis and data 

processing for Windows. 

 KEMMK 73001 Кері есептер және 

олардың математикалық моделдеудегі 

қолданыстары 

 

OZPMF 73001 – Обратные задачи и 

их приложения в математическом 

моделировании 

 

IPAMM 73001 – Inverse problems and 

applications in mathematical modeling 

Мақсат: қисынсыз және кері 

есептерді корректілі 

қойылуға келтіру теориялық 

негіздерді мен практикалық 

тәсілдерді игеру. 

Математикалық физиканың 

кері есептерін қойюды 

қабылетті болу;  

регуляризация квазишешім 

амалдарын меңгеру. 

Қолдануды: есептерді 

қисынды түрге келтіру; 

сызықты есептерде 

аналитикалық құралдар 

қолданысын. Дағдысы болу: 

сызықты кері есептерді 

сандық шешу; 

математикалық пакеттерді 

Цель : углубленно изучить 

теоретические основы и 

практические приемы 

решения некорректных и 

обратных задач. Владеть 

умением ставить обратные 

задачи математической 

физики; использовать 

методы регуляризации, 

квазирешения. Уметь 

провести регуляризацию 

задачи; определить 

множество корректности, 

применять аналитические 

инструменты. Иметь 

навыки: численного 

решения обратных задач 

для линейных моделей; 

Objective: learning the 

theoretical foundations and 

practical methods for 

solving inverse and ill-

posed problems. Be capable 

to formulate inverse 

problems of mathematical 

physics; use regularization 

and quasisolution. Know 

and be able: make 

regularization, define 

correctness set, the use of 

analytical methods for 

solving inverse problems. 

Be skilled: numerical 

solutions of inverse 

problems for simple linear 

models; use of 



қолдану использования 

математических пакетов 

mathematical packages. 

2-ші траектория/ Траектория 2/Learning path 2 

MATH 

73001 

GKEK  73001 - Геофизикадағы 

кері есептердің қолданыстары 

 

РОZG  73001 - Приложения 

обратных задач в геофизике 

 

MMSSFG  73001 -  Application of 

Inverse Problems  in Geophysics  

 

Мақсат: стационарлық және 

стационарлық емес электр 

өрістері арқылы орталардың 

зондтау моделдерін үйрену. 

Құзыретті болу: 

электромагниттік өрістерімен 

зондтау математикалық 

моделдерін; интегралдық 

түрлендіру әдістерін; 

квазишешім, регуляризация 

әдістерін. Қолдану: 

итерациялық амалдарды 

пайдалану; тура есептерді 

шешу үшін интегралдық 

теңдеулерді қорыту. Дағдылы 

болу: есеп өлшемін азайту үшін 

аналитикалық түрленулерді 

қолдану, сандық тәжірибе 

жүргізіп талдау жүргізу 

Цель: Изучить модели 

зондирования сред 

стационарными и 

нестационарными 

электрическими полями. 

Владеть навыками постановки 

математических моделей 

зондирования постоянным и 

переменным полями; 

использовать методы 

интегральных преобразований, 

квазирешения и  

регуляризации. Уметь – 

применять итерационные 

методы решения; вывести 

интегральные уравнения для 

прямых задач. Иметь навыки 

аналитических 

преобразований для 

уменьшения размерности 

задачи,  анализа результатов и 

проведения численного 

эксперимента 

Objective: studying models 

of media sounding by 

stationary and non-

stationary electric fields by 

usimg mathematical 

packages. Be capable to 

formulate and use  

mathematical models of 

media sounding; methods 

of integral transforms; 

regularization method and 

quasisolution. Be able to: 

use methods to decrease the 

dimension of the problem; 

make numerical and 

analysis of results. 

MATH 

73001 

MFO 73001  Метод фиктивных 

областей 

   

 Мамандық модульдері – 2 / Модули специальности – 2 / Modules in major – 2 

1-ші траектория/ Траектория 1/Learning path 1 

MATH 

73002 

MKAJE 73002 Монте-Карло 

әдісі және жуықтап есептеулер  

 

Пәнді оқыту мақсаты 

докторанттарды белгілі сандық 

әдістердің стохастикалық 

Целью изучения дисциплины 

является углубленное 

изучение и овладение 

The purpose of discipline is 

deepen study by doctorate 

students of probability 



MMKPW 73002 Метод Монте-

Карло и приближенные 

вычисления   

 

MMCCC 72002 Method of Monte 

Carlo and close calculations 

аналогтарын тереңдетіп игеру. 

