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ЭК
Пәннің шифры LPN 1203
Пән атауы: Логикалық программалау негіздері
Пререквизиттері:
ақпараттық
коммуникациялық
технологиялар
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты:Жасанды интеллект, сараптаушы жүйелер,
логикалық программалау жүйесімен танысу және
адамның компьютермен сұхбатын ұйымдастыру үшін
құрылған декларативті программалау тілдерінің бірі
Visual Prolog тілін оқып үйрену болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы:Логикалық
программаның идеялық тамыры – математикалық
логикада, формуланы және формалді анықтау әдісін
қолдана отырып, автоматты түрде нәтиже алуға және
есепті формалды сипаттау әдісін ашуға септігін
тигізуінде. Қазіргі кезде Пролог тілін кез келген
компьютерге қоюға болады. Пролог – логикалық
программалау тілі. Кең таралған түрлері: Arpity-Prolog,
МПролог, Turbo Prolog, Visual Prolog. Пролог тілінің
нұсқаларында
айырмашылық
болғандықтан
оқу
жүйесінде аз қолданылады.

ЭК
Шифр дисциплины OLP1203
Название
дисциплины:
Основы
логического
программирование
Пререквизиты: ИКТ
Постреквизиты: производственная практика
Цель изучения:
Жасанды интеллект, сараптаушы
жүйелер, логикалық программалау жүйесімен танысу
және адамның компьютермен сұхбатын ұйымдастыру
үшін құрылған декларативті программалау тілдерінің бірі
Visual Prolog тілін оқып үйрену болып табылады.
Краткое
содержание
основных
разделовКурс
содержит
достаточно
подробное
изложение
теоретических
основ
логического
подхода
к
программированию, а также служит практическим
пособием по современным языкам логического
программирования – Пролог и Mercury – которые могут
использоваться и используются для разработки
исследовательских и промышленных систем наряду с
более
традиционными
императивными
языками.
Наличие систем программирования на этих языках для
платформы Microsoft .NET позволяет эффективно
Күтілетін нәтиже: аталған курсты оқып біткеннен кейін применять
полученные
знания
и
навыки
в
студенттер жасанды интеллекті жасау үшін логикалық промышленных
разработках.В
курсе
также
программалау тілін қолданады.
рассматривается
использование
логического
Құзыреті:
программирования для создания интеллетуальных
Программалаудың логикалық тәсілдерінің теориялық систем, излагаются основные понятия искусственного
негіздерін меңгереді
интеллекта, такие, как общение на естественном языке,
представление знаний, методы эвристического поиска в
пространстве состояний и т.д.
Ожидаемые результаты: после изучения данного
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курса
студенты
используют
языки
логического
программирования для созднания интеллектуальных
систем.
Компетенции:
будут
изучать
логические
программирования теоретических основ

ЭК
Пәннің шифры KZhS 2204
Пән атауы: Компьютер жүйелерінің сәулеті
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты: қазіргі ЭЕМ мен компьютерлік жүйелердің
сәулеттік ерекшеліктерін; ЭЕМ-нің функционалдық
түйіндері мен құрылғыларын жобалау негіздерін;
есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерін оқыпүйрену.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Цифрлық
машиналардың арифметикалық және логикалық негізі.
Жаңа заманғы компьютерлердің талабы, есептеуіш
техниканың даму тарихы. Сандық машиналардың
арифметикалық және логикалық негізі. Санау жүйесі,
сандарды бір жүйеден басқа жүйеге ауыстыру.
Ақпараттың компьютердегі кӛрінісі. Ақпараттарды
кодтау әдісі. ЭЕМ –нің элементтері мен узелдары.
Орталық процессордың жалпы құрылымы. Жадының
құрылымы және оны ұйымдастыру. Енгізу –шығару
жүйесі. Базалық құрылымның техникалық қасиеттері,
құрамы және ұсыныстары. Перифериялық құрылғылар.
Микропроцессорлар.
Жаңа заман компьютерінің
архитектурасы. Жүйелік магистраль. Ақпаратты ӛңдеу
жүйесінде
компьютерді
пайдалану.
Жұмыс
станциялары
мен
серверлердің
архитектурасы.
Мамандандырылған
ЭЕМ.
Программалық
қамсыздандыруға негізделген архитектура, деректер
қорының
машиналары,
объектілі
бағытталған

подходы

ЭК
Шифр дисциплины AKS 2204
Название дисциплины:Архитектура компьютерных
систем
Пререквизиты: жоқ
Постреквизиты: при написаний дипломной работы
Цель
изучения:
овладение
архитектурными
особенностями современных ЭВМ и компьютерных
систем; основами проектирования функциональных
узлов
и устройств ЭВМ; основами организации
вычислительных комплексов.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Арифметические и логические основы цифровых
машин. История развития вычислительной техники,
поколения современных компьютеров. Арифметические
и логические основы цифровых машин. Системы
счисления, перевод чисел из одной системы счисления
в другую.Представление информации в компьютере,
методы кодирования информации. Элементы и узлы
ЭВМ. Общая структура центрального процессора.
Организация и структура памяти. Системы вводавывода.
Назначение,
состав
и
технические
характеристики базового оборудования. Периферийные
устройства.
Микропроцессоры.
Архитектура
современных компьютеров. Системная магистраль.
Использование компьютеров в системе обработки
информации. Архитектура рабочих станций и серверов.
Специализированные
ЭВМ.
Архитектура,
ориентированная на ПО, машины баз данных, объектно3

архитектура.
Күтілетін нәтиже: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер
компьютер сәулеті, ЭЕМ құрылғылары жұмысының
негізгі принциптері, сондай-ақ есте сақтау құрылғылары,
процессорлар, есептеуіш кешендер туралы жүйелі білім
алулары тиіс
Құзыреті: Компьютер сәулетінің барлық деңгейінде
қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді,
ақпаратты
ӛңдеу процестерін ұйымдастыра алуға қабілетті
ЭК
Пәннің шифры ОВР 2206
Пән атауы: Объектіге-бағытталған бағдарламалау
Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы
және программалау
Постреквизиттері:
Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе
жатқан объектілі-бағытталған программалаудың негізгі
ұғымдары және принциптерімен студенттерді таныстыру
болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Объектігебағытталған программалаудың негізгі ұғымдары. Delphi
ортасына шолу. Қосымша құру, жоба сипаттамасы.
Delphi программалау тілі. Визуалды компоненттерді
қолдану және жалпы сипаттамасы. Мәтінді енгізу және
редактрлеу. Батырмалармен жұмыс және түрлері.
Ауыстырып қосқыштарды және жалаушаларды қолдану.
Басқару
элементтерін
біріктіру.
Форманың
сипаттамалары.
Формалардың
ӛзара
әрекетін
ұйымдастыру. Стандартты диалогтар. Мәзірлермен
жұмыс.
Күтілетін нәтиже: Курсты оқып үйренгеннен кейін
студент тӛмендегілерге міндетті:
- жоғары деңгейлі программалау тілінің конструкциясын

