
 



 



 

 

 

Мамандық 5B070500 – Математикалық және компьютерлiк модельдеу 

Специальность 5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование 

Speciality 5B070500 - Mathematical and computer modeling 

Бағдарлама деңгейi / Уровень программы / Programme level: 

 
Бакалавриат / Бакалавриат / Bachelor’s degree 

 
Берiлетiн бiлiктiлiк / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded *: заполняется по необходимости / filled as needed 

Бiлiктiлiк деңгейi / Уровень квалификации / Qualification level: 

Берiлетiн дәреже: 5B070500 - Математикалық және компьютерлiк модельдеу мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры 

Присуждаемая степень: бакалавр техники и технологий по специальности 5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование 

Awarded degree: bachelor of Techniques and Technologies of the 5B070500 Specialty - Mathematical and Computer Modeling 

Стандартный срок обучения: 4 жыл 

Оқытудың стандартты мерзiмi: 4 года 

Standard period of study: 4 years 

Қайта қарастыру жиiлiгi: 4 жыл 

Периодичность пересмотра: 4 года 

Review frequency: 4 years 

Бiлiм беру бағдарламасының мақсаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme 

Бүгінгі күні еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті, математикалық және компьютерлік моделдеу саласында базалық білімдерге және жоғары деңгейдегі кәсіби 

мәдениетке ие болатын, жаңа ақпараттық технологияларды тұрақты дамыту концепцияларына сүйенетін жаратылыстану, әлеуметтік және экономикалық салаларында, 

техникада қолданысқа енгізе алатын; эмпирикалық мәліметтерге негізделіп, басқару әдістерін, тиімдеу және болжам жасауды дағдыланған, сонымен қоса кәсіби шетел тілін 

меңгерген мамандарды дайындау. 

Подготовка конкурентоспособных на современном рынке труда выпускников, обладающих базовыми знаниями в области математического и компьютерного 

моделирования с высоким уровнем профессиональной культуры, способных внедрять новые информационные технологии в естественных, социальных и экономических 

сферах и в технике на основе концепции устойчивого развития; владеющих методами управления, оптимизации и прогнозирования на основе эмпирических данных, а также 



профессиональным иностранным языком. 

Preparation of graduates who are competitive in the modern labor market and who have basic knowledge in the field of mathematical and computer modeling with a high level of 

professional culture capable of introducing new information technologies in natural, social and economic spheres and in technology on the basis of the concept of sustainable 

development; owning methods of management, optimization and forecasting based on empirical data, as well as a professional foreign language. 

 

 

Бiлiм беру бағдарламасының мазмұны/ Содержание образовательной программы/ The content of the education programme 

1Бiлiм беру бағдарламасының негiзгi модульдерi/ Основные модули образовательной программы/ The core modules of the education 

 

Код/ код/ 

code 

Модульдiң атауы/ 

Название  модуля/ 

The name module of 

the module 

Оқыту нәтижелерi Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы модульдер/ Общие модули/ General modules 

EDUC 

21001 

Жалпы бiлiм беру 

модулi 

Модуль общей 

образованности 

Module of the general 

education 

Білу керек  

- әр түрлі пікірлердің үйлесімділігі мен 

коммуникациялардың түрлі 

әдістері, аналитикалық іс - қағаздардың 

жариялау.  

Меңгеру  

- заманауи бағдарламаларды әр түрлі 

кәсіби салаларда (ғылыми, практикалық 

жұмыста) қолдану. Дағдылы болу  

- кәсіби мәтіндермен қазақ, орыс 

және шет тілдерінде баяндама 

жасау. 

Будет знать о способах 

коммуникации и согласовании точек 

зрения, оформлении и презентации 

аналитической документации, будет 

способен использовать современные 

программные продукты в различных 

областях профессиональной 

деятельности, научной и 

практической работе; выступать на 

профессиональные темы на 

казахском, русском и иностранном 

языках. 

To know 

- about methods of communication 

and coordination of the points of view, 

registration and presentation of 

analytical  documentation. 

To be able 

- to use modern software products in 

various areas of professional activity, 

scientific and practical work; to talk 

about professional topics in the 

Kazakh, Russian and foreign 

languages. 

HIST 21002 Әлеуметтік - этикалық 

құзыреттіліктер модулі  

Модуль 

социально-этических 

компетенций 

Module of the social and 

ethical competencies 

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының 

әлемдік тарих контекстінде алып 

қарағанда бірегей және маңызды орнын 

білуге және түсінуді, олардың 

болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік 

маңыздылығын анықтауды және 

тұжырымдауды, қазіргі заманның өзекті 

мәселелері бойынша өз ұстанымдарын 

қорғауды 

философиялық талқылау мен дәлелдер 

жасауға қабілеттілікті арттыруға; 
ақпаратты талдау субъективтілікті 

барынша азайтуды ; олардың болашақ 

мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсінуді үйрнеді 

будет знать и понимать уникальное 

и значимое место истории 

современного Казахстана в  

контексте всемирной истории, 

способен грамотно вести 

философскую дискуссию и 

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по актуальным 

проблемам современности, 

определять и формулировать 

социально-значимые цели своей 

будущей профессиональной 

деятельности; минимизировать 

субъективизм при анализе 

информации; осозновать социальную 

значимость своей будущей 

профессии. 

The learning outcomes: students will 

know and understand the unique and 

important place of the contemporary 

Kazakhstan in the context of world 

history, be able to competently lead a 

philosophical discussion and  

arguments to defend their positions on 

topical issues of our time,identify and 

formulate socially important goals of 

their future professional activity, 

minimize subjectivity in the analysis 

of information; be aware of the social 

importance of their future profession. 



 

MNGT 

21003 
Экономикалық, 

ұйымдастырушылық 

және басқарушылық 

құзыреттіліктер модулі 

Модуль экономических 

и организационно - 

управленческих 

компетенций 

Module of the economic, 

organizational  and 

management 

competencies 

біріккен талдау әдістемесін, өз бизнесін 

құру және дамыту бойынша 

жоспарлау және шешім қабылдау; 

жұмыспен қамтуда қиын жағдайларында 

шешім қабылдай алуды ; шығармашылық 

және кәсіби салада жаңа идеяларды 

табысты жүзеге асыру арқылы 

дәлелдеуді білетін болады. 

будет знать методологию 

совместного анализа, 

проектирования и принятия 

решений для создания и развития 

собственного бизнеса; способен 

принимать решения в сложных 

ситуациях трудовой деятельности; 

мотивирован к креативности и 

успешной реализации новых идей в 

профессиональной сфере. 

The learning outcomes: students will 

know the methodology of the joint 

analysis, planning and decision-making 

to create and develop their business; 

able to make decisions in difficult 

situations of employment; will be 

motivated by creativity and successful 

implementation of new ideas in the 

professional sphere. 

Мамандық модульдерi/ Модули специальности/ Modules in major 

MATH 

12004 
Сызықты алгебра және 

анализ бен алгебраның 

сандық әдістері 

Линейная алгебра и 

численные методы 

анализа и алгебры 

Linear algebra and 

numerical methods of 

analysis and algebra 

Жоғарғы алгебраның, анықтауыштар, 

матрицалар, векторлық кеңістіктер, 

нақты сандар өрісіндегі көпмүшеліктер, 

негізгі ұғымдары мен қасиеттерін 

білу. Комплекс сандармен, 

көпмүшеліктермен, матрицалармен 

есептеулер 

жүргізе, сызықты алгебралық теңдеулер 

жүйесін шеше алуы, кез келген 

ретті анықтауыштарды есептей алуы, 

матрицаның рангын есепуі қажет.  

Екінші ретті қисықтарға және векторлар 

байланысты аналитикалық мәселелерді 

шешудің негізгі әдістерін иегеру және 

оларды механика есептерінде 

қолдана білу. 

Знать основные понятия и свойства 

объектов высшей алгебры: 

определители, матрицы, векторные 

пространства, многочлены над 

полем действительных чисел. 

Демонстрировать умение 

производить вычисления над 

комплексными числами, над 

многочленами, над матрицами, 

умение решать системы линейных 

алгебраических уравнений, 

вычислять определители любого 

порядка, вычислять ранг матрицы. 

Владеть основными методами 

решения аналитических задач 

связанных с векторами и кривыми 

второго порядка и быть способными 

применять их в задачах механики. 