Барынша түрлі сала  есептерін 

шығаруға мүмкіндік беретін кең 

қолданыстағы әдістер 

қарастырылады.  Пәнді оқу 

нәтижесінде докторанттар 

нейтрондық бөлшектердің 

таралуы, газодинамикалық, 

қаржылық математика және 

жалпыға қызмет көрсету 

салаларының есептерін 

шығаруға келетін күрделі 

процесстерді модельдеуді 

меңгереді. Жоғарыда 

келтірілген процесстер 

есептеріне  Монте-Карло және 

жуықтап есептеу әдістерін 

қолдануға дағдыланады. 

стохастическими аналогами 

известных численных методов. 

Рассматривается наиболее 

упетребительные методы 

позволящие решить как можно 

более широкий круг задач. 

В  результате изучения 

дисциплины докторанты  

должны знать процесс 

моделирования сложных 

систем которые сводится к 

решениям задач: переноса 

излучений, газовой динамики, 

финансовой математики и 

массового обслуживания.. 

Приобретать навыки  

применения методов Монте-

Карло и приближенных 

вычислении для задач 

вышеуказанных процессов. 

theory, simulation methods 

of random variables with a 

given distribution law. The 

algorithm of the Monte 

Carlo method. 

Consideration of the 

problem of approximating 

the mean values of random 

functions and tasks of 

planning regression 

experiments. As a result of 

studying the discipline 

master students should 

know the simulation 

processes of random 

variables. Should know 

examples of the application 

of Monte Carlo method for 

calculating the definite 

integral, calculation of 

queuing system, the quality 

and reliability of products, 

the neutrons passing  

through the plate. 

MATH 

73002 

PESA 73002  Параллелді 

есептеулердегі сандық 

алгоритмдері  

 

ChAPV 73002 Численные 

алгоритмы для параллельных 

вычислений 

 

 NAFPC 73002 Numerical 

Есептеу жүйелерде деректерді 

параллелді өңдеу 

архитектуралық принциптерін 

талдауды меңгеру; деректерді 

параллелді өңдеу  мақсаттары 

мен қажеттіліген, параллелді 

программалар тұрғызудағы 

амалдар мен тілдердің 

механизмдерін,  паралелді 

Владеть анализом 

архитектурных принципов 

реализации параллельной 

обработки в вычислительных 

машинах; цели и задачи 

параллельной обработки 

данных. Владеть методами и 

языковыми механизмами 

конструирования 

Be capable analyze 

architectural principles for 

the parallel processing 

computers; goals and 

objectives parallel 

processing methods and 

language mechanisms for 

development of parallel 

programs, parallel 



algorithms for Parallel Computing есептеу алгоритмдерді,  

параллелді программалар 

тұрғызу жүйелерді. Құзыретті 

болу: паралелді есептеулерді 

талдау және ұйымдастыру; 

паралелді алгоритмдер мен 

программаларды тұрғызу; 

есептеу математиканың типтік 

алгоритмдерін паралледі түрге 

келтіруді білу. 

параллельных программ,  

параллельные вычислительные 

алгоритмы,  системы 

разработки параллельных 

программ.  

Уметь: Oрганизовать  и 

анализировать  параллельные 

вычисления; разрабатывать  

параллельные алгоритмы и 

программы; применять 

параллельные численные 

алгоритмы для решения 

типовых задач 

вычислительной математики 

computing algorithms, the 

system of parallel program 

development. Be able to  

organize and analyze of 

parallel computing;  to 

develop parallel algorithms 

and programs; to use 

parallel numerical 

algorithms for the solution 

of typical problems of 

computational mathematics. 

2-ші траектория/ Траектория 2/Learning path 2 

MATH 

73002 

SZHBT 73002 Жүйелерді басқару 

теориясы  

 

TULS 73002 Теория управления  

системами  

 

SZHBT 73002 Control Theory for 

Systems 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

магистранттарды негізгі 

сызықты жүйелерді талдау 

жане басқаруды жобалау 

әдістерімен терең меңгеру. 

бұл пәнде уақытпен бірге 

озгеретін сызықты 

жүйелердің теориясы мен  

механикалық жүйелерге 

қолдануы таныстырылады. 