ориентированная архитектура.
Ожидаемые результаты: В процессе
изучения
дисциплины
студенты
должны
получить
систематизированные
знания
об
архитектуре
компьютерных систем, организации и основных
принципах работы устройств ЭВМ, в частности
запоминающих
устройств,
процессоров
и
вычислительных комплексов в целом.
Компетенции: способен организовать современные
компьютерные
системы,
процессы
обработки
информации на всех уровнях компьютерных архитектур
ЭК
Шифр дисциплиныООР 2206
Название дисциплины: Объектно-ориентированное
программирование
Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и
программирование
Постреквизиты:
Цель изучения: ознакомление студентов основными
понятиями и принципами ООП, которое быстро
развивается в данное время.
Краткое содержание основных разделов: Основные
понятия объектно-ориентированного программирования.
Введение в среду Delphi. Создание приложений,
описание проекта. Язык программирования Delphi.
Использование визуальных компонентов и общее
описание. Ввод текста и редактирование. Работа с
кнопками и их виды. Использование переключателей и
флажков. Использование элементов управления.
Описание форм. Организация связи между формами.
Стандартные диалоги. Работа с меню.
Ожидаемые результаты: После изучения курса
студент должен:
- знать конструкции языка программирования высокого
уровня,
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білу тиіс,
- объектіге-бағытталған программалау құралдары мен
олардың
ерекшеліктерін
программалар
жасауда
қолдана білу тиіс.
- қосымшаларды жасау дағдыларын меңгеру тиіс.
Құзыреті:
Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздерін біледі
және
қосымшаларды
құру
кезеңдерін
орындау
дағдыларын меңгерген
ЭК
Пәннің шифры KZh 3318
Пән атауы: Компьютерлік желілер
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері:
Мақсаты: компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы
мен жұмыс атқару негіздерін, дербес компьютерлердің
торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі
кездегі тораптық технологиялармен танысу, локальді
тораптардың жұмысын игеру болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік
тораптар ақпараттық жүйелерді құру негізі ретінде.
Компьютерлік тораптардың Компьютерлік тораптардың
жіктелуі.
Локальды және глобальды тораптар.
Компьютерлік тораптарды құру негіздері. Тораптық
қызметтерді стандарттау. Компьютерлік тораптардың
аппараттық құралдары. Локальды тораптарды құру және
қолдану
технологиялары.
Серверге,
жұмыс
станцияларына және торапқа жалпы қойылатын
талаптар.
Ethernet
технологиясы.
Ethernet
стандарттары. Глобальды тораптарды құру және
қолдану технологиялары.
Глобальды тораптардың
құрылымы. Глобальды тораптар түрлері. Тораптық
программалық қамтама. Тораптарды басқару және
талдау құралдарына щолу.
Күтілетін нәтиже:

уметь
использовать
средства
объектноориентированного программирования и их особенности.
- владеть навыками выполнения этапов разработки
приложений.
Компетенции:
знает
основы
объектно-ориентированного
программирования и приобретает навыки выполнения
этапов разработки приложений
ЭК
Шифр дисциплины KS 3318
Название дисциплины: Компьютерные сети
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты:
Цель изучения: освоение принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, особенностей
работы персонального компьютера в сетях, знакомство
с
современными
компьютерными
сетевыми
технологиями и способами передачи, хранения, поиска,
обработки и представления информации, а также
получение практических навыков работы в локальных
сетях.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Компьютерные
сети,
как
основа
построения
информационной
системы.
Основы
пострения
компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные
и глобальные сети. Сети отделов, кампусов,
корпараций.
Основные
понятия.
Физическая
и
логическая
топологии.
Стандартизация
сетевых
решений. Базовая модель организации взаимодействия
открытых систем. Основные функции физического,
канального
сетевого,
транспортного,
сеансового,
представительного и прикладного уровней. Аппаратные
средства компьютерных сетей. Технологии построения и
функционирования локальных сетей. Технологии
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Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- компьютерлік желілердің жіктелуін, заманауи желілік
технологиялардың
ерекшеліктерін,
компьютерлік
желілерді
аппараттық
және
программалық
қамсыздандыруды, желілердегі ақпаратты беру мен
түрлендірудің құралдары мен әдістерін.
- аппараттық және программалық қамсыздандыру мен
жұмыс істеуді білу.
- нақты практикалық есептерді шешу үшін жергілікті
желілерді жобалау әдістерін меңгеру, ақпаратты беру ,
ӛңдеу, сақтау процесстерімен байланысты желілік
технологиялардың
перспективаларын
даму
технологияларын білу.
Құзыреті: Ақпаратты жіберу, сақтау, іздеу, ӛңдеу және
берумен
байланысты
қазіргі
заманғы
желілік
технологиялардың
даму
тенденциялары
мен
перспективалары туралы және нақты практикалық
есептерді шешу үшін жергілікті желілерді жобалау
әдістері туралы түсініктері қалыптасқан.

ЭК
Пәннің шифры WT 3322
Пән атауы: Web-технологиялар
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе
жатқан Web технологиялардың әртүрлі қызметтерімен
таныстыру болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Webтехнологияларының қолдану орталары. Интернеттегі
клиент-серверлік
архитектурасы.
Компьютерлік

построения и функционирования глобальных сетей.
Сетевое программное обеспечение.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
знать
классификацию
компьютерных
сетей,
особенности
современных
сетевых
технологий,
аппаратное и программное обеспечение компьютерных
сетей, средства и способы передачи, преобразования и
представления информации в сетях.
уметь
работать
с
аппаратно-программным
обеспечением компьютерных сетей.
- владеть методами проектирования локальных сетей
для
решения
конкретных
практических
задач,
перспективах и тенденциях развития современных
сетевых технологий, связанных с процессами передачи,
хранения,
поиска,
обработки
и
представления
информации.
Компетенции: имеет представление о методах
проектирования локальных сетей для решения
конкретных практических задач, перспективах и
тенденциях развития современных сетевых технологий,
связанных с процессами передачи, хранения, поиска,
обработки и представления информации.
ЭК
Шифр дисциплины WT3322
Название дисциплины: Web-технологии
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель
изучения:
Ознакомление
студентов
современными службами Web-технологии.
Краткое содержание основных разделов: Понятие
об Web-технологиях передачи и обработки информации.
Обзор типов Web-приложений. Среды применения Webтехнологий. Клиент-серверная архитектура в Интернет.
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тораптар. Интернеттегі тораптардың иерарахиясы.
Әртүрлі деңгейлі тораптардағы Web-технологиялар.
Инернетке ақпаратты жіберу. TCP/IP протоколдарының
стэгі. IP – бағдарының үрдісі. Броузерлер мен
серверлер.
Web-технологияларының
негіздері.
Гипермәтін және Web-парақтар. Web-қосымшаларын
құру
технологиялары.
Статистикалық
және
динамикалық HTML-парақтар. Құжатты гипермәтіндік
белгілейтін HTML тілі. HTML-де CSS-ті қолдану
технологиялары. Web-қосымшаларындағы графика.
Flash технологиясы.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- Интернетте жұмыс істеуді ұйымдастыру және Webтехнологиялардағы ақпаратты ӛңдеуді білу
- заманауи Web-технологиялар негізінде программалық
қосымшалар жасауды білу.
- заманауи Web-технологиялар негізінде Web-сайттар
мен жұмыс істеу әдістерін меңгеру
Құзыреті: қазіргі заманғы Web-технологиялар негізінде
Web-сайттарды құра алады.
ЭК
Пәннің шифры: ZhIZh 4330
Пән атауы:Жасанды интеллект жүйелері
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: ЖИ бұл модель мен тиісті бағдарламалық
құралдар жасайтын ЭВМ кӛмегімен семантикаға жүгінуді
талап
етілетін
үдерісте
есептеу
сипатындағы
шығармашылық міндеттерлі шешуге мүмкіндік беретін
ғылыми зерттеу бағыты. Ол инженерлік білім әдістерін
және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде
нейрон желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен

Компьютерные сети. Web-технологии
в сетях
различного уровня. Передача информации в Интернет.
Стек протоколов ТСР/IP. Адресация в Интернет.
Система доменных имен. Браузеры и серверы. Формат
URL-адреса. Основы Web-технологий. Протоколы
прикладного уровня модели OSI. Гипертекст и Webстраницы. Технологии создания Web-приложений.
Статические и динамические HTML-страницы. Язык
гипертекстовой разметки документов HTML.Технология
использования в HTMLCSS. Механизм работы Webсервера. Графика в Web-приложениях. Технология
Flash.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать принципы организации, функционирования
Интернет и Web-технологии обработка информации
- уметь создавать программные приложения на основе
современных Web-технологий.
- владеть навыками разработки Web-сайтов на основе
современных Web технологии
Компетенции: умеет разрабатывать Web-сайты на
основе современных Web технологии.
ЭК
Шифр дисциплины: SII 4330
Название дисциплины: Системы искусственного
интеллекта
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения:
«Системы искусственного
интеллекта» является изучение методов и средств
искусственного интеллекта в его приложениях к
моделированию
рассуждений,
задачам
анализа
текстовой информации, информационного поиска и
автоматизированного перевода с одного естественного
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ерекшеліктерін оқытады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жасанды
интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс
мәселелеріне
кіріспе.
Жасанды
интеллекттің
концептуалды негіздері. Жасанды интеллектің есептері
және әдістері. Терминология. Мәліметтерді кӛрсету
әдістері. Бірінші ретті логика предикаттары. Білім және
мәліметтер. Ережелер-ӛнімдер. Семантикалық желілер
мен
фреймдер.
Экспертті
жүйелер.
Экспертті
жүйелердің архитектурасы. Экспертті жүйелерді құру
технологиясы.
Шешімдерді
іздеу
әдістерінің
классификациясы.
Анықталмағандық
шарттарында
білімді кӛрсету. Нейронды желілер. Жасанды және
табиғи нейронды желілер және нейрондар жайлы негізгі
түсініктер. Перцептрондар.
Күтілетін нәтиже:
пәнді оқу нәтижесінде студенттер:
- білімдерді кӛрсетудің негізгі модельдерін білу керек;
- заманауи декларативті тілдерде пайдаланылатын
программалық
құралдарды
қолдану
арқылы,
программаларды жасау және тестілеуді білу керек;
- Интеллектуальдық жүйелер мен технологияларды
жобалаудың инструментальдық базасын меңгеру тиіс.
Құзіреті: білімдерді берудің әртүрлі әдістері туралы,
жасанды интеллектің жүйелері ретінде нейрондық
желілер мен эксперттік жүйелердің ерекшеліктері
туралы білімдері қалыптасқан.
ЭК
Пәннің шифры: ZhDKBZh 4242
Пән атауы: Желілік деректер қорын басқару жүйелері
Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер
базасы
Постреквизиттер: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: Деректер қорын құрудың теориялық негізін,