To own the basic concepts and 

properties of objects of algebra: 

determinants, matrices, vector spaces, 

polynomials over the field of real 

numbers. Demonstrate the skill to 

perform calculations on complex 

numbers, on polynomials , on matrices, 

the ability to solve systems of linear 

algebraic equations, to calculate 

determinants of any order, to calculate 

the rank of a matrix. 

To own basic methods for solving 

analytical problems associated with 

vectors and curves of the second order 

and be able to apply them to problems 

of mechanics. 

MATH12005 Математикалық және 
функционалдық талдау 

Математический и  

ф у н к ц и о н а л ь н ы й  

анализ  

Mathematical  and 

functional analysis 

«Математикалық талдау» модулінің 

барлық бөлімдеріндегі теориялық 

ережелерін, 

функциялардың және тізбектердің 

шектерін табу әдістерін, функциялар 

графиктерінің эскиздерін құру және 

функциялардың мінез-құлқын зерттеу 

үшін функцияларды дифференциялауды 

игеру. Экономикалық және инженерлік 

мазмұндағы тапсырмаларды шешу 

кезінде алған білімдерін қолдана 

алатындай болуы керек. 

Владеть теоретическими 

положениями всех разделов модуля 

«Математический анализ-1», 

методами нахождения пределов 

последовательностей и функций, 

дифференцирования функций для 

исследования поведения функций и 

построения эскиза графика 

функций. Быть способным 

применять полученные знания при 

решении задач экономического и 

инженерного содержания. 

To own theoretical positions of all 

sections of the module "Mathematical 

Analysis 1", the method of finding the 

limits of of sequences and functions, of 

Differentiating Functions to investigate 

the behavior of functions and the 

sketch graphics functions. To be able 

to apply their knowledge when solving 

problems of economic and engineering 

content. 



 

MATH 

12006 

Аналитикалық 

геометрия, дискреттi 

математика  және 

алгоритмдер теориясы 

Аналитическая 

геометрия, дискретная 

математика и теория 

алгоритмов 

Analytical geometry, 

discrete mathematics and 

theory of algorithms 

Дискретті математиканың ұғымдары мен 

алгоримтдерімен жұмыс істей алуы, 

предикаттарды есептеу тіліндегі 

формализацияланған мәтіндерді түсінуі, 

әртүрлі теоремалар мен алгоримдер 

жайлы білімі қалыптасуы, дискретті 

математика мен математикалық логика 

әдістері мен алгоритмдері жайлы 

алған білімдерін қолданып экономика мен 

информатиканың есептерін шығара 

алуы тиіс. 

Владеть понятиями и алгоритмами 

дискретной математики, понимать 

формализованный текст на языке 

исчисления предикатов, обладать 

знаниями различных теорем и 

алгоритмов, быть способным решать 

задачи экономики и информатики 

используя полученные знания по 

методам и алгоритмам дискретной 

математики и математической 

логике. 

At the end of the course the student 

should master the notions and 

algorithms of discrete mathematics, 

understand the language of the formal 

text of the predicate calculus, have 

knowledge of various theorems and 

algorithms, to be able to solve the 

problems of the economy and 

informatics using the received 

knowledge on methods and algorithms 

of discrete mathematics and 

mathematical logic. 

MATH 
22008 

Кәсiби қазақ (орыс), 
шетел тiлдері мен 
дифференциалдық 
теңдеулер 

Профессиональн

ый казахский 

(русский), 

иностранный  

языки и 

дифференциальн

ые уравнения 
Professional Kazakh 
(Russian),  f o r e i g n  
languages and differential 
equations 

Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді 

интерпретациялау дағдысына ие болу; 

кәсіби тілдесу мәселелеріне қатысты 

мамандық бойынша терминoлогияларды 

қолдана отырып, алдын-ала 

дайындалмаған пікірін дұрыс жеткізе алу.  

 

Владеть навыками 
интерпретирования 
аутентичных  профессионально-

ориентированных текстов; уметь 

продуцировать (воспроизводить) 

неподготовленное высказывание 

по проблемам 

профессионального общения, 

используя терминологию по 

специальности 

Be skilled in interpreting authentic 
professionally-oriented texts; be 

able to produce (reproduce)  

unprepared  statements  on  

professional communication using 

specialized terminology 

COMP 

22009 

COMP 22009 C++ 

тiлiнде объектiлi - 

бағытталған және 

жүйелi бағдарламалау, 

бағдарламаларды 

жазудың құралдық 

әдiстерi Объектно- 

ориентированное и 

системное 

программирование на 

C++, 

инструментальные 

средства разработки 

программ 

Object-oriented and 

programming on C++, 

development tools 

Білу крек: алгоритмдер теориясының 

негізгі әдістерін, рекурсивті 

алгоритмдерін, 

алгоритмдердің күрделілігін бағалау 

әдістерін, теориялық-сандық 

алгоритмдерін 

меңгеру. Алгоритмдердің тиімділігін 

зерттеуге, реттеу мен ақпараттарды 

іздеу алгоритмдерін талдауға, қиын 

деңгейдегі есептерді бөліп алуға 

дағдылы болу керек. 

Владеть знаниями об основах 

алгоритмической грамотности, об 

основных понятиях  алгоритмов и 

алгоритмическая неразрешимости. 

Уметь анализировать сложность 

алгоритмов, строить и анализировать 

алгоритмы сортировки и поиска 

информации, выделять класс 

труднорешаемых  задач. 

To have knowledge about the basics of 

algorithmic literacy, the basic concepts 

of algorithms and algorithmic 

unsolvability. To be able to analyze  

the complexity of algorithms, to 

construct and analyze algorithms for 

sorting and searching, highlight a class 

of intractable problems. 



MATH 

22010 
Физика және теориялық 

механика,  физикалық 

процесстерді 

математикалық және 

компьютерлік модельдеу 

Физика и теоретическая 

механика,  математическое 

и компьютерное 

моделирование 

физических процессов 
Physics and theoretical 
mechanics,  mathematical 
and computer modeling of 
physical processes 

 

Күш, қоғамдастық және физикалық 

заңдардың дұрыстығы туралы түсініктің 

болуы. Негізгі физикалық құбылыстар 

білімін және олардың пайда болу 

ерекшеліктерін, негізгі физикалық 

ұғымдарын, шамаларын, олардың 

математикалық 

өрнектеулерін және бірлік өлшемдерін, 

негізгі принциптерін, заңдарын 

білу. Нақты мұқият осы модульде 

проблемаларды шешу үшін, пайымдау 

жолын негіздеу физикалық заңдар 

негiзiнде өлшеу қателігін бағалау, 

физикалық құбылыстарға эксперименттік 

зерттеулер жүргізу алуы керек. 

Механиканың негiзгi ұғымдары мен 

аксиомаларын; күштер жүйесін 

түрлендiру 

тәсiлдерiн, қатты дененiң тепе – тендiк 

шарттарын, нүкте мен дененің 

қозғалысын беру тәсiлдерiн, дененің 

кезкелген және сфералық, жазық 

кезіндегі нүктенің жылдамдығы мен 

үдеуін анықтайтын заңдарын меңгеру 

және оларды механиканың теориялық 

және практикалық есептерін шешуде 

қолдана білу. Табиғаттағы құбылыстарды 

схемалық түрде қарастыра білуі 

керек, нақты есептi абстракты 

механикалық турге келтіріп, өзiне сәйкес 

математикалық тәсiлдердi қолданып, 

есептердi құрастырып және шығара 

алуы керек.  

- көпбұрышты аймақтар үшін қарапайым 

негіз функцияларды салу;  

 

- Ритц және Галеркин дәйектілігі 

математикалық физика шеткі 

элементтер 
әдісін шеттік есептердің шамамен 

шешімдер құру. 

Иметь представлении о силе, 

общности и правильности 

физических законах. Владеть 

знанием основных физических 

явлений и особенностей их 

протекания, основных физических 

понятий, величин, их 

математических выражений и 

единиц измерения, основных 

принципов, законов. Быть 

способным проводить 

экспериментальные исследования 

физических явлений, оценивать 

погрешности измерений, на 

основания физических законов  

точно обстоятельно аргументировать 

ход рассуждений, решать задачи по 

данному модулю. Владеть 

основными понятиями и аксиомами 

механики, методами преобразования 

систем сил, условиями равенства 

твердого тела, способами задания 

движения точки и тела, законами 

определения скоростей и ускорений 

точек при плоском, сферическом и 

произвольном движении тела и быть 

способным применить их при 

решений практических задач 

теоретической механики. Быть 

способным рассматривать природные 

явления в схематическом виде, 

приводить конкретные задачи к 

абстрактному механическому виду, 

составлять и решать задачи, 

используя соответствующие методы. 