Бұл курсты оқу нәтижесінде 

магистранттар сызықты 

жүйелер теориясының 

негізін меңғеріп, қатысты 

тақырыптағы әдебиеттерді 

оқып түсіне алатын болады. 

Целью данного курса 

является углубленное 

изучение докторантами 

фундаментальных 

линейных методов 

проектирования анализа и 

управления системой. Этот 

курс представляет теорию, 

изменяющихся во времени 

линейных систем с частой 

специализации 

инвариантных по времени 

систем, а также применение 

к механическим системам. 

Студенты получат базовые 

знания в области линейной 

теории систем, которая 

является достаточной 

The objective of this course 

is to deepen knowledge of 

doctorate students in 

fundamental linear system 

analysis and control design 

techniques. This course 

presents the theory of time-

varying linear systems with 

frequent specialization to 

time-invariant systems, and 

application to mechanical 

systems. Students will 

develop a basic knowledge 

of linear systems theory that 

is of sufficient depth to 

begin reading the subject 

literature. 



глубины, чтобы приступить 

к чтению тематической 

литературы. 

MATH 

73002 

BSEJ 73002 Басқарудың сызықты 

емес жүйелері 

 

UNS 73002 Управление нелинейными 

системами 

 

NCS 73002  Nonlinear Control Systems 

Пәнді оқыту мақсаты 

магистранттарды негізгі 

сызықты емес жүйелерді 

талдау жане 

феедбак(feedback) басқаруды 

жобалау әдістерімен 

таныстыру. бұл пәнде 

сызықты емес жүйелердің 

теориясы мен  механикалық 

жүйелерге болган қолдануы 

таныстырылады. Бұл курсты 

оқу нәтижесінде 

магистранттар сызықты емес 

жүйелер теориясының 

негізін меңғеріп, сызықты 

емес жүйелерге қатысты 

болган әдебиеттерді оқып 

түсіне алатын болады. 

Целью данного курса 

является глубокое владение 

докторантами  

фундаментального анализа 

нелинейной системы и 

методов проектирования 

управления с обратной 

связью. Этот курс 

представляет теории 

нелинейных систем, а также 

применение к механическим 

системам. Докторанты 

будут развивать базовые 

знания в области 

нелинейной теории систем, 

которая является 

достаточной глубины, 

чтобы приступить к чтению 

тематической литературы. 

The objective of this course 

is to deepen knowledge of 

doctorate students in 

fundamental nonlinear 

system analysis and 

feedback control design 

techniques. This course 

presents the theory of 

nonlinear systems, and 

application to mechanical 

systems. Students will 

develop a basic knowledge 

of nonlinear systems theory 

that is of sufficient depth to 

begin reading the subject 

literature. 

 Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major 

NRWG 

82206   

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  работа 

докторанта 

Scientific-research work of graduate 

doctor 

Ғылыми мәліметпен жұмыс 

істей білу керек, 

академиялық хаттар жазу 

(ғылыми мақалалар, 

жобалар, мазмұндама 

жасауға) және зерттеу 

тақырыбында презентация 

жасау дағдыларын 

игерукерек. 

     Уметь работать с научной 

информацией, владеть 

навыками академического 

письма (реферирование, 

аннотирование, написание 

научной статьи, проекта) и 

презентации темы 

исследования. 

     To be able to work with 

scientific information, 

master the skills of 

academic writing 

(abstracting, annotation, 

writing a scientific article, a 

project) and the 

presentation of the research 

topic. 

IDD Докторлық диссертацияның тиісті салада проблемаларды выработать навыки develop the skills of 



82107 орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

кәсіби және жан-жақты 

талдау дағдыларын дамыту; 

халықаралық ғылыми 

кездесулер, конференциялар 

мен семинарлар, ғылыми 

жазбаша және ғылыми 

қарым-қатынас кезінде 

шешендік өнер және 

шешендік дағдыларын 

қалыптастыру 

профессионального и 

всестороннего анализа 

проблем в соответствующей 

области; 

развить навыки ораторского 

искусства и публичного 

выступления на 

международных научных 

форумах, конференциях и 

семинарах, научного письма и 

научной коммуникации 

professional and 

comprehensive analysis of 

the problems in the relevant 

field; 

develop the skills of oratory 

and public speaking at 

international scientific 

meetings, conferences and 

seminars, scientific writing 

and scientific 

communication 

TEIN 

72017 

Педагогикалық тәжірибе  

Педагогическая практика  

Pedagogical practice 

 Жоғарғы мектептерде 

оқытушының ғылыми-

педагогикалық қызметін  

жобалауға және жүзеге 

асыруға қабілетті болу керек; 

жоғарғы оқу мекемелерде 

кәсіби қызмет үшін 

математикалық пәндерден 

сабақ беруге қабілетті болу 

керек. 