языка на другой.
Краткое содержание основных разделов: Введение.
Концептуальные основы искусственного интеллекта.
Экспертные
системы.
Инженерия
знаний.
Семантические сети. Фреймы и объекты. Обучение в
интеллектуальных системах. Системы понимания
естественного языка, машинный перевод. Зрительное
восприятие
мира:
системы
машинного
зрения,
распознавание
образов,
зрительные
системы
интеллектуальных
роботов.
Нейронные
сети.
Применение нейронных сетей
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные модели представления знаний;
- уметь разрабатывать и тестировать программы с
применением программных средств, используемых в
современных декларативных языках;
владеть
навыками
инструментальной
базы
проектирования интеллектуальных систем и технологий.
Компетенции:
имеет
представление
о
различных
методах
представления знаний, особенностей экспертных
систем и нейронных сетей как систем искусственного
интеллекта

ЭК
Шифр дисциплины: SSUBD4242
Название дисциплины: Сетевые системы управления
базами данных
Пререквизиты: Базы данных в информационных
системах
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
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деректермен
орындалатын
негізгі
амалдарды,
деректерді іздеу және ӛңдеуді ұйымдастыратын
әдістерді, сипаттаудың тілдік құралдарын, деректермен
ӛзгеріс жасауды, деректердің негізгі моделдерін құру
принциптерін үйрену және оларды қазіргі заманғы
деректер қорын басқару жүйелерінде қолдана білу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жобалау
құралдарына қолдау. Негізгі элементтерді құру.
Кестелер арасындағы байланысты орнату. SQL
сұраныстарының ерекшеліктері. QBE және SQL
тілдерінің байланысы. SQL формалар мен есептерде.
МҚ-дағы парольдік қорғаныс. Қолданушы деңгейіндегі
қорғаныс. Деректер қорын шифрлау. Деректер қорының
объектілерін жасыру. Деректер қорының қызмет
кӛрсетілуі. SQL құрылымы. Деректер типі. SELECT
операторын таңдау. Агрегаттық функциялардың және
енгізілген сұраныстар мен таңдау операторларының
қолданылуы. Енгізілген сұраныстар. Сыртқы бірігулер.
Деректерді манипуляциялау операторлары. Тасушы
машиналардағы деректерді ұйымдастыру. Иерархиялық
құрылымдардың
физикалық
кӛрінісі.
Желілік
құрылымның физикалық кӛрінісі. Байланыстар мен
деректердің бӛлінуінің физикалық кӛрінісі. Деректер
қорын ұйымдастырудың файлдық архитектурасы.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып болғаннан кейін студенттер:
- деректер қорының администраторының функцияларын
білу тиіс
- жобаланатын деректер қорының схемалары мен қол
асты схемаларын суреттеу мен күйге келтіруді; ДҚБЖ
таңдай білуді және қоршап тұрған қолданбалы
программалық пакеттерді таңдауды; кез келген пәндік
облыста деректер қорын жобалауды білу;
- қордағы деректерді жүргізу, толықтыру, реттеу және
іздеу жӛніндегі дағдыларды қалыптастыру; деректер

Цель изучения: изучение теоретических основ
построения баз данных, основных операций над
данными, методов организации поиска и обработки
данных, языковых средств описания и манипулирования
данными, принципов построения основных моделей
данных и их использование в современных системах
управления базами данных.
Краткое содержание основных разделов: Средства
поддержки
проектирования.
Создание
основных
элементов. Организация связей между таблицами».
Особенности запросов SQL. Связь языков QBE и SQL.
SQL в формах и отчетах. Парольная защита БД. Защита
на уровне пользователя. Шифрование баз данных.
Скрытие объектов баз данных. Обслуживание баз
данных. Структура SQL. Типы данных. Оператор выбора
SELECT. Применение агрегатных функций и вложенных
запросов и операторов выбора. Вложенные запросы.
Внешние объединения. Операторы манипулирования
данными. Организация данных на машинных носителях.
Физическое представление иерархических структур.
Физическое
представление
сетевых
структур.
Физическое представление с разделением данных и
связей. Архитектура файловой организации баз данных
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать функции администратора базы данных
- уметь описывать и отлаживать схемы и подсхемы
проектируемых баз данных; выбрать СУБД и пакеты
прикладных
программ
окружения;
проектировать
структуру базы данных для произвольной предметной
области;
владеть
практическими
навыками
ведения,
заполнения, упорядочения, поиска данных в базе;
умение разработать методы поддержания базы данных
в работоспособном состоянии; производить анализ
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қорын қолдауды жасауды және олардың жұмыс істеуін
қамтамасыз етуді қолдау әдістерін меңгеру керек,
деректер қорын түрлендіру, онымен жұмыс істеуді
талдауды үйрену, коммерциялық деректер қорын
рәсімдеу дағдыларын игеру желілік деректер қорын
жасау және пайдаланудың практикалык дағдыларын
меңгеру.
Құзіреті:
Желілік деректер қорын құру және қолдану аймағындағы
теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды
меңгерген.
ЭК
Пәннің шифры Ily 1111
Пән атауы: Ілиястану
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: жоқ
Мақсаты: Классик
ақын,
жазушы,
публицист,
драматург,
аудармашы,
фольклорист,
әдебиет
зерттеушісі, тарихшы, фельетон жанрының негізін
салған кӛп қырлы талант Ілияс Жансүгіровтің
зертханасына «енгізіп», шеберлік мектебін саралау,
таразылау, суреткердің сырын түсіндіру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Ілияс
Жансүгіровтің
шығармашылық
ӛмірбаяны,
оның
әдебиеттану ғылымдағы орны, ақынның қазақ әдеби
тілін
дамытуға
қосқан
үлесі,
қаламгер
шығармашылығының зерттелуі қамтылған.
Күтілетін нәтиже:
Оқушылар курсты оқып бітіргеннен кейін:
І.Жансугуровтің биографиясы мен еңбектерін, ақындық
ерекшеліктерін, жанарлық ізденістерін білуі тиіс.
І.Жансугуровтің тарихи естеліктерін, олардың мәнін
ақындық ерекшеліктерін, жанырлық ізденістерін білуі
керек.
Бүгінгі күннің талабына сай І.Жансугуровтің еңбектерін