To have an idea about the power 

commonality and the correctness of 

the physical laws. To own knowledge 

of of basic physical of phenomena and 

features of their occurrence, of basic 

physical concepts, the quantitiestheir 

mathematical expressions and units of 

measurement, the basic principles and 

laws. Being able to to conduct 

experimental research of the physical 

phenomena, evaluate the measurement 

error on the basis of physical laws 

precisely thoroughly substantiate 

course of reasoning, to solve problems 

in this module. To own the basic 

concepts and axioms of mechanics, 

methods of transformation of the 

forces system, conditions of equality a 

solid body, the ways of defining of 

motion of a point and the body, the 

laws of defining the velocities and 

accelerations of points when flatness, 

spherical and arbitrary motion of the 

body and to be able to applied them 

for solving practical problems of 

theoretical mechanics. To be able to 

consider natural phenomena in 

schematic form, adduce concrete 

problems to abstract mechanical kind, 

the formulation and solving problems 

using appropriate methods. 



COMP 23011 Криптография негіздері 

мен ақпараттарды қорғау 

әдістері 

Основы криптографии и 

методы защиты 

информации 

Fundamentals of 

cryptography and 

m e t h o d s  o f  

i n f o r m a t i o n  

p r o t e c t i o n  

Білім алушыларды криптожүйелер, 

кілттерді үлестіру схемаларды, ашық 

кілті бар криптожүйелерді, RSA, хэш 

функциялар және электронды қол қоюды, 

криптографиялық стандарттарды меңгеру 

керек. 

Владеть 

- элементами теории чисел, 

- защиты и шифрования 

информации, 

- видами криптосистем, RSA, хэш 

функциями, с криптографическими 

стандартами: AES, ECDSA, ГОСТ 

To own: 

- elements of the theory of numbers, 

- protection, and encryption, 

- views cryptosystems, RSA, hash 

functions,  cryptographic  standards: 

AES, ECDSA, GOST 

COMP 

23012 

3D Max және Web 

технологиялары 

3D Max и 

Web технологии  

3D Max and Web 

technologies 

Меңгеру керек:  

- тапқырлық әдістері мен амалдарын;  

- үшөлшемді модельдеу 

программаларының артықшылығы мен 

кемшілігін. 

Білу керек:  

- Үшөлшемді компьютерлік графикамен 

жұмыс істеуге арналған программалық 

өнімдерді;  

веб-қосымшаларды жасаудың, 

қолдаудың, озықтандырудың және 

қолданудың 

заманауи технологииялары;  

- веб-қызмет көрсетулерін 

функционирлеудің қағидаларын, оладың 

мүмкіндіктерін 

және даму болашағын;  

- XML технологиясының веб-құжаттарын 

белгілеудің әмбебап тілі ретіндегі 

негізгі қағидаларын; 

Дағдыланған болу керек:  

- 3D Studio МАХ программасында 

бұйымдарды модельдеуге;  

- Java технологияларының мүмкіндіктерін 

қолдануға;  

- программаны құрылымдық 

программалау стилінде қолданушы 

функцияларының 

жиынтығы түрінде рәсімдеудеуге;  

- веб-қосымшаларды жасауға арналған 

программалық жабдықтар нарығында 

- бағдар жасай алуға, web-сайттарды 

басқаруға WWW бойынша аралай 

алуға.  

 

Владеть: 

- владение системой эвристических 

методов и приемов достоинства и 

недостатки программ трехмерного 

моделирования; 

- ориентироваться в современных 

средствах 3d моделирования - для 

реализации конкретных целей, 

исходя из поставленных задач; 

- Разрабатывать  трехмерные 

компьютерные модели объектов 

любого уровня сложности. 

Знать: программные продукты для 

работы с трехмерной компьютерной 

графикой; 

- современные технологиии 

разработки,  поддержки, 

продвижения и использования 

веб-приложений; 

- принципы функционирования 

веб-сервисов, их возможности и 

перспективы развития; 

- основные принципы технологии 

XML как универсального языка 

разметки веб-документов;  

Уметь: 

- моделировать художественные 

изделия в программе 3D Studio МАХ 

на практике пользоваться 

возможностями технологии Java; 

- иметь навыки оформления 

программы в стиле структурного 

программирования в виде набора 

пользовательских функций; 

- ориентироваться на рынке 

программного обеспечения для 

To have skills in: 

• usage of heuristic methods and 

functions 

• usage of pros and negate cons of 

three-dimensional modeling. 

• navigation in modern tools of 

three-dimensional modeling for solving 

problems 

• usage of HTML5 for developing 

web-applications 

• developing java-applets and use 

CML based on Java and XML  

To know: 

• software designed for working with 

three-dimensional graphics 

• law of optic perception of forms and 

space 

• basis of technical esthetics 

• modern state of World Wide Web 

and main components of Internet 

• modern technologies of developing, 

supporting and using web-applications 

• principles of web-services’ 

functioning, their opportunities and 

perspectives of developing 

• main principles of XML technology 

To be able to: 

• model art production in 3D Studio 

MAX 

• demonstrate ability and readiness 

• apply received knowledge, skills in 

practice 

• use opportunities of Java technology 

• design programs as a set of user 

functions of structural programming 

• imply main algorithms of data 



 

MATH 

22013 

Ықтималдықтар 

теориясы, 

математикалық 

бағдарламалау және 

ойындар теориясы 

Теория вероятностей, 

математическое 

программирование и 

теория игр 

Theory of probability, 

mathematical 

programming and games 

theory 

Ықтималдылық теориясы мен 

математикалық статистиканың негізгі 

ұғымдарын, 

аксиомаларын және анықтамаларын, 

негізгі қасиеттер мен теоремалардың 

құрылымы мен дәлелдеулерін меңгеру, 

кездейсоқ факторларды негізге 

алатын математикалық моделдерді 

құрастыру және талдау дағдыларын 

игеру, 

болжау есептерін шешу және үлестіру 

параметрлерін бағалау үшін анализ 

әдісін қолдана білу.  

Дискретті математиканың ұғымдары мен 

алгоримтдерімен жұмыс істей алуы, 

предикаттарды есептеу тіліндегі 

формализацияланған мәтіндерді түсінуі, 

әртүрлі теоремалар мен алгоримдер 

жайлы білімі қалыптасуы, дискретті 

математика мен математикалық логика 

әдістері мен алгоритмдері жайлы 

алған білімдерін қолданып экономика мен 

информатиканың есептерін шығара 

алуы тиіс. 

Владеть знаниями основных 

понятий, аксиом и определений 

теории вероятностей и 

математической статистики, 

формулировок и доказательств 

основных свойств и теорем, иметь 

навыки построении и анализа 

математических моделей, 

учитывающих случайные факторы, 

быть способным применять методы 

анализа для оценки параметров 

распределения, для решения задач 

прогнозирования. 

Владеть понятиями и алгоритмами 

дискретной математики, понимать 

формализованный текст на языке 

исчисления предикатов, обладать 

знаниями различных теорем и 

алгоритмов, быть способным решать 

задачи экономики и информатики 

используя полученные знания по 

методам и алгоритмам дискретной 

математики и математической 

логике. 

To own knowledge of basic concepts 

and definitions, of axioms of 

probability theory and mathematical 

statistics, statements and proofs of the 

basic properties and theorems have the 

skills building and analysis of 

mathematical models which take into 

account the random factors to be able 

to apply the methods of analysis for 

deriving of distribution parameters, for 

solving problems of forecasting. 

At the end of the course the student 

should master the notions and 

algorithms of discrete mathematics, 

understand the language of the formal 

text of the predicate calculus, have 

knowledge of various theorems and 

algorithms, to be able to solve the 

problems of the economy and 

informatics using the received 

knowledge on methods and algorithms 

of discrete mathematics and 

mathematical logic. 