 Быть способным 

проектировать и осуществлять 

научно-педагогическую 

деятельность преподавателя 

высшей школы; быть 

способным к преподаванию 

математических дисциплин 

для профессиональной 

деятельности в высших 

учебных заведениях. 

     Тo be capable to project 

and carry out scientific and 

pedagogical activity of the 

higher school instructor; to 

be capable to teaching of 

mathematical disciplines for 

professional activity in 

higher educational 

institutions. 

RhEX 

82022 

Зерттеу тәжірибе  

Исследовательская практика  

Research practice 

    Еңбекті, өндірісті, және 

ғылыми зерттеулерді  

ұйымдастырудың 

экономикалық-

ұйымдастырушылық және 

құқытық  мәселелері 

бойынша құзыретті болу. 

     Быть компетентным в 

экономико-организационных и 

правовых вопросах 

организации труда, 

организации производства и 

научных исследованиях. 

     Be competent in 

economic and 

organizational and legal 

issues of work organization, 

production and research. 

CXEM 

72025 

Кешенді емтихан  

Комплексный экзамен  

Complex exam 

Математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

облысында жақсы теориялық 

және практикалық әзірлеуді 

көрсету керек; 

     владеть хорошей 

теоретической и практической 

подготовкой в области 

математического и 

компьютерного 

     Тo show good 

theoretical and practical 

preparation in the field of 

Mathematics and computer 

modeling;  to be capable to 



математикалық білімді 

ауызша формада нақты 

ұсына білу қажет. 

моделирования;  быть 

способным точно представить 

математические знания в 

устной форме. 

be exact to present 

mathematical knowledge in 

an oral form. 

DPDS  

7416 

Докторлық диссертацияны жазу 

және қорғау 

Написание и защита докторской 

диссертации  

Writing and defence of doctoral 

dissertation 

     Ғылыми іздестірудің 

ғылыми зерттеулерді, 

тұжырымдаманы мақсаттар 

және есептер қабілетті дұрыс 

сипаттау болу керек; 

магистерлік диссертация 

жеке бөлімдер бойынша 

ғылыми - зерттеуші 

жұмыстарына жоспар 

құрауға қабілетті болу керек, 

жұмысқа қажетті қорларды 

жоспарлай алу қажет, өзінің 

ғылыми жұмыстарының 

нәтижелерін бағалай алу 

керек; Интернет желісінен, 

электрондық 

кітапханалардан, реферат 

журналдардан пайдалы 

ғылыми - техникалық 

мәліметті алу қабілетіне ие 

болу керек; өзінің жаңа 

ғылыми нәтижелерін 

қисынды тұжырым түрінде 

көрсетуге қабілетті болу 

керек; зерттеулердің 

нәтижелерін мақала, есеп 

түрінде  ресімдеуге қабілетті 

болу керек. 

     Быть способным правильно 

сформулировать цели и задачи 

научного исследования, 

концепцию научного поиска; 

быть способным составлять 

план научно-

исследовательской работы по 

отдельным разделам 

магистерской диссертации, 

планировать необходимые для 

выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты 

собственной работы; быть 

способным извлекать 

полезную научно-техническую 

информацию из электронных 

библиотек, реферативных 

журналов, сети Интернет; быть 

способным представить 

собственные новые научные 

результаты в виде строго 

обоснованных утверждений; 

быть способным оформлять 

результаты исследований в 

виде статей, отчетов и т.д.   

     Тo be capable to be 

correct to formulate the 

purposes and problems of 

scientific research, the 

concept of scientific search;  

to be capable to make the 

plan of research work for 

separate sections of the 

master thesis, to plan works 

necessary for performance 

resources, to estimate 

results of own work; to be 

capable to take useful 

scientific and technical 

information from electronic 

libraries, abstract 

magazines, the Internet; to 

be capable to present own 

new scientific results in the 

form of strictly reasonable 

statements; to be capable to 

make out results of 

researches in the form of 

articles, reports, etc.    