функционирования, сопровождения и модификации
базы данных; приобрести навыки в оформлении
проектной документации по коммерческим базам
данных, теоретическими знаниями и практическими
навыками в области разработки и эксплуатации сетевых
баз данных.
Компетенции:
владеет теоретическими знаниями и практическими
навыками в области разработки и эксплуатации сетевых
баз данных.
ЭК
Шифр дисциплины IIy 1111
Название дисциплины: Илиястану
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения: изучить историю Жансугурова;
познакомить студентов с внутренним содержанием его
произведений; определить роль героев и их место;
раскрыть основную сюжетную линию.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Биография И.Жансугурова, его место в казахской
литературоведческой науке. Его неоценимый вклад в
формирование художественных принципов нашей
литературы.
Ожидаемые результаты:
При изучении курса обучающиеся должны:
Знать: биографию и произведения И.Жансугурова;
поэтические
особенности,
жанровые
поиски.И.Жансугурова.
Уметь: анализировать историческое наследие и
значение,
поэтические особенности, жанровые
поиски.И.Жансугурова.
Владеть: навыками восприятия трудов И.Жансугурова
по меркам сегодняшнего дня.
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қабылдауды үйрену керек.
Құзыреті:
І.Жансүгіров мұрасының тарихи маңызын поэтикалық
ерекшелігін жанрлық ізденістерін талдай біледі.
ТК 1.1
Пәннің шифры: Saya 1102
Пән атауы: Саясаттану
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: философия.
Мақсаты: тарихын
зерттеу,
студенттерді
ішкі
туындыларымен таныстыру, сюжеттегі туындылардың
кейіпкерлерінің рӛлін орнын анықтау.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Саясат
дегеніміз не. Саясаттану ғылым және пән ретінде.Саяси билік.
Саяси стратификация. Индивид субъект ретінде саясат. Ұлт
саясатының субъектісі ретінде. Саяси жүйелер мен процестер.
Саяси жүйе теориясы. Қазақстан республикасы саяси
институт ретінде. Саяси партиялар. Әлемдік саяси идеология.
Саяси психология. Саяси мәдениет. Әлемдік саясат және
халықаралық қатынастар. Халықаралық саясат. Геосаясат.
Қазіргі заманғы даму үрдістері, әлемдік саясат.
Күтілетін
нәтиже:
Заманауи
Қазақстанның
халықаралық саяси, геосаяси жағдай, саяси процестері
жайлы мәлімет алады, қазіргі саяси әлемдегі оның орны
мен мәртебесі туралы түсінеді; маңызы мен рӛлі, қоғам
ӛміріндегі саяси жүйе мен саяси режимнің; талдайды,
күнделікті саяси ақпарат, БАҚ ӛкілдерінен Саяси
әлемдегі Қазастанның саясатын талдап түсінеді.
Құзыреті: Мемлекетіміздің саяси жағдайын және
геосаяси үрдістерді тусінеді,
халықаралық саяси
жағдайдайларға дұрыс баға береді, бағдарлана алады;
саяси тәртіп, саяси билік тусініктерінің қоғамдағы
маңызын тусіне біледі, саясаттану ғылымның негізгі
терминдерін пайдалана біледі

Компетенции:
Знает
историческую
важность
поэтических
особенностей жанра наследства И.Жансугурова.
КВ 1.1
Шифр дисциплины: POL 1102
Название дисциплины:Политология
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:философия.
Цель изучения: изучить историю; познакомить
студентов с внутренним содержанием произведений;
определить роль героев и их место; раскрыть основную
сюжетную линию.
Краткое содержание основных разделов:Что такое
политика. Политология как наука и учебная дисциплина.
Политическая власть. Политическая стратификация.
Индивид как субъект политики. Нация как субъект
политики. Политические системы и процессы. Теория
политической системы. Республика Казахстан как
политический институт. Политические партии. Мировые
политические идеологии. Политическая психология.
Политическая
культура.
Мировая
политика
и
международные отношения. Международная политика.
Геополитика.
Современные
тенденции
развития
мировой политики.
Ожидаемые результаты: Имеет представление о
международной политической жизни, геополитической
обстановке, политических процессов в современном
Казахстане, его месте и статусе в современном
политическом мире; понимает значения и роли
политических систем и политических режимов в жизни
общества; анализирует ежедневной политической
информации из СМИ, анализирует политику стран
мирового сообщества и РК..
Компетенции:
Понимает
состояния
нашего
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ТК 1.1
Пәннің шифры ZhKKN 1102
Пән атауы: Жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: философия
Мақсаты: сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
әрекет
бойынша және осы құбылыс негізіне
қатысты
кӛзқарасын білімдер жүйесін қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
- сыбалайлас жемқорлықтың болу факторлары жайлы
және оның пайда болу жайлы кешенді білім беру;
- жемқорлыққа қарсы ықпал ететін құқықтық мәдениетті
жеке тұлғаны дамыту
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша кәсіптік
білім, білік және дағдыларын дамыту;
- сыбайлас жемқорлық құбылыстарын дамыту білу, сыни
талдау жағынан дағдыландыру.
Күтілетін нәтиже:
-мүдделер және моральдық таңдау жағдайын талдау
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру,
- іс-әрекет жағдайындағы мүдделер
Құзыреті: Мемлекетіміздің саяси жағдайын және
геосаяси үрдістерді тусінеді,
халықаралық саяси
жағдайдайларға дұрыс баға береді, бағдарлана алады;
саяси тәртіп, саяси билік тусініктерінің қоғамдағы
маңызын тусіне біледі, саясаттану ғылымның негізгі
терминдерін пайдалана біледі

государства,
политических
и
геополитических
процессов,
знает
сущность
международных
политических случай
может ориентироваться на
правильную
оценку;
политический
порядок,
политическая
власть
в
обществе,
знает
как
использовать основные термины науки политологии
КВ 1.1
Шифр дисциплиныOAKK 1102
Название дисциплины:Основы антикоррупционной
культуры
Пререквизиты: нет
Постреквизиты:философия
Цель изучения: формирование системы знаний по
противодействию коррупции и выработка на этой основе
гражданской позиции по отношению к данному явлению.
Краткое содержание основных разделов:- дать
комплексные знания о сущности и факторах коррупции,
ее различных проявлениях;
- развить правовую культуру личности, способствующую
противодействию коррупции;
- вооружить знаниями, умениями и навыками по
противодействию коррупции;
- развить навыки, умение критического анализа
коррупционных явлений.
Ожидаемые результаты:
-анализа ситуации конфликта интересов и морального
выбора;
- совершенствования антикоррупционной культуры;
-действия в ситуации конфликта интересов.
Компетенции: Познают состояния нашего государства,
политических
и
геополитических
процессов,
международных политических ситуаций,
смогут
правильно оценивать, смогут ориентироваться на
политический порядок, политическая власть в обществе
значение узнают основных терминов науки политологии
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в использований
ТК 1.1
Пәннің шифры: Zhs 1102
Пән атауы: Жастар саясаты
Пререквизиттері: философия
Постреквизиттері:
Мақсаты: Жастар саясаты жайлы студенттерге негізгі
ғылыми
мәні
мен
әдістері
жайлы
білімдерін
қалыптастыру, саяси эволюция жайлы ойлар, саяси
ӛмірінің даму үрдісі туралы заңдылықтары, шет елдер
мен жаһанда саяси процестің ерекшеліктері мен оның
жүзеге асуы жайлы білу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: "Жастар
саясаты" студенттерге, саясат сияқты қоғамдық
құбылысты анықтауға мүмкіндік береді, микро-және
макродеңгейде оның құрылымдық элементтері, ішкі
және сыртқы байланыс және қарым-қатынасы жайлы,
негізгі
тенденциялары
мен
заңдылықтары,
қолданыстағы әр түрлі саяси жүйелердегі әзірлеу
объективті критерийлері әлеуметтік ӛлшем туралы білім
алады. Дәріс, семинар сабақтарын ӛткізу барысында
студенттер бағдарлану, әлемдік саяси процесін
үйренеді.
Күтілетін нәтиже:
Мемлекет пен халық арасындағы саяси жағдайлардың
ерекшеліктерін саралай алады;
адамдар қоғам арасындағы белсенді саяси қатысу
әлеуметтік-саяси ӛмірде коммуникация кӛмегімен саясиқұқықтық қарым-қатынастарды реттеу
Құзыреті: Мемлекетіміздің саяси жағдайын және
геосаяси үрдістерді тусінеді,
халықаралық саяси
жағдайдайларға дұрыс баға береді, бағдарлана алады;
саяси тәртіп, саяси билік тусініктерінің қоғамдағы
маңызын тусіне біледі, саясаттану ғылымның негізгі