MATH 

33014 

Вариациялық есептеу 

және тиiмдiлеу әдiстерi 

Вариационное 

исчисление и методы 

оптимизации 

Variations calculus and 

optimization methods 

Ақырлыөлшемді және ақырсызөлшемді 

кеңістікте вариациялық есептеу және 

тиімділеу сонын ішінде экстремалдық 

есептерді шешудің сандық әдістерін, 

сызықты, дөңес, сызықты емес 

программалау, дөңес талдау негіздері, 

динамикалық жүйелермен тиімді 

басқарудың қазіргі заманғы әдістерін 

меңгеру. Экстремалды есептер теориясы 

әдісімен шешілетін қолданбалы 

есептерде оларды қолдана білу. 

Владеть современными методами 

вариационного исчисления и 

оптимизации в конечномерных и 

бесконечномерных пространствах, 

включающие численные методы 

решения экстремальных задач, 

линейное, выпуклое, нелинейное 

программирование, основы 

выпуклого анализа, оптимальное 

управление динамическими 

системами. Быть способным 

применять их к прикладным 

задачим решаемых методами теории 

экстремальных  задач. 

To own by modern methods of 

variational calculus and optimizing in 

finite- and infinite dimensional spaces, 

including numerical methods for 

solving of extremum problems, linear, 

The  protuberant,  nonlinear 

programming, basics of convex 

analysis, optimal control by dynamical 

systems. To be able to apply them in 

applied problem is solved by of the 

theory of of extremum problems. 



 

MATH 

33015 
Сигналды өңдеудің 

математикалық 

моделдері 

Математические модели 

обработки сигналов 

Mathematical models of 

signal processing 

 

Білу  

– дискретті және үзіліссіз сигналдарды 

Фурье түрлендіруінде заңдылықтарын. 

Меңгеру 

– сигналдарды қысу мен фильтрлеуде 

тригонометриялық түрлендірулерді 

қолдану. 

Дағдылы болу 

– сигналдарды қалыпқа келтіруде тура 

және кері Фурье түрлендірулерді 

– қолдану 

Знать 

– закономерности Фурье 

преобразования дискретных и 

непрерывных сигналов. 

Уметь 

– применять тригонометрические 

преобразования для сжатия и 

фильтрации  сигналов. 

Иметь навыки 

– применения прямого и обратного 

преобразования Фурье для 

восстановления сигналов. 

Know 

– patterns of Fourier transform of 

discrete and continuous signals. 

To be able 

- to apply trigonometric transforms for 

compression and filtering of signals. To 

have skills 

– use of direct and inverse Fourier 

transform to restore the signal. 

MATH 

32016 
Математикалық физика 

теңдеулері және оларды 

шешудің сандық әдістері, 

есептеу гидродинамикасы 

мен тұтас ортаның 

математикалық моделдері 

Уравнения 

математической  физики 

и численные методы их 

решения, 

вычислительная 

гидродинамика и 

математические модели 

сплошных сред 

Equations of 

mathematical physics and 

numerical methods of 

solving them, 

сomputational  Fluid 

dynamics and 

mathematical models of 

continuous medium 

Математикалық физика теңдеулерінің 

аналитикалық шешімдерін табуды 

меңгеру, есепті қисындылығына зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Математикалық физика теңдеулерiн 

сандық интегралдау әдiстерiн үйрену 

және оларды ЭЕМ-де iске асыру.  

Меңгеру: 

1) Сақталу заңдарына математикалық 

аппараты қолдану негізінде;  

2) Дифференциалдық интеграл сақталу 

заңдарын айырбастау жалпы схемасы; 

3) бірлік векторы және тензорлық алгебра 

4) тұтас орта аксиоматикасы;  

5) тұтас орта механикасы әдістері 

мүмкіндігі болуы үшін: Тұтас орта 

механикасы негізгі заңдарын түсіну және 

жаза білу. Қолданыстағы модельдерінің 

құрылымын түсіну Әдебиет түсіну және 

саналы қолданыстағы тәсілдер 

қолданылады.  

Меңгеру керек: тұтас орта механикасы 

математикалық модельдерін негізгі 

принциптерін. 

Владеть научными основами 

понятия объективных законов 

природы, уметь с помощью 

логического мышления, навыками 

самостоятельного продумывания, 

математической культурой и 

математической интуиции, 

необходимой при решении тех или 

иных задач физики, естествознания 

и техники. 

Владеть: 1) математическим 

аппаратом, основанным на 

использовании законов сохранения; 

2) общей схемой преобразования 

интегральных законов сохранения в 

дифференциальные; 3) аппаратом 

векторной и тензорной алгебры; 4) 

владеть аксиоматикой сплошной 

среды (Аксиома 

пространства-времени. Аксиома 

материального континуума). 5) 

методами механики сплошной  

среды. Уметь: Понимать и написать 

основные законы механики 

сплошных сред. Понимать структуру 

уже существующих моделей 

Понимать литературу и сознательно 

применять имеющиеся подходы 

Иметь навыки: Основных принципов 

построения математических моделей 

сплошных сред. 

Own the scientific foundations of the 

concept of the objective laws of 

nature, to be able with the help of 

logical thinking, skills of independent 

thinking through, of mathematical 

culture  and  mathematical  intuition 

needed for solving various problems of 

physics, science and technology. 

Own 1) mathematical apparatus, 

based on the use of conservation laws; 

2) possess the general scheme of 

conversion of integral conservation 

laws in differential 3) apparatus vector 

and tensor algebra 4) axiomatic 

continuum 5) methods of continuum 

mechanics To be able to: Understand 

and write the basic laws of continuum 

mechanics Understand the structure of 

the existing models Understand 

literature and consciously apply 

existing approaches Have skills: Basic 

principles of mathematical models of 

continuum mechanics. 



 

MATH 

32017 
Статистикалық моделдеу 

және мәліметтерді талдау, 

актуарлық және қаржылық 

математика, экспериментті 

жоспарлау 

Статистическое 

моделирование и анализ 

данных, актуарная и 

финансовая математика, 

планирование 

эксперимента 

Statistical modeling and data 

analysis, аctuarial and 

financial mathematics, 

design of experiments 

-Қолданбалы есептерді статистикалық 

жолмен есептеу. Шыққан 

қорытындыларды 

талдай білу. 

- Математикалық статистиканың әдiстерi 

кәсiби қызметте қолданылуға 

икемi болу; 

- математикалық статистиканың әдiстерін 

білу;  

- алгоритмдерді қабiлеттi әзiрлеуге 

дағдылану, стандартты әдiстердi 

қолдануға қабілетті болу және 

статистикалық, кестелермен берілген 

ақпараттарды талдау, кестелердi есепті 

шешуде пайдалану. 

Қаржылық және актуарлық математика 

теориясын, корреляция және 

регрессиялық талдау теориясын, 

статистикалық деректерді талдау 

негізінде микро- 

және макроэкономика, және басқа да 

салаларда сандық заңдылықтарын 

зерттеу әдістерін және сапалық 

тұжырымдылықты (гипотезаны) меңгеру. 

Болжау және экономикалық шешімдердің 

негіздемесін қабылдау үшін 

эконометрикалық талдаудың нәтижелерін 

қолдана білуі керек. 

- Уметь применять в 

профессиональной деятельности 

методы математической статистики; 

- владеть универсальными и 

профессиональными компетенциями, 

позволяющими успешно работать в 

избранной сфере деятельности; 

- владеть идеями и методами 

математической статистики; 

- быть способным к разработке 

алгоритмов, уметь применять 

стандартные методы и модели к 

решению статистических задач, 

пользоваться при решении 

расчетными формулами, таблицами, 

графиками. 

Владеть теорией финансовой и 

актуарной математики, теорией 

корреляционно-регрессионного 

анализа; методами исследования 

количественных закономерностей и 

качественных утверждений 

(гипотез) в микро- и 

макроэкономики и других отраслях 

на основе анализа статистических 

данных. Быть способным проводить 

расчеты, связанные с потоком 

платежей; параметров схем 

страхования: рисковой премии, 

рисковой надбавки, брутто-премии, 

необходимых для нормальной 

деятельности страховых компаний; 

определять вероятность разорения 

страховой компании.Быть 

способным использовать результаты 

эконометрического анализа для 

прогноза и принятия обоснования 

экономических решений. 