 



2. Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / The curriculum of the educational 

program 
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1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

MATH 

7201   

Стационардық емес физикалық 

процестерді математикалық 

моделдеу  

Математическое моделирование 

нестационарных физических 

процессов  

Mathematical modeling of 

instationary physical processes   

БП МК   БД 

ОК   BD CC 
3 5 2 1   

ауызша 

емтихан  

устный 

экзамен 

oral exam 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 



MATH 

7202 

  Ғылым өлшеу 

Наукометрия  

Science measurement 

ОҚТ     ДВО      

AE 
2   1 1   

ауызша 

емтихан  

устный 

экзамен 

oral exam 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses 
  

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП ТК      

ПД КВ  PD 
6 10 3 3   

ауызша 

емтихан  

устный 

экзамен 

oral exam 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component   

SRWG 

7401 

 Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-иccледовательская  

работа докторанта 

Scientific-research work of 

graduate doctor  

ОҚТ     ДВО      

AE 
1 4       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

IDD 

7402 

 Докторлық диссертацияның 

орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

ОҚТ     ДВО      

AE 
2 8       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 



Теориялық білім беру бойынша барлығы  

Итого по теоретическому обучению  

Total for theoretical training  

  11 15 
  

      

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру 

Total for semester 

  14 27 
  

    

  

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective courses 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП ТК      

ПД КВ  PD 
6 10 3 3   

ауызша 

емтихан  

устный 

экзамен 

oral exam 

ағылшын/ 

английский 

english 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NRWG 

7403  

  Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта 

Scientific-research work of 

graduate doctor  

ОҚТ     ДВО      

AE 
3 12       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 



IDD 

7404  

 Докторлық диссертацияның 

орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

ОҚТ     ДВО      

AE 
7 28       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

  6 10 
  

    

  

Семестр бойынша барлығыИтого по 

семеструTotal for semester 
  16 50 

  
    

  

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NRWG 

7405 

  Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта 

Scientific-research work of 

graduate doctor  

ОҚТ     ДВО      

AE 
4 16       

есеп беру 

отчет 

report 
қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

IDD 

7406  

Докторлық диссертацияның 

орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

ОҚТ     ДВО      

AE 
2 8         



РР 7407  

Педагогикалық тәжірибе  

Педагогическая практика  

Pedagogical practice 

ОҚТ     ДВО      

AE 
3 3   

    

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  9 27 
 

      

  

4 семестр /4 семестр /semester 4 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NRWG 

7408 

  Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта 

Scientific-research work of 

graduate doctor  

ОҚТ     ДВО      

AE 
4 16       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

IDD 

7409 

 Докторлық диссертацияның 

орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

ОҚТ     ДВО      

AE 
10 40         

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 



RР 7410 

 Зерттеу тәжірибе  

Исследовательская практика  

Research practice 

ОҚТ     ДВО      

AE 
2 6   

    

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  16 62       

  

  

5 семестр /5 семестр /semester 5 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NRWG 

7411 

  Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта 

Scientific-research work of 

graduate doctor  

ОҚТ     ДВО      

AE 
4 46       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

IDD 

7412 

 Докторлық диссертацияның 

орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

ОҚТ     ДВО      

AE 
5 20         

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  9 36 
 

      

  

6 семестр /6 семестр /semester 6 

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 
  

NRWG  

7413 

  Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта 

Scientific-research work of 

graduate doctor  

ОҚТ     ДВО      

AE 
3 12       

есеп беру 

отчет 

report 

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

IDD  

7414 

 Докторлық диссертацияның 

орындалуы  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of doctoral 

dissertation 

ОҚТ     ДВО      

AE 
5 20         

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

қazakh, russian 

CXEM  

7415 

Кешенді емтихан Комплексный 

экзамен Complex exam 

ҚА              

ИА         FE   
1 3   

    

МЕГЭSE 

қазақша, 

орысша/казахский, 

русский/кazakh, 

russian 



DPDS  

7416 

 Докторлық диссертацияны жазу 

және қорғау 

Написание и защита докторской 

диссертации  

Writing and defence of doctoral 

dissertation 

ҚА              

ИА         FE   
4 10   

    ДД қорғау 

Защита ДД 

Defense of 

the doctoral 

dissertation 

work 

  

қазақша, орысша/ 

казахский, 

русский/ 

кazakh, russian 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  13 45 
 

        

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

/ 

Всего теоретического обучения / 

Total of theoretical training 

  17 25 
 

        

Модульдік білім беру бағдарламасы 

бойынша барлығы / 

Итого по модульной образовательной 

программе/ 

Total on modular education program    77 247 

  

  

    

 

 

 

 

 

 



4 Оқыту үрдісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organisation of learning process 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторлық контингентін (PhD) қалыптастыру ЕҰУ-дың мамандар даярлау аясында, 

оның ішінде, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге 

асырылады. Мамандық және шет тілі бойынша түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурс  негізінде докторанттар  қабылданады. 