КВ 1.1
Шифр дисциплины:MP 1102
Название дисциплины:Молодежная политика
Пререквизиты: философия
Постреквизиты:
Курс служит основой, теоретической базой для
изучения философии
Цель изучения: сформировать у студентов основные
научные знания о предмете и методах молодежной
политики,
эволюции
политической
мысли,
закономерностях политической жизни, о тенденциях
политического процесса и особенностях его реализации в
конкретных странах и глобальном масштабе;
Краткое
содержание
основных
разделов:«Молодежная политика» дает возможность
студентам проникнуть в сущность политики как
общественного
явления,
выявить
на
микро-и
макроуровне ее структурные элементы, внутренние и
внешние связи и отношения, определить основные
тенденции и закономерности, действующие в различных
политических системах, и выработать объективные
критерии социального измерения политики. В ходе
лекций и семинарских занятий студенты научатся
ориентироваться в мировом политическом процессе,
полноправно участвовать в политической жизни
Казахстана.
Ожидаемые результаты:
-анализа особенностей политической жизни народов
и государств;
-коммуникации с помощью политико-правовых норм
регулирования отношений между людьми в обществе,
активного политического участия молоджи в социальнополитической жизни общества.
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терминдерін пайдалана біледі

Компетенции: Познают состояния нашего государства,
политических
и
геополитических
процессов,
международных политических ситуаций,
смогут
правильно оценивать, смогут ориентироваться на
политический порядок, политическая власть в обществе
значение узнают основных терминов науки политологии
в использований

ТК 1.1
Пәннің шифры GS 1102
Пән атауы: Гендерлік саясат
Пререквизиттері:
Постреквизиттері: философия
Мақсаты: Қазақстандағы гендерлік саясаттың негізгі
басымдылық қағидаларын «Гендерлік саясат» курсында
анықталады
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Гендерлік
саясаттың
негізгі
қағидаттары
Қазақстан
Республикасының Конституциясында кепілдік берілген
ерлер мен әйелдер үшін тең құқықтар мен бостандықтар
белгілейді. Гендерлік саясаттың міндеттеріне мыналар
жатады: теңдестірілген қатысуына қол жеткізу, әйелдер
мен ерлердің билік құрылымдарында тең мүмкіндіктерін
қамтамасыз ету; экономикалық тәуелсіздік, ӛз бизнесін
дамыту және қызмет бойынша жылжу; отбасындағы
құқықтары мен міндеттерін теңдей жүзеге асыруға
жағдай жасау; жыныстық белгісі бойынша зорлықзомбылықтан бостандығы.
Күтілетін нәтиже: «Гендерлік саясат» курсы
Қазақстан Республикасының гендерлік саясаттың басты
мақсаттар мен міндеттерге негізделеді.
Құзыреті: Мемлекетіміздің саяси жағдайын және
геосаяси үрдістерді тусінеді,
халықаралық саяси
жағдайдайларға дұрыс баға береді, бағдарлана алады;

КВ 1.1
Шифр дисциплиныGP 1102
Название дисциплины:Гендерная политика
Пререквизиты:
Постреквизиты:философия
Цель изучения:
Курс «Гендерная политика»
определяется основными принципами, приоритетами и
задачами гендерной политики в Казахстане.
Краткое содержание основных разделов:
Основные принципы гендерной политики
устанавливают
гарантированные Конституцией Республики Казахстан
равные права и свободы для женщин и мужчин. К
задачам гендерной политики относятся: достижение
сбалансированного участия женщин и мужчин во
властных структурах; обеспечение равных
возможностей для экономической независимости,
развития своего бизнеса и продвижения по службе;
создание условий для равного осуществления прав и
обязанностей в семье; свобода от насилия по признаку
пола
Ожидаемые результаты:
Курс «Гендерная
политика» определяется основными принципами,
приоритетами и задачами гендерной политики в
Казахстане.
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саяси тәртіп, саяси билік тусініктерінің қоғамдағы Компетенции: Познают состояния нашего государства,
маңызын тусіне біледі, саясаттану ғылымның негізгі политических
и
геополитических
процессов,
терминдерін пайдалана біледі
международных политических ситуаций,
смогут
правильно оценивать, смогут ориентироваться на
политический порядок, политическая власть в обществе
значение узнают основных терминов науки политологии
в использований
ТК 1.1
КВ 1.1
Пәннің шифры ETKK 1102
Шифр дисциплиныMETOS 1102
Пән атауы:
Этникааралық толеранттылық және Название дисциплины:Межэтническая толерантность
қоғамдық келісім
и общественное согласие
Пререквизиттері: қазақстан тарихы
Пререквизиты: история Казахстана
Постреквизиттері: жоқ
Постреквизиты:нет
Цель изучения:
Мақсаты:
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
1.формирование активной жизненной позиции;
Күтілетін нәтиже:
2. развитие целостного мировоззрения;
Құзыреті:
3. гармонизация общечеловеческих, национальных,
этнокультурных, личностных ценностей;
4. воспитание толерантности;
5. освоение норм, принципов, правил
межнационального сосуществования, согласия
Краткое содержание основных разделов:Введение.
Становление теоретических представлений об этносах и
нациях. Нация как социальная общность. Нации и
национальные отношения.Основные
тенденции в
развитии
наций в современном мире. Этносы и
этнические отношения в Казахстане. Ассамблея народа
Казахстана, создание и основные этапы в развитии.
Цели и задачи Ассамблеи
народа Казахстана на
современном
этапе
развития
Казахстана.
Межконфессиональные отношения. Религия и этносы в
Казахстане.
Ожидаемые результаты: Данный курс
поможет
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воспитательному
процессу
общекультурной,
общетеоретической
гуманитарной
подготовки
специалиста любого профиля.
Компетенции: «Казахстанская модель межэтнической
толерантности и этнического согласия» предполагает
соединение знаний студентов с мировоззренческими
ценностями,
воспитание
гражданина,
активного
участника
социальных
процессов,
патриота,
обладающего такими богатствами, как личное и
национальное достоинство, толерантность, гуманиста,
обладающего духовно- нравственной культурой.
ТК 1.2
Пәннің шифры ETD 1103
Пән атауы: Экология және тұрақты даму
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: жоқ
Мақсаты: Барлық мамандық бойынша студенттерге
қоршаған ортаға деген жауапкершілікті қалыптастыру.
Негізгі
биосфера
компоненттерін
және
оның
заңдылықтарын білу. Адам іс-әрекеттері бойынша
қоршаған
ортаға
тигізетін
әсерлері
табиғатты
пайдаланудағы
қоғам
мен
табиғаттың
ӛзара
байланыстарын анықтау.
Пәнге
берілген қысқаша
сипаттама:
Ағзалар
экологиясы. Қоршаған орта туралы түсінік. Экологиялық
факторлар. Популяция экологиясы. Қауымдастық
экологиясы. Биосфера. Биосфера эволюциясы. Тұрақты
даму бойынша халықаралық қауымдастық. Тұрақты
дамуда табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану.
Биосферада
антропогендік
факторлар
бойынша
экологиялық тұрақсыздықтардың пайда болуы. Тұрақты
даму және қазіргі әлеуметтік-экологиялық мәселелер. ҚР

КВ 1.2
Шифр дисциплиныEUR 1103
Название дисциплины: Экология и устойчивое
развитие
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения: экологизация сознания студентов всех
специальностей и воспитании чувства ответственности
за
окружающую
природу.
Знание
основных
закономерностей
взаимодействия
компонентов
биосферы и последствий вмешательства хозяйственной
деятельности
человека,
особенно
в
условиях
интенсификации природопользования, необходимо для
решения
практических
задач
в
плоскости
взаимоотношений общества и биосферы в целом.
Краткое содержание основных разделов:Экология
особи. Понятие о среде обитания. Экологические
факторы.
Экология
популяций.
Экология
сообществ.Биосфера.
Эволюция
биосферы.Международное сотрудничество по вопросам
устойчивого
развития.
Природные
ресурсы
и
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тұрақты дамуда және табиғатты қорғаудағы ӛзекті
экологиялық мәселелерді шешу жолдары. ҚР тұрақты
дамуды қамтамасыз ету. ҚР тұрақты дамудың
концепциясы.
Күтілетін
нәтиже:
қоршаған
орта
бойынша
студенттердің кӛзқарастары қалыптасады;
қоршаған ортаның заңдылықтары, олардың ӛзгерістерін
біледі;
мамандық саласында экологиялық және әлеуметтік
мәселелерді шешуді біледі.
Құзыреті:
экологиялық
жүйелер
мен
жалпы
биосфераның қызметі туралы білімді меңгерген.
Қоршаған ортаған антропогендік әсердің экологиялық
құбылыстары туралы ақпараттарды жинастырып, оларға
түсініктеме береді.
Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен байланысының
жалпы заңдылықтарын талдайды.