- Be able to apply to the professional 

activity of statistical methods; 

- Formation of universal and 

professional competencies that enable 

graduates to work successfully in their 

chosen field of activity; 

- Own ideas and methods of 

mathematical statistics; 

- Be able to develop algorithms able to 

apply standard methods and models to 

solve statistical problems, use for 

solving computational formulas,  

tables, graphs; 

-Be able to methods of mathematical 

and algorithmic modeling for 

applications. 

To own the theory financial and 

actuarial of mathematics the theory 

correlation and of regression analysis; 

research methods of quantitative and 

qualitative regularities of allegations 

(hypotheses) in micro- and 

macroeconomicsand other branches 

based on the analysis of statistical 

data. To be able to perform 

calculations associated with the flow of 

payments; parameters of insurance 

schemes: a risk premium, brave extra 

charge, gross premiums required for 

the normal activities of insurance 

companies; define probability of ruin  

of of the insurance company. To be 

able to use the results of the 

econometric analysis for the forecast 

and adoption solutions of economic 

justification. Decision making under 

uncertainty is characterized by the fact 

that when choosing an alternative 

decision-maker unknown determinate 

state of the environment and it does 

not have information on the 

probability of their occurrence. 



MATH 

33018 

Cолитондар теориясы, 

математикалық 

физикадағы 

вариациялық әдiстерi 

және оп т им а л д ы 

ба с қа р у  те ор и яс ы  

Теория солитонов, 

вариационные методы в 

математической  физики 

и теория оптимального 

управления 

Theory of solitons, 

variational methods in 

mathematical physics and 

theory of  optimal control 

Заманауи математикалық физиканың кең 

қолданылатын түсініктерін меңгеру: 

сызықты емес толқындар және 

солитондар, олардың математикалық 

және компьютерлік модельдері, 

солитондық теңдеулерді шешу әдістері. 

Солитондар 

теориясының әдістерін табиғи 

ғылымдардың әртүрлі аумағының 

толқындық 

есептерін шешуде қолдану дағдыларын 

қалыптастыру.  

Әр түрлі есептерді шешуде тәжірибені 

жоспарлау қағидаларын, зерттелетін 

объект немесе үрдістің математикалық 

моделін құруды, тәжірибені 

жоспарлаудығ 

қазіргі заманғы әдістерін қолданып, 

теориялық және тәжірибелік зерттеулерді 

жүргізудің әдістері түсініктерін 

қалыптастыру. Жоспарды, бағдарламаны 

құруды, тәжірибе негізінде алынған 

ақпараттарды талдау мен тиімді 

қолдануды меңгерту. 

Владеть основными понятиями 

современной математической 

физики: нелинейные волны и 

солитоны, их математические и 

компьютерные модели, методы 

решения солитонных уравнений. 

Содержание курса сформулирует у 

обучающихся умение использовать 

методы теории солитонов для 

решения волновых задач из разных 

областей естественных наук. 

Владеть принципами планирования 

экспериментов для решения 

различных задач и способы 

построения математических моделей 

изучаемого явления и объекта, 

методами построения теоретических 

и экспериментальных исследований 

с использованием современных 

методов планирования 

эксперимента. Уметь разрабатывать 

планы, программы и обрабатывать 

полученную в ходе эксперимента 

информацию и оптимизировать. 

To own commonly used concepts of 

modern mathematical physics: 

nonlinear waves and solitons, their 

mathematical and computer models, 

methods, solutions of soliton 

equations. The content of the course 

gives for students the opportunity to 

use the methods of soliton theories for 

solutions of wave problems from 

different areas of the natural sciences. 

To own the principles of planning of 

experiments for the solution of various 

tasks and ways of creation of 

mathematical models of the studied 

phenomenon and object. to own, 

methods of creation of theoretical and 

pilot studies with use of modern 

methods of planning of experiment. To 

be able to develop plans, programs  

and to process information received 

during experiment and to optimize. 



COMP 

33019 
Ақпараттарды 

өңдеудің теориясы 

және  бұлттық 

есептеулер 

Теория обработки 

информации и  

облачные вычисления 

Information processing 

theory and cloud 

computing 

Білу керек  

- есептеу техникасы, лингвистика және 

ақпараттар теориясының негізгі 

ұғымдарын қолданып, ақпараттарды 

өңдеудің технологияларын.  

Меңгеру  

- технологиялардың келесі критерийлерін: 

• ақпараттарды өңдеудің үрдісін жоғары 

деңгейлі бөлшектеуді қамтамасыз 

ету;  

• қойылған талаптарға сай қажетті 

элементтерді қосу;  

• регулярлы және масштабы өзгермелі 

қасиетін сақтау;  

• ақпараттық үрдістерді басқаруда 

технологиялық үрдістің барлық кезеңдері, 

орындалуы стандарттау.  

Дағдылы болу  

- бағдарламаларды құрудың кезеңдерін 

орындау:  

• есептің қойылуы;  

• формализациялау;  

• алгоритмді таңдау және құру;  

• бағдарламалау;  

• компиляция орындау (трансляция 

орындау). 

Знать 

- технологии обработки 

информации, используя понятия из 

области вычислительной техники, 

лингвистики и теории информации. 

Уметь 

- определять следующие свойства 

технологий: 

• обеспечивать высокую степень 

расчленения всего процесса 

обработки информации на этапы, 

операции, действия; 

• включать весь набор элементов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• иметь регулярный и 

масштабируемый характер; 

• этапы, действия, операции 

технологического процесса должны 

быть стандартизированы и 

унифицированы, что позволит более 

эффективно  осуществлять 

целенаправленное управление 

информационными процессами. 

Иметь навыки - разработки 

программ: 

• постановка задачи; 

• формализация и 

специфицирование; 

• выбор или составление алгоритма; 

• программирование; 

• компиляция (трансляция); 

• отладка и тестирование; 

• запуск в эксплуатацию. 

To know 

- technologies of information 

processing, using concepts from the 

field of computer facilities, linguistics 

and the theory of information. 

To be able 

- to determine the following properties 

of technologies: 

• to provide high degree of a partition 

of all processing of information on 

stages, transactions, actions; 

• to include all set of the elements 

necessary for achievement of an 

effective objective; 

• to have regular and scaleable nature; 

• stages, actions, transactions of 

engineering procedure shall be 

standardized and unified that will 

allow to exercise purposeful control of 

information processes more effectively. 

To have skills - developments of 

programs: 

• problem definition; 

• formalization and spetsifitsirovaniye; 

• choice or creation of algorithm; 

• programming; 

• compilation  (broadcasting); 

• debugging and testing; 

• start in operation. 



COMP 

42020 

Java тiлiнде 

бағдарламалау және 

жүйелiк басқару 

Программирование на 

языке Java и системное 

администрирование 

Programming on Java 

and system management 

Меңгеру керек: 

• тілдің негізгі түсініктері мен 

конструкцияларымен; 

• Java бағдарламалау жүйесінде негізгі 

бағдарламалау қағидаларымен; 

• бағдарламалау әдістерімен және 

қолданбалы есептерді шешу 

тәсңлдерімен;  

• объектілі-бағытталған бағдарламалау 

принциптері мен әдістерімен; 

Дағды қалыптастыру: 

• есепті корректілі қою; 

• Java тілінде тиімді программаларды 

жазу; 

• Java тілінде қолданбалы есептерді 

шешетін программаларды жазу; 

• Java кітапханасын қолдану. 

Болашақ мамандардың компьютерлік 

операциялық жүйелерді әкімшіліктендіру 

бойынша білім, білік және дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. қазіргі 

таңдағы windows xp және linux 

операциялық жүйелерінің негізімен және 

• оны әкімшіліктендіру жолдарымен 

таныстыру, үйрету. 

Владеть- 

• основными понятиями и 

конструкциями  языка 

• основами программирования в 

конкретной системе 

программирования  Java 

• приемами программирования и 

решения прикладных задач 

• принципами и методами 

объектно-ориентированного 

программирования 

Иметь навыки- 

• грамотной постановки задач 

• разработки эффективных 

программ на языке Java 

• решения задач прикладного 

характера c использованием языка 

Java 

• использования библиотеки языка 

Java 

Ознакомление студентов с 

теоретическими основами ос  

windows и linux, и формировать 

практические навыки для грамотной 

работы и администрирования 

операционных систем. 