 

Особые вступительные требования: 

Формирование контингента докторантов (PhD) Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева осуществляется 

посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров,  в том числе в рамках 

целевой подготовки. Прием граждан в докторантуру (PhD) осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов 

по специальности и иностранному языку.  

 

Specific admission requirements: 

Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Gumilyov Eurasian National University, 

approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council, on citizens' applications on a competitive basis. 

 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:    

1. Численные методы решения задач матфизики– 3 кредита/  Математикалық физиканың есептерін шешудегі сандық әдістер– 3 кредит /  

Numerical methods  of solving Problems of Mathematical Physics - 3 credits   

2.  Математическое моделирование физических явлений и процессов - 3 кредита – / Физикалық құбылыстар мен үрдістерді математикалық 

моделдеу- 3 кредит / Mathematical modeling of physical processes and phenomena- 3 credits. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: 

 

PhD докторантура академиялық «магистр» дәрежесі бар, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын орандаған  

адам. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар білім беру саласындағы уәкілетті органға нострификациялау тәртібін 

өтуі керек. 

 

Особые условия для признания предшествующего обучения: В докторантуру PhD принимаются лица, освоившие профессиональные 

учебные программы послевузовского образования с  академической степенью «магистр». Документы об образовании, выданные 

зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру нострификации в Уполномоченном органе в области образования.  



 

Specific arrangements for recognition of prior learning: 

The doctorate (PhD) the persons who have mastered professional training programs of postgraduate education with the academic degree "Master". 

Education documents issued by foreign educational institutions must undergo the procedure of nostrification to the authorized body in the field of 

education 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Аталған білім беру бағдарламасының түлегіне 6D070500 - "Математикалық және компьютерлік модельдеу" мамандығы бойынша  

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін беру докторлық, оқу бағдарламасын толық орындаған, ҚР БҒМ бекіткен академиялық 

дәрежелерді беру ережеге сәйкес, және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік білім стандартының  2-ші бөліме  сәйкес, 

докторлық диссертациясын қорғаған докторанттарға беріледі,  

 

Требования к присвоению степени: 

Присвоение ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование 

производится докторантам, выполнившим учебный план и успешно защитившим докторскую диссертацию, согласно действующим 

Правилам  присуждения ученых степеней, утвержденных МОН РК  и  в соответствии с действующим Государственным общеобязательным 

стандартом  послевузовского образования. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования, Раздел 2. 

Докторантура. 

 

Qualification requirements and regulations: 

Graduates of this educational program is awarded the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty  6D070500 - Mathematical and 

computer modeling" under the condition that  doctorate student  fulfilled the curriculum and successfully defended his doctoral dissertation, under the 

current Rules of awarding of academic degrees, approved by the MES and in accordance with the State educational standards of postgraduate 

education: State obligatory standard of postgraduate education, Section 2 Doctoral. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

 

«6D070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығының түлектері мынадай лауазымдарда қызмет істей алады: 

ғылыми - зерттеу мекемелерінде (институттар, лабораториялар) ғылыми қызметкер, алдыңғы қатарлы инженер немесе физика-химиялық 

және технологиялық үрдістерін жасаушы және зерттеуші ретінде математик-программист; 

мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі жоғары оқу орындарында (университеттер, академиялар, институттар) оқытушы; 

 

 



 

Профессиональный профиль выпускников: 

Выпускники по специальности «6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование» могут занимать должности: 

ведущий инженер или разработчик в сфере физико-химических и технологических процессов, исследователь математик-программист; 

научный работник в научно-исследовательских учреждениях (институты, лаборатории);  

преподаватель в высших учебных заведениях государственной и негосударственной формы (университеты, академии, институты). 