рациональное природопользование как один из
аспектов устойчивого развития.
Антропогенные факторы возникновения неустойчивочти
в биосфере. Социально-экологические проблемы
современности и устойчивое развитие. Охрана природы
и устойчивое развитие. Актуальные экологические
проблемы устойчивого развития РК. Обеспечение
устойчивого развития в РК. Концепция Устойчивого
развития РК.
Ожидаемые результаты: имеет представление об
окружающей природной среде и изменениях в ней;
знает о закономерностях экологии среды, причинноследственных последствиях изменения в ее структуре;
умеет решать экологические и социальные задачи в
сфере профессиональной деятельности.
Компетенции: экологиялық жүйелер мен жалпы
биосфераның қызметі туралы білімді меңгерген.
Қоршаған ортаған антропогендік әсердің экологиялық
құбылыстары туралы ақпараттарды жинастырып, оларға
түсініктеме береді.
Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен байланысының
жалпы заңдылықтарын талдайды.

ТК 1.2
Пәннің шифры TKN 1103
Пән атауы: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
Пререквизиттері: Жоқ
Постреквизиттері: Жоқ
Мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын
және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормативтік
құжаттарды, адам мекендейтін ортаның қауіптіліктерін
және олардан қорғауын, шаруашылық объектілердің
тӛтенше жағдайларда (ТЖ) жұмыс істеу тұрақтылығын
арттыру тәсілдерін жәнеолардың салдарын жою
бойынша шараларды зерттеу

КВ 1.2
Шифр дисциплиныOBZh 1103
Название
дисциплины:Основы
безопасности
жизнедеятельности
Пререквизиты: Нет
Постреквизиты: Нет
Цель изучения: изучение основных законов Республики
Казахстан и нормативных документов в области
безопасности жизнедеятельности, опасностей среды
обитания человека и защиты от них, способов
повышения устойчивости объектов в чрезвычайных
ситуациях (ЧС) и мер по ликвидации их последствий
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Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Табиғи және
техногенді сипаттағы апаттардың пайда болуына
ғылыми-техникалық прогрестің әсері. Қазіргі заманғы
ӛндірістің ерекшеліктері, қауіпті және зиянды факторлар
аймақтары. Ӛндірістік ортаның жағымсыз факторлары
және олардың адамдарға әсері. Тіршілік әрекеті
қауіпсіздігінің
ұйымдастырушы және теориялық
негіздері. Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және
жүргізу. Тӛтенше жағдайлар. Адам мекендейтін
ортасының
қауіптіліктері.
Тұрғындарды
қорғау.
Тұрғындарды эвакуациялау. Инженерлік-техникалық
кешеннің,
ӛнеркәсіптік
объектілер
жұмысының
тұрақтылығы. Зақымдану ошақтарындағы құтқару
жұмыстары.
Күтілетін нәтиже: адам денсаулығына жағымсыз әсерін
тигізетін
қоршаған
ортаның
факторлардың
(биологиялық,
химиялық,
физикалық,
психофизиологиялық)
жалпы
сипаттамаларын,
структурасын және ерекшеліктерін, тіршілік қауіпсіздігі
мақсатында
талданатын
объектілерді
бағалау
критерийлерін студент біледі
Құзыреті: кәсіптік әрекеті саласында тіршілік әрекеті
қауіпсіздігінің мәселелерін талдауын, адам мекендейтін
ортаның қауіптіліктерінен қорғауну шараларын білу

ТК 1.2
Пәннің шифры: EK 1103
Пән атауы: Еңбекті қорғау

Краткое содержание основных разделов: Влияние
научно-технического прогресса на возникновение
катастроф
природного
и
техногенного
характера.Особенности современного производства,
зоны
формирования
опасных
и
средных
факторов.Негативные
факторы
производственной
среды и их влияние на людей.Организационные и
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности.
Чрезвычайные
ситуации.
Опасности среды обитания человека.Характеристика
очагов поражения.Защита населения. Устойчивость
работы
промышленных
объектов,
инженернотехнического комплекса. Спасательные работы в очагах
поражения.
Ожидаемые результаты: студент знает
общие
характеристики,
структуру
и
особенности
факторов(биологических,
химических,
физических,
психофизиологических)
окружающей
среды,
оказывающих негативное воздействие на здоровье
людей, а также критерии оценки анализируемых
объектов в целях безопасности жизнедеятельности
Компетенции:
умение
анализировать
вопросы
обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере
профессиональной деятельности, знание мер защиты от
опасностей среды обитания
КВ 1.2
Шифр дисциплины: OT 1103
Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиттері: жоқ
Пререквизиты: нет
Постреквизиттері: жоқ
Постреквизиты: нет
Изучение общих закономерностей
Мақсаты:студеттерде тӛтенше жағдайларда қорғауды Цель изучения:
және ӛндірісте
еңбектің қауіпсіз және зиянсыз опасных явлений и соответствующих методов и
18

жағдайларын ұйымдастыру жӛнінде ӛзбеті жұмыс
жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша
негізгі білімді қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық
қызметтеу кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы
басқару (ЕҚБ) жүйесі. ЕҚБ жүйесінің негізгі қағидалары.
ЕҚБ жүйесінің мӛлшерлік-құқықтық негіздері. Еңбекті
қорғауды басқару жүйесінің функциясы. ЕҚБ жүйесінің
міндеттері. ЕҚБ жүйесінің психологиялық негіздері.
Ӛндірістік
санитария.
Ақпараттық
қызметету
кәсіпорындарын құруға санитарлық талаптар. Ауа
ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан
қорғану.
Шудан,
дірілден,
инфражәне
ультрадыбыстардан қорғану. Зиянды сәулелерден
қорғану. Ӛндірістік жарықтама. Ақпараттық қызмет ету
кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасының негіздері.
Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрондық-есептеуіш
техникаларды пайдалану кезіндегі арнайы қауіпсіздік
шаралары. Ақпараттық қызмет ету кәсіпорындарында
ӛрт қауіпсіздігінің негіздері. Тіршілік ету ортасының
қауіптілігі. Тӛтенше жағдайлар. Тӛтенше жағдайлар
салдарын жою.
Күтілетін нәтиже:негізгі заң шығару актілерімен
нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және
ӛндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың
себептерін талдау әдістерін, ӛрт пен апаттар, қауіпті
және
зиянды
ӛндірістік
факторлар
туралы
мағлұматтарды, ақпаратты жүйелер нысандарындағы
күресу әдістері мен құралдарын білуі керек.
Құзыреті: Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін
сақтау
мәселелері
туралы
білімді
меңгерген.
Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға,
еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты
жүргізуге дағдыланған. Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті
іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.

средства защиты человека в любых условиях его
обитания. Подготовка студентов к действиями в
чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий в
экстремальных ситуациях.
Краткое содержание основных разделов: Система
управления охраной труда (УОТ) на предприятиях
информационного обслуживания. Основные положения
УОТ. Нормативно-правовые основы УОТ. Функция
управления охраной труда. Задачи управления охраной
труда. Психофизиологические основы системы УОТ.
Эргономические основы труда. Производственная
санитария.
Защита
от
неблагоприятных
метеорологических условий воздушной среды. Защита
от вредных излучений. Основы техники безопасности на
предприятиях информационного обслуживания. Общие
меры безопасности. Основы пожарной безопасности на
предприятиях информационного обслуживания.
Ожидаемые результаты: оценивать и оптимизировать
условия
труда,
анализировать
причины
и
прогнозировать
условия
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
чрезвычайных
ситуаций;
определять
основные
параметры пожарной опасности веществ и конструкций,
радиационной и химической защиты, опасных и вредных
производственных
факторов путем расчетов или
современных методов измерений, разрабатывать и
организовывать защитные мероприятия от этих
факторов.
Компетенции: Владеетосновные законодательные акты и
нормативы по охране труда, методы оценки условий труда и
анализа
причин
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и
авариях, об опасных и вредных производственных факторах,
методы и средства борьбы с ними на объектах. Способен
анализировать и решать вопросы охраны труда в сфере
профессиональной деятельности.
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ТК 1.3 Құқық негіздері