To own: 

• basic concepts and language 

constructs 

• basics of programming in a given 

system, the Java programming 

• programming methods and 

applications solutions 

• principles and methods of 

object-oriented programming 

To have skills: 

• competent tasking 

• development of effective programs in 

Java 

• solving problems of applied character 

c using the Java language 

• use a Java library 

Familiarize students with the 

theoretical foundations of windows  

and linux, and build practical skills for 

competent work and administration of 

operating systems. 



COMP 

42021 

Реляциондық деректер 

қорын жобалау мен 

параллель 

бағдарламалау 

Проектирование РБД и 

параллельное 

программирование 

Design of relational 

database and parallel 

programming 

Меңгеру керек:  

- Дерекқорларын басқару жүйелерінің 

функцияларын  

- Реляциялық деректер қорын 

ұйымдастыру қағидаларын  

- Реляциялық алгебра элементтерін  

- SQL тілінің операторларын Құзыретті 

болу:  

- Деректердің атрибуттарының 

байланыстарын талқылауға  

- Өз бетімен РДҚ-ның құрылымын 

жасауға  

- Функционалды тәуелділіктерді 

анықтауға - Кестелерді нормал 

формаларға келтіруге 

• Деректерді оқұға арналған сұрауларды 

жазуда  

• Деректерді модификациялауға арналған 

сұрауларды жазуда 

• Деректерді құруға арналған сұрауларды 

жазуда 

• Деректерге рұқсаттарды қоюға арналған 

сұрауларды жазуда  

• Дерек корларына әкішілік жүргізу 

негізгі амалдарын жасауда. 

• Ақпараттық деректерді қолданбалы 

статистикалық талдаудың білімдермен 

және дағдыларының студенттерімен 

қамтамасыз ету,  

• математикалық пәндердің 

синергетикалық байланысының 

логикалық ойлау, 

түсінуінің студенттерінде дамыту,  

• ғылыми, әдістемелік және оқу әдебиеті 

бар жұмыстың дағдыларын ұйымдастыру, 

талданатын құбылыстардың 

статистикалық үлгілерінің 

құрастыруының дағдыларын 

ұйымдастыру. 

Владеть- 

• функциями СУБД 

• основами проектирования 

реляционных баз данных 

• основы реляционной алгебры 

• операторами языка SQL 

• последовательностями нормальных 

форм. Уметь- 

• анализировать структуру связей 

атрибутов данных 

• строить реляционную модель 

данных 

• определять функциональные 

зависимости данных 

• проводить нормализацию таблиц 

• написание запросов на чтение 

данных 

• написание запросов на 

модификацию данных 

• написание запросов на создание 

данных 

• написание запросов на управление 

доступом. 

Иметь навыки- 

• основных принципов 

администрирования  БД.  

Изложение основных сведений о 

построении и анализе 

математических моделей, 

учитывающих случайные факторы, 

формирование и систематизация 

знаний у студентов по теории 

вероятностей и математической 

статистике. После изучения 

дисциплины студент должен: знать 

основные понятия, аксиомы и 

определения теории вероятностей и 

математической статистики. 

To own: 

• DBMS functions 

• the basics of relational database 

design 

• the basics of relational algebra 

• SQL Statements 

• the sequence of normal forms 

Students must know how: 

• analyze links between data attributes 

• build a relational data model 

• define the functional dependences 

• carry out normalization of tables 

• writing of SQL queries for read data 

• writing queries to modify data 

• writing queries for the creation of 

data 

• writing queries for access 

control - 

• using basic principles of database 

administration. 

Presentation of basic information 

about the construction and analysis of 

mathematical models that take into 

account random factors, the formation 

and ordering of knowledge among 

students in the theory of probability 

and mathematical statistics. After 

examining the student should know 

the basic concepts, definitions and 

axioms of probability theory and 

mathematical statistics, statements 

and proofs of the basic properties and 

theorems, to be able to apply them in 

solving specific problems, have the 

skills and methods of using theoretical 

knowledge for practical purposes, to 

see the connection of probability 

theory with other mathematical 

disciplines , studied at the university. 

Бiлiктiлiгi шегiнен тыс модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond qualification 



EDIN14007 Оқу практика 

Учебная практика 

Educational internship 

Студенттердің оқу тәжірибесі жоғарғы 

білікті маман дайындаудың маңызды 

бөлігі болып табылады. Студент практика 

кезінде математикалық және 

компьютерлік модельдеу пәндері 

бойынша білімдерді тереңдетіп, 

бекітіледі. 

Студент дағдылану керек: 

1) практика бағдарламасына сәйкес 

барлық тапсырмаларды орындауға, 

практика күнделігін жүргізу; 

2) мекеменің еңбек тәртібінің 

қағидаларын сақтау. 

Практика проводится для 

закрепления полученных 

теоретических знаний и 

приобретения углубленных 

практических навыков, учебного 

опыта в соответствующих 

организациях, являющимися базами 

практики - на предприятиях, в 

научно-исследовательских 

институтах. 

1) полностью выполнить задания, 

предусмотренные программой 

практики, вести дневник практики; 

2) подчиняться действующим на 

предприятии, в 

научно-исследовательской 

организации, в учреждении, 

организации, школе правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

Teaching practice of students is based 

on the state standard specialties and 

work plan approved by the dean of the 

faculty. Practice is held to consolidate 

the theoretical knowledge and 

practical skills in the acquisition of 

in-depth , educational experience in 

their respective organizations , which 

are the bases of practice - in 

enterprises, scientific research 

institutes . 1) fully implement the 

tasks assigned practice program , keep 

a diary of practice; 2 ) comply with 

applicable in the enterprise, research 

organization , institution, organization 

, school internal labor regulations . 

PhCS14222 Дене тәрбиесi 

Физическая культура 

Physical Training 

Берілген денешынықтыру жаттығулары 

бойынша бағдарламалық нормативтерді 

орындауға қабілетті болу. 

Денешынықтырудың сауықтыру-

реабилитациялық құралдарын пайдалана 

білу. 

Быть способным выполнять 

программные нормативы по 

заданным видам физических 

упражнений. Уметь использовать 

оздоровительно-реабилитационные 

средства физической культуры. 

Be able to execute program standards 

for a given type of exercise. To be able 

to use recreational and rehabilitational 

tools of physical training. 

PREX 34023 Өндiрiстiк практика 

Производственная 

практика 

Industrial externship 

Студенттердің кәсіптік тәжірибесы 

жоғарғы білікті маман дайындаудың 

маңызды бөлігі болып табылады. 

Тәжірибе мамандық базасына сәйкес 

өндіріс 

орындарында, ғылыми-зерттеу 

институттарында, жалпы білім беретін 

оқу 

орындары мен мектептерде өткізіледі. 

Курс соңында студент білуі 

керек:университетте 

алған теориялық білімдерін тереңдету 

және бекіту, нақты өндірістік 

тапсырмаларды орындауғ қолдану; 

кәсіптік біліктілігі мен дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту;кәсіптік және 

ұйымдастыру жұмыстарынан тәжірибе 

жинақтау. 

Практика проводится для 

закрепления полученных 

теоретических знаний и 

приобретения углубленных 

практических навыков, 

производственного опыта в 

соответствующих организациях, 

являющимися базами практики - на 

предприятиях, в 

научно-исследовательских 

институтах, в учреждениях и 

школах. 

Practice is held to consolidate the 

theoretical knowledge and practical 

skills acquisition depth, industrial 

experience in their respective 

organizations, which are the bases of 

practice - in enterprises, research 

institutes, institutions and schools. 



PWEX 

44026 

Диплом алдыңғы 

практика 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma work 

externship 

Дипломалды практика кезінде студент 

практика базасына сәйкес кәсіби 

бағытта дипломдық жұмыс бойынша 

материалдарды жинастырады. Практика 

нәтижелері дипломдық жұмысты жазуда 

қолданылады. Практиканы өту кезінде 

студент әдебиеттермен жұмыс істеуге, 

жиналған немесе есептеу нәтижелерінің 

мәліметтерін өңдеуге, талдауға үйреніп, 

дипломдық жұмысты жазуда 

материалдармен жұмыс істеуге 

дағдыланады. 

В период преддипломной практики 

обучающийся осуществляет сбор 

фактического материала по 

профессиональной деятельности 

соответствующей базы практики, 

практического материала по теме 

дипломной работы (проекта). 

Результаты практики используются 

для написания дипломного проекта 

(работы). Во время практики 

обучающийся получает навыки 

работы с литературой, анализом 

данных и подготовка материалов 

для написания дипломного проекта 

(работы). 