 

Occupational profile/s of graduates: 

Graduates of this educational program is awarded the academic degree «Doctor of Philosophy (PhD)  in the specialty  6D070500 - Mathematical and 

computer modeling"  advanced engineer or developer in the field of physical, chemical and technological processes,  researcher mathematician-

programmer;  

researcher at research institutions (institutions, laboratories), 

instructor at state and non-state universities (universities, academy, institutions). 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: 

Практикалық, теориялық оқыту, эксперименттік және зерттеу әдістері; 

Эвристикалық әдісі (ішінара іздеу); 

Уақтылы жазбаша тапсырмларды орындау, ауызша, практикалық және зертханалық жұмыстар; 

Докторанты ғылыми-зерттеу жұмысы; 

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау. 

Докторанттың ғылыми-зерттеу нәтижелері білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар 

тағайындау ережесіне сәйкес, ғылыми-талдамалық және ғылыми-практикалық басылымдарда жариялануы міндетті. 

 

Способы и методы реализации образовательной программы: 

Практика, теоретическое обучение, экспериментальные и исследовательские методы; 

эвристический метод (частично-поисковый); 

Своевременное выполнение письменных, устных, практических и лабораторных работ; 

Научно-исследовательская  работа докторанта; 

Написание и защита докторской диссертации. 

Результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы в научных, научно-аналитических и научно-практических 

изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней и ученых званий, утвержденными уполномоченным органом в области 

образования. 

 



 

Methods and techniques for programme delivery: 

Practice, theoretical study, experimental and research methods; 

Heuristic method (partial search); 

Timely implementation of written, oral, and practical laboratory work; 

The research work of doctoral student; 

Writing and defense of the doctoral dissertation. 

The results of research doctoral candidate must be published in the scientific, analytical and scientific and practical publications, in accordance with the 

Rules of the awarding of academic degrees and academic titles, approved by the authorized body in the field of education. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Оқу-әдістемелік материал әзірлеу үшін талаптар орындалған кезде кредиттер беріледі. Модульдері / пәндер тұрғысында оқыту нәтижелерін 

бағалау критерийлері силлабустарда сипатталады. 

Еуропалық ECTS жүйесінде бағалау шкаласына сәйкестендіру және оған аудару механизмі ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген келесі ұлттық 

рейтинг шкалаға сәйкес: 

 

ҚР бағасы Оценка по ECTS 

Әріптік 

жүйе 

бойынша  

Балдардың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

сәйкестігі  

Қалыптасқан жүйе 

бойынша бағалау 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

Анықтамасы 

А 4,0 95-100 
Өте жақсы А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы В Verygood 

В 3,0 80-84 
Жақсы 

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттандырарлық 

С 2,0 65-69 

Қанағаттандырарлық D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 Қанағаттандырарлық E Sufficient 

F 0 0-49 
Қанағаттандырарлық 

емес 
FX, F 

Fail 



 

Критерии оценки результатов обучения: 

 

Кредиты присуждаются, когда выполнены требования к освоению учебного материала. Критерии оценки результатов обучения в разрезе 

модулей / дисциплин описываются в силлабусах. 

Система выставления оценок, их распределение и механизм перевода оценок в европейскую систему ECTS соответствуют национальной 

оценочной  шкале, утвержденной приказом МОН РК: 

 

Оценка по РК Оценка по ECTS 

Оценка по 

буквенной 

системе  

Цифровой 

эквивалент 

баллов  

%-ное 

содержание  

Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной 

системе 

 

Определение 

А 4,0 95-100 
Отлично А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Verygood 

В 3,0 80-84 
Хорошо 

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

 

Assessment criteria of Learning Outcomes: 

 

Credits are awarded when all requirements for learning of teaching material are fulfilled. Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of 

modules / disciplines are described in the syllabus. 

Evaluation system assessment, distribution and mechanism of translation into the European ECTS system corresponding to the national rating scale, 

approved by order of MES is the following: 

 

 



 

RK rating ECTS rating 

Based on letter 

system   

Digital equivalent 

   points 
Percentage  

Evaluation by 

traditional system 

Based on letter 

system   

Definition 

А 4,0 95-100 
Excellent А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Good В Verygood 

В 3,0 80-84 
Good 

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Satisfactory 

С 2,0 65-69 

Satisfactory D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 Satisfactory E Sufficient 

F 0 0-49 Non satisfactory FX, F Fail 

 

 