ТК 1.3
Пәннің шифры ETN 2106
Пән атауы: Экономика негіздері
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: Қоғамның
экономикалық
жүйесіндегі
құбылыстарды,
үрдістер
мен
қатынастарды,
экономикалық
ой-пікірді,
оларды
анықтайтын
факторларды, сондай-ақ экономикалық мәселелерді
шешу құралдары мен тәсілдерін түсіну негізінде
экономикалық ойларды қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Экономикалық
теорияның зерттеу пәні және әдістері. Меншік
қатынастары және олардың экономикадағы орны.
Қоғамдық ӛндіріс нысандары. Тауар және ақша.
Экономикалық жүйенің негізгі типтері. Нарықтық
шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және
ұсыныс теориясының негіздері. Кәсіпкерлік қызмет, оның
негізгі түрлері мен бағыттары. Жеке-дара ұдайы ӛндіріс
теориялары. Кәсіпорын капиталының айналымы және
ауыспалы айналымы. Кәсіпорынның шығындары мен
табысы.
Күтілетін нәтиже: Негізгі категориялар, экономикалық
заңдар және олардың кӛрінісі мен әрекеті, ерекшеліктері
туралы білім беру;
Қоғамдағы экономикалық жаңғыртулар мәнін, қоғам
ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің қисыны және
ӛзара байланысын үйрету
Құзыреті: Экономикалық үрдістердің негізін біледі және
ұғымдық аппаратты меңгерген
ТК 1.3
Пәннің шифры Aleu 2106
Пән атауы: Әлеуметтану
Пререквизиттері: Қазакстан тарихы, мәдениеттану

КВ 1.3 Основы права
КВ 1.3
Шифр дисциплиныOET 2106
Название дисциплины:Основы экономики
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель
изучения:
формирование
экономического
мышления на основе понимания явлений, процессов и
отношений в экономической системе общества;
получение знаний об особенностях становления
и функционирования рыночной экономики, понимание
причин и факторов экономических процессов;
понимание экономической политики государства.
Краткое содержание основных разделов: Предмет и
метод экономической теории. Основы общественного
производства.
Отношения собственности и их роль в экономике.
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги Экономические институты:
собственность и предпринимательство. Рынок: виды,
структура, модель. Основы теории спроса и
предложения.
Ожидаемые результаты: К концу семестра студент
должен:
усвоить комплексное представление об экономике как
системе;
иметь системное представление об основных понятиях,
категориях, закономерностях экономического развития,;
Компетенции:
приобрести
навыки
изучения
экономических процессов и уметь использовать их в
практической деятельности
КВ 1.3
Шифр дисциплиныSoz 2106
Название дисциплины: Социология
Пререквизиты: История казахстана, Культуралогия
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Постреквизиттері: философия, саясаттану
Мақсаты: студенттердің
бойында
әлеуметтанулық
теориялардың дамуы, әлеуметтанулық зерттеулерді
практикалық тұрғыдан колдану және оның әдістері, негізгі
салалык социологиялық теориялар және олардың
қолданылуы сиякты алғашкы жүйелендірілген түсініктерді
калыптастыру. Бұл студенттердің кәсіби бағдары және
элективті пәндерді таңдай білуі үшін маңызды.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Бұл курста
әлеуметтанудың теориясы мен тарихының жалпы
сұрактары, әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасы мен
әдістемесі,
арнайы
әлеуметтанулык
теориялар
карастырылған.
Білімгерлердің
әлеуметтанулык
теориялардың негізгі концептілерін және казіргі қоғамның
түрлі сфераларын зерттеудің тиімді технологияларын
ұсынады.
Күтілетін нәтиже: әлеуметтік білімді игеруге және ӛзіндік
іздестіру дағдысын калыптастыруға, сонымен катар
болашак ғылыми және практикалык зерттеулер саласын
таңдауға кажетті базаны жасауға мүмкіндік береді.
Құзыреті:әлеуметтанулык ойлай білу, әлеуметтанулык
зерттеулердің пәні мен әдістері, әлеуметтанудың ӛзекті
мәселелері
және
салалары
туралы
түсініктерін
қалыптастыруға бағытталу

ТК 1.3

Постреквизиты: Философия, социология
Цель изучения: формирование
социологического
видения мира
Краткое содержание основных разделов: Социология
- это наука, изучающая общество на основе конкретных
эмпирических
и
прикладных
социологических
исследований.
Объектом социологии является общество в целом,
его функционирование и развитие. Предметом
социологии выступает концептуальная социальная
реальность, в которой ее главные черты и элементы
приведены в систему и логически выводятся друг из
друга.
Социологическое знание неоднородно и имеет свою
достаточно
сложную,
многоуровневую
структуру,
обусловленную, прежде всего различием ракурсов и
уровней изучения социальных явлений и процессов.
Социология исследует эти явления и процессы и на
уровне всего общества в целом, и на уровне более или
менее
широких социальных общностей
и
их
взаимодействий, и на уровне личности, межличностных
взаимодействий.
Ожидаемые
результаты:
владеть
основами
социологического анализа;
составлять программы
проведения микро
и макро социологических
исследований, опросов и интервью, оформлять их
результаты
и
рекомендации;проводить
социометрические исследования коллективов, групп,
составлять
социограммы;интерпретировать
социологические термины.
Компетенции:владеть знаниями в области социологии;
владеть приемами проецирования полученных знаний
по специальности.
КВ 1.3
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Пәннің шифры Din 2106
Пән атауы: Дінтану
Пререквизиттері:
әлемдік
тарих,
мәдениеттану,
саясаттану.
Постреквизиттері: философия
Мақсаты: Курс студенттердің бойында ӛзінің ойлау
жүйесіне ұқсамайтын басқаша ойлау пайымындағы
адамдарды
түсіну
ӛнеріне
ие
болуға
бағыттайытындықтан, пәнді игеру дүниетанымдық
сұхбаттастықты жүргізуге мүмкіндік береді.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Бағдарламада
заманауи ғылыми парадигма аясында дінді толық
теориялық
талдау
кӛзделген.
Діни
феномен
философиялық,
социологиялық,
психологиялық,
феноменологиялық әдістер негізінде қарастырылады.
Күтілетін нәтиже: негізгі заманауи конфесиияларды,
діни салдағы әлемдік және қазақстандық заңнама, оқу
барысында алған білім, дағдыларды қолдана білу, діни
дәстүрлер мазмұнын білу, діндердің дүниетанымдық
және әлеуметтік-адамгершілік маңызын түсіндіру; алған
білімді ғылыми зерттеу, педагогикалық және жалпы
мәдени салада қолдана білу, конфессиялы ортада еркін
бағдарлана
білу,
догматикалық
және
культтік
белгілеріне орай діни конфессияларды ажырата алуы
керек
Құзыреті:адамзат тарихында дәстүрлі діндердің негізгі
ерекшіліктерін
дінтанулық
тұжырымдамалардың
аясында біледі;