During pre-degree internship the 

trained carries out collecting the  

actual material on professional activity 

of the corresponding base of practice, 

practical material on a subject of the 

diploma work. Results of practice are 

used for writing of the degree project 

(work). During practice the trained 

receives skills of work with literature, 

the analysis of data and preparation of 

materials for writing of the degree 

diploma work. 
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1 1 с е м е с т р /1 с е м е с т р /s e m e s t e r 1 

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

 HIST 21402 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана  

Contemporary history of  Kazakhstan  

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  МЕ ГЭ SE  

 EDUC 21301 (1) Шетел тiлi 1 

Иностранный язык 1 

Foreign language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 EDUC 21201 (1) Қазақ (орыс) тiлi 1 

Казахский (Русский) язык 1 

Kazakh (Russian) language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 4  3  емтихан 

экзамен 

exam 

 

2. Бiлiм беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education 

program 



 

 EDUC 21101 Ақпараттық - коммуникациялық  

технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Information and communications technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2  1 емтихан 

экзамен 

exam 

Аrылшын 

Английский 

English 

 MATH 12004 Сызықты алгебра 

Линейная алгебра  

Linear algebra 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 1 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 MATH12005 Математикалық  талдау I 

Математический анализ I 

Mathematical analysis I 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses ** ЖБП ТК 

   ООД КВ   

GCD CC 

2 3      

 PhCS 13407 Денe тәрбиесi 

Физическая культура 

Physical Training 

ОҚТ ДВО 

AE 

2   2  диф.сына  

диф.зачет 

mixed- 

grading- 

system 

test 

 

 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по 

теоретическому обучению/ Total for theoretical training 

19 30    7  

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 21 30    8  
1 2 с е м е с т р /2 с е м е с т р /s e m e s t e r 2  

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component 

 EDUC 21301 (2) Шетел тiлi 2 

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 4  3  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 EDUC 21201 (2) Қазақ (орыс) тiлi 2 

Казахский (Русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 MATH 12005 Математикалық талдау II 

Математический анализ II 

Mathematical analysis II 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses **  9 14      
  ЖБП ТК 

ООД КВ GCD 

CC 

3 5      

  БП TК БД 

КB BD CC 

4 6      

  КП TК 

ПД КB PD CC 

2 3      



 

 EDIN14007 Оқу практикаcы 

Учебная практика 

Educational internship 

ОҚТ ДВО 

AE 

4 2      

 PhCS14214 Дене тәрбиесi 

Физическая культура 

Physical Training 

ОҚТ ДВО 

AE 

2   2  диф.сынақ  

диф.зачет 

mixed- 

grading- 

system 

test 

 

 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по 

теоретическому обучению/ Total for theoretical training 

18 28    6  

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 23 30    8  
2 3 с е м е с т р /3 с е м е с т р /s e m e s t e r 3  

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component  
 MATH 22008 Кәсiби қазақ (орыс) тiлi 

Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  емтихан 

экзамен 

exam 

 

Кәсiби баrытталған шетел тiлi 

Профессионально - ориентированный 

иностранный язык 

Professional-oriented foreign language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  емтихан 

экзамен 

exam 

 

Дифференциалдық теңдеулер 

Дифференциальные  уравнения 

Differential equations 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 MATH 12004 Анализ бен алгебраның сандық әдiстерi 

Численные методы анализа и алгебры 

Numerical methods of analysis and algebra 

БП MК 

БД OК 

BD CC 

3 5 2    1 емтихан 

экзамен 

exam 

 

 COMP 22009 C++ тiлiндегі объектiлi - бағытталған 

программалау 

Объектно–ориентированное программирование 

на C++ 

Object - oriented programming on C++ 

БП MК 

БД OК 

BD CC 

2 3 1  1 емтихан 

экзамен 

exam 

 

 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses **  6 10      

  БП ТК БД 

КВ BD EC 
 

3 5      

  БП ТК БД 

КВ BD EC 
 

3 5      

 PhCS14115 Дене тәрбиесi 

Физическая культура 

Physical Training 

ОҚТ ДВО 

AE 

2   2  диф.сына  

диф.зачет 

mixed- 

grading- 

system 

test 

 

 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по 

теоретическому обучению/ Total for theoretical training 

18 29    7  



 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 20 29    8  

 4 с е м е с т р /4 с е м е с т р /s e m e s t e r 4 

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component  

 HIST 21502 Философия 

Философия 

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses **  16 25      
  ЖБП ТК 

   ООД КВ   

GCD CC 

2 3      

  КП TК 

ПД КB PD CC 
3 5      

  БП TК БД 
КB BD CC 

7 11      

  БП TК БД 
КB BD CC 

4 6      

 PREX 14007 Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational internship 

ОҚТ ДВО 

AE 

2 1    есеп 

отчет 

report 

 

 PhCS 14215 Дене тәрбиесi 

Физическая культура 

Physical Training 

ОҚТ ДВО 

AE 

2   2  диф.сына  

диф.зачет 

mixed- 

grading- 

system 

test 

 

 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по теоретическому 
обучению/ Total for theoretical training 

19 30    6  

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 22 31    8  
3 5 с е м е с т р /5 с е м е с т р /s e m e s t e r 5  

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component  
 COMP 22009 Математикалық модельдеу негіздері 

Основы математического моделирования 

Fundamentals of mathematical modeling 

KП МК 

ПД ОК РD 

CC 

2 3 1 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses **  17 27      
  БП TК БД 

КB BD CC 
2 3      

  БП TК БД 

КB BD CC 
3 5      

  КП TК 

ПД КB PD CC 
5 8      

  БП TК БД 

КB BD CC 
3 5      

  БП TК БД 
КB BD CC 

4 6      



 

 

 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по 

теоретическому обучению/ Total for theoretical training 

19 30    7  

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 19 30    7  
3 6 с е м е с т р /6 с е м е с т р /s e m e s t e r 6  

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component  
 COMP 22010 Физикалық процесстерді математикалық және 

компьютерлік модельдеу 

Математическое и компьютерное моделирование 

физических процессов 

Mathematical and computer modeling of physical 

processes 

 

KП МК 

ПД ОК  

РD CC 

3 5 1 1 1 eмтихан 
экзамен  

        exam 

 

 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses **  15 23      

  КП TК 

ПД КB PD CC 
3 5      

 

 

 КП ТК 
ПД КВ PD EC 

8 12      

  БП TК БД 

КB BD CC 
4 6      

 PREX 34021 Өндiрiстiк практика 

Производственная  практика 

Industrial externship 

ОҚТ 

ДВО АЕ 

1 2    есеп 

отчет 

report 

 

 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по 

теоретическому обучению/ Total for theoretical training 

18 28    5  

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 19 30    6  
4 7 с е м е с т р /7 с е м е с т р /s e m e s t e r 7  

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component  
 Элективтi пәндер / Элективные дисциплины /Elective courses **  18 30      
  БП ТК БД 

КВ PD EC 
6 10      

  БП ТК БД 
КВ PD EC 

6 10      

  КП ТК 
ПД КВ PD EC 

3 5      

  КП ТК 
ПД КВ PD EC 

3 5      



 Теориялық бiлiм беру бойынша барлығы/ Итого по 

теоретическому обучению/ Total for theoretical training 

18 30    6  

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 18 30    6  
4 8 с е м е с т р /8 с е м е с т р /s e m e s t e r 8  

 Мiндеттi пәндер/компоненттер /Обязательные дисциплины/компоненты модули / Necessary discipline/component  
 PREX 34023 Өндiрiстiк практика 

Производственная  практика 

Industrial externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

3 9    есеп 

отчет 

report 

 

 PWEX 44024 Диплом алдыңғы практика 

Преддипломная  практика 

Pre-diploma work externship 

ОҚТ ДВО 

АЕ 

3 9    есеп 

отчет 

report 

 

 STEM 44025 Мамандық бойынша мемлекеттiк емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examenation 

ҚА ИА FA 1 4    МЕ ГЭ SE  

 DBDD 44026 Диплом жұмысын жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы 

Defense of Bachelor degree diploma work 

ҚА ИА FA 2 8    ДЖ қорғау 

Защита  ДР 

Defense of 

the diploma 

work 

 

 Семестр бойынша барлығы / Итого по семестру/ Total for semestr 9 30    4  
 Теориялық оқыту жоспар бойынша/ Всего теоретического обучения/ Total 

for theoretical training 
129 206      

 БББ бойынша барлығы/ Иотого по ОП/ Total on education program 151 240      



 



Бiлiм беру үдерiсiн ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң студенттер контингентiн қалыптастыру
жоғары бiлiмдi маман даярлауға мемлекеттiк тапсырысты орындау негiзiнде жүзеге асырылады. Бакалавриатқа түсу үшiн талапкерден ҰБТ тапсырғандығы
туралы сертификат талап етiледi, 4-пән - физика.

Особые вступительные требования: Формирование контингента студентов Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева осуществляется
выполнением государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием. Для поступления в бакалавриат претендент
должен иметь сертификат о сдаче ЕНТ, 4-й предмет - физика.

Specific admission requirements: Formation of a contingent of students of the L.N. Gumilyov Eurasian National University is carried implementation of the state
educational order for training of specialists with higher education. For admission to the Bachelor applicant must have a certificate of UNT, 4th subject - physics.

Бұрын алынған бiлiмдi тануға қатысты ерекше шарттар: Бакалавр студентi - орта бiлiмi туралы аттестаты бар немесе арнаулы орта бiлiмi туралы
дипломы бар азамат.

Особые условия для признания предшествующего обучения: Студент бакалавра - гражданин(ка) имеющий аттестат о среднем образовании или диплом
о средне-специальном образовании.

Specific arrangements for recognition of prior learning: The student of the Bachelor is the person who has a school diploma or a diploma of special education.

2. Дәреженi беру талаптары мен ережелерi: Аталған бiлiм беру бағдарламасының түлегiне 5В070500 - "Математикалық және компьютерлiк модельдеу"
мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры академиялық дәрежесi берiледi.

Требования и правила присвоению степени: Выпускнику данной образовательной программы присуждается академическая степень бакалавра техники и
технологий по специальности 5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование.

Qualification requirements and regulations: After completion the education students get the qualification of Bachelor of Techniques and Technologies of the
5B070500 Specialty - Mathematical and Computer Modeling.

3. Түлектердiң кәсiби бейiнi: «5В070500 - Математикалық және компьютерлiк моделдеу» мамандығының түлектерi мынадай лауазымдарда қызмет iстей
алады:

• ұйымдық - басқаратын ұйымдарда маман, бас маман, инженер, инженер - программист;

• ғылыми - зерттеу институтта кiшi ғылыми қызметкер;

• орта-арнайы және техникалық бiлiм алатын мекемелерде математика, информатика, физика мұғалiмi;

• ғылыми - зерттеу мекемелерiнде ғылыми қызметкер, алдыңғы қатарлы инженер немесе физика - химиялық және технологиялық үрдiстерiн жасаушы және
зерттеушi ретiнде математик - программист;

• математикалық және компьютерлiк пiшiндердi жасау және математик-программист ретiнде жоба мекемелерiнде жұмыс iстей алады;



• инженер-математик, математик-программист, математикалық және компьютерлiк пiшiндердi жасаушы немесе информатика маманы ретiнде ұйымдастырутехнологиялық
мекемелерiнде қызмет атқара алады;

• математик - программист және информатика маманы ретiнде өндiрiс-басқару мекемелерiнде қызмет атқара алады;

• математикалық және механикалық циклдердiң және информатика пәнiнiң оқытушысы немесе ассистентi ретiнде орта және ЖОО жұмыс iстей алады;

• компьютерлiк желiлер жүйесiнiң басқарушысы, жүйелiк әкiмшiлiк программистi.

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники по специальности «5В070500 - Математическое и компьютерное моделирование» могут занимать
должности: специалиста, ведущего специалиста, ведущего инженера, инженера-программиста в организационно-управленческих организациях;

• младшего научного сотрудника в научно-исследовательских институтах;

• преподавателя математики, информатики, физики в средне-профессиональных и технических образовательных организациях;

• в научно-исследовательских организациях в качестве научного сотрудника, ведущего инженера или математика-программиста как разработчик математических
моделей физико-химических и технологических процессов;

• в проектных организациях как разработчик математических и компьютерных моделей, математик-программист;

• в организационно-технологических организациях как инженер-математик, математик-программист, разработчик математических и компьютерных моделей
или специалист по информатике;

• в производственно-управленческих организациях как математик-программист и специалист по информатике;

• в средних и высших образовательных организациях как преподаватель или ассистент дисциплин математического и механического циклов и информатики;

• системного программиста, системного администратора компьютерных сетей.

Occupational profile/s of graduates: Graduates can appoints next positions:

• Specialist, Leading Specialist, Leading Engineer, Engineer Programmer in various organisations;

• Junior scientific collaborator in scientific research institutes;

• tutor of mathematics, informatics, physics in technical schools and colleges;

• may occupy positions in scientific research institutes as scientific collaborator, leading engineer or as mathematician-programmer for design mathematical models of
physics and chemical and technological processes;

• in project organizations as developer of mathematical and computer models, mathematician-programmer;

• in technological organizations as engineer-mathematician, mathematician-programmer, developer of mathematical and computer models or as specialist of informatics;

• in manufacturing organizations as mathematician-programmer or as specialist of informatics;

• in educational institutions of secondary or higher level as teacher or tutor of disciplines of the mathematics, mechanics or informatics profile;

• system programmer, system administrator of computer networks.

4. Бiлiм бағдарламасын жүзеге асыру тәсiлдерi мен әдiстерi: Практикалық, теориялық оқыту, эксперименттiк және зерттеу әдiстерi; Эвристикалық
әдiсi (iшiнара iздеу); Уақтылы жазбаша тапсырмларды орындау, ауызша, практикалық және зертханалық жұмыстар; Студенттiң ғылыми-зерттеу жұмысы;
Дипломдық жұмысты жазу және қорғау.



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 студента; Написание и защита дипломной работы.

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 l student; Writing and defense of the diploma thesis.

5. Оқыту нәтижелерiн бағалау критерийлерi: Оқу-әдiстемелiк материал әзiрлеу үшiн талаптар орындалған кезде кредиттер берiледi. Модульдерi / пәндер
тұрғысында оқыту нәтижелерiн бағалау критерийлерi силлабустарда сипатталады. Еуропалық ECTS жүйесiнде бағалау шкаласына сәйкестендiру және оған
аудару механизмi ҚР БҒМ бұйрығымен бекiтiлген келесi ұлттық рейтинг шкалаға сәйкес:

ҚР бағасы ECTS бағасы
Әрiптiк
жүйе

бойынша

Балдардың
сандық

эквивалентi

%-тiк
сәйкестiгi

Қалыптасқан жүйе
бойынша бағалау

Әрiптiк
жүйе

бойынша

Анықтамасы

А 4,0 95-100 Өте жақсы А Excellent
A- 3.67 90 - 94 Өте жақсы
B + 3.33 85 -89 Жақсы B Verygood
B 3.0 80 - 84 Жақсы Good
B - 2.67 75 - 79 Жақсы
C + 2.33 70 - 74 Қанағаттандырарлық
C 2.0 65 - 69 Қанағаттандырарлық C Satisfactory
C - 1.67 60 - 64 Қанағаттандырарлық
D + 1.33 55 - 59 Қанағаттандырарлық
D 1.0 50 - 54 Қанағаттандырарлық C 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
A- 3.67 90 - 94 Отлично
B + 3.33 85 -89 Хорошо B Verygood
B 3.0 80 - 84 Хорошо Good
B - 2.67 75 - 79 Хорошо
C + 2.33 70 - 74 Удовлетворительно
C 2.0 65 - 69 Удовлетворительно C Satisfactory
C - 1.67 60 - 64 Удовлетворительно
D + 1.33 55 - 59 Удовлетворительно
D 1.0 50 - 54 Удовлетворительно C 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
A- 3.67 90 - 94
B + 3.33 85 -89 Verygood B Verygood
B 3.0 80 - 84 Good Good
B - 2.67 75 - 79
C + 2.33 70 - 74
C 2.0 65 - 69 Satisfactory C Satisfactory
C - 1.67 60 - 64
D + 1.33 55 - 59
D 1.0 50 - 54 Sufficient C Sufficient
F 0 0 - 49 Fail FX, F Fail