Шифр дисциплины Rel 2106
Название дисциплины: Религиоведение
Пререквизиты: мировая история, культурология,
политология
Постреквизиты: основы философии
Цель изучения: Курс поможет грамотно вести
мировоззренческий диалог, поскольку он ориентирован
на овладение студентами искусства понимания других
людей, чей образ мыслей не похож на его собственную
систему мышления.
Краткое содержание основных разделов:
В программе предполагается осуществить подробный
теоретический анализ религии в рамках современной
научной парадигмы. Религиозный феномен будет
рассмотрен в рамках философского, социологического,
психологического, феноменологического подходов.
Ожидаемые результаты: По завершении изучения
дисциплины студент должен знать:существенные и
общие черты основных мировых религий, различия в
исходных принципах науки и религии, особенности
вероучений и культов основных национальных и
мировых религий, особенности религиозного взгляда на
мир и место человека в нем, нравственные нормы,
закрепленные в религиях мира. Основные категории
религиоведения, связанные с проблемами свободы
совести и религиозной толерантности, основы
вероучения различных религиозных систем,
теоретические положения разнообразных религиозных
концепций, современное состояние религиозной
системы. Конституционноправовые основы
государственной политики Казахстана относительно
сферы религии.
Компетенции:
знают
особенностей
основных
религиоведческих концепций, в рамках традиционных
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ТК 1.3
Пәннің шифры KN 2106
Пән атауы: Кәсіпкерлік негіздері
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: жоқ
Мақсаты: кәсіпкерлік негіздердің бәсекелестік жағдайда
теориялық
және
практикалық
дағдыларын
қалыптастырады
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кәсіпкерлік: оның
түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық
формалары. Кәсіпкерлік негіздеріді жоспарлау.
Кәсіпкерлік
қызметті
қаржыландыру.
Кәсіпкерлік
ұйымдардың кадрлық қамсыздандыру. Кәсіпкерлердің
шаруашылық серіктестермен келісім- шарттық қарымқатынастар. Кәсіпкерліктің мәдениеті. Кәсіпкерлік құпия
және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметтегі
тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы.
Жауапкершілік субъектілері, кәсіпкерлік қызметтің
тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлік қызметінің
тоқтатылуы.
Күтілетін нәтиже: Кәсіпкерлік теориясын оқыту
нәтижесінде студенттер кәсіпкерліктің теориялық және
әдістемелік негіздерін, Қазақстан Республикасындағы
оның тиімділігін бағалау, мемлекеттік реттеу механизмі
және қолдау кәсіпкерлікті дамыту.
Құзыреті: Экономикалық үрдістердің негізін біледі және
ұғымдық аппаратты меңгерген

религий, в истории человечества;
КВ 1.3
Шифр дисциплиныOP 2106
Название дисциплины:Основы предпринимательства
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения:
является обучение
студентов
теоретическим основам и практическим навыкам
организации
предпринимательской
деятельности
предприятий в конкурентных условиях
Краткое содержание основных разделов:
Предпринимательство: понятие, его основные виды и
организационные формы. Планирование
предпринимательской деятельности. Финансирование
предпринимательской деятельностиКадровое
обеспечение предпринимательских организаций.
Договорные отношения предпринимателей с
хозяйственными партнѐрами. Культура
предпринимательства. Предпринимательская тайна и
способы еѐ защиты. Риски в предпринимательской
деятельностиИнфраструктура предпринимательской
деятельностиОтветственность субъектов
предпринимательской деятельностиАнализ и оценка
эффективности предпринимательской
деятельностиПрекращение предпринимательской
деятельности
Ожидаемые результаты: В результате изучения
теории предпринимательства студенты узнают
теоретические и методические основы
предпринимательства, процесс оценки еѐ
эффективности, государственный механизм
регулирования и поддержки развития
предпринимательства в Республике Казахстан
Компетенции:приобрести
навыки
изучения
экономических процессов и уметь использовать их в
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ТК 2.1
Пәннің шифры PT 1202
Пән атауы: Программалау технологиясы

Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы
және программалау
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты: есептердің
алгоритмдеу
негізін,
программалаудың автоматтық негіздерін, программалау
тілінің класификациясын, мәліметтер типтері түрлерін,
операцияларын Си программалау тілің операторларын
оқыту.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Студенттер пәнді
оқу үрдісінде Си тілінде қолданылатын есептерді
алгоритмдеу
негіздерін,
мәліметтер
түрлерін,
операцияларын
Си
программалау
тілінің
операторларын, ішкі операторларды, тұрғызылған
функцияларды, программаны қамтамасыз етуді жобалау
тәсілдерін, динамикалық құрылымдарды, программалау
негіздерін, программалау стилін, программалаудың сапа
кӛрсеткіштерін, программаны сынау мен қалыптастыру
тәсілдерін, программалаудың объектілі-бағытталған
негіздерін, жады кластырын, адрестеу мен жадыны
ұйымдастыруды
құру
кӛрсеткіштерін
қолданып
программа құру және С++ тілінің программалау
ерекшеліктері болуы тиіс.
Күтілетін нәтиже:студенттер пәнді үйрену нәтижесінде
әртүрлі алгоритмдердің құрылымдық сұлбасын білуін
талап ететін есептерге сәйкес мәліметтер құрылымын
ұйымдастыруды программалау тілін таңдау, тіл
құрылысын қолданып берілген программалау тілінде
программа құру және жақсы стилде программа жазу,
программаны сынау және қалыптастыру, сапалы
программалық құжатты құруды білуі.
Құзыреті:Қолданбалы есептерді программалау және

практической деятельности
КВ 2.1
Шифр дисциплины ТР 1202
Название дисциплины:Технология программирования
Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и
программирование
Постреквизиты: при написаний дипломной работы
Цель
изучения:основа
алгоритмизации,
основ
автоматического
программирования,
класификация
языка программирования, типы данных, виды операций,
обучение операторов, язык программирования Си.
Краткое
содержание
основных
разделов:Алгоритмические языки. Этапы и уровни
разработки
программ.
Основы
технологии
программирования. Структурное программирование.
Программирование на языке Си. Состав системы
программирования, элементы языка. Типы данных.
Объявления. Выражения и присваивания. Операция
языка Си. Операторы языка Си. Условный оператор.
Операторы цикла. Оператор выбора. Функции.
Описание, определение функции. Использование
сложных типов в языке Си. Одномерные массивы и
указатели. Строки. Обработка строк.
Двумерные
массивы. Структуры данных. Указатели и структуры
данных. Особенности программирования на языке С++.
Основы программирования на языке С++.
Ожидаемые
результаты:
уметь
разрабатывать
структурные
схемы
различных
алгоритмов,
организовывать в зависимости от требований задачи
необходимые структуры данных, отлаживать и
испытывать программы, составлять качественную
программную документацию.
- владеть навыками программирования прикладных
задач, анализа эффективности их функционирования.
Компетенции:имеет навыки программирования
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олардың қызмет ету тиіміділігін талдау дағдыларын прикладных задач, анализа эффективности и их
меңгерген
функционирования
ТК 2.1
Пәннің шифры TAT 1202
Пән атауы: Тілдер мен автоматтар теориясы
Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы
және программалау
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты:
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Синтаксис,
семантика және прагматика тілдерінде бағдарламалау.
Мәселелерді формализациялау. Грамматика. Жіктеу
грамматикасы. Алгоритмдік проблемалары. Автоматтар.
Жіктеу автоматтары. Нақты емес грамматикалар.
Автоматтар және тілдер. Заңдастыру бағдарламалау
тілдерінің
семантикасы.
Спецификация
тілдері.
Әдістеріді тарату. Лексикалық анализатор. Синтаксистік
анализатор. Семантикалық анализатор. Генератор
объектілік код. Оңтайландыру объектілік код.
Күтілетін нәтиже:
-негізгі тідер мен автоамттар теориясының
компиляторларын проекторлау
- Компиляторларды тұрғызу кезінде алған білімді
қолдана алу
- Математикалық логикамен алгоритмдер теориясының
концепциясымен абстракциясын білуі, автоматтар
теориясының формальді тілдерін практикалық
жұмыста қолдана алуы
- Құзыреті:Формальді тілдер мен автоматтар
теориясы саласында іргелі білімдерді меңгерген
және компиляторларды құрудың негізгі кезеңдерін
біледі

КВ 2.1
Шифр дисциплины TYAA 1202
Название дисциплины:Теория языков и автоматов
Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и
программирование
Постреквизиты: при написаний дипломной работы
Цель изучения:
Краткое содержание основных разделов:Синтаксис,
семантика и прагматика языков программирования.
Проблемы формализации. Грамматики. Классификация
грамматик. Алгоритмические проблемы. Автоматы.
Классификация автоматов. Нечеткие грамматики.
Автоматы и языки. Формализация семантики языков
программирования. Языки спецификации. Методы
трансляции. Лексический анализатор. Синтаксический
анализатор. Семантический анализатор. Генератор
объектного кода. Оптимизация объектного кода.
Ожидаемые результаты: - знать основы теории
языков,
теории
автоматов
и
проектирования
компиляторов.
- уметь использовать эти идеи при построении
компиляторов, реализации языков программирования и
создании прикладных информационных систем.
- владеть концепциями и абстракциями математической
логики и теории алгоритмов, теории автоматов и
формальных языков, способен использовать их в
практической деятельности.
Компетенции:владеет основные этапы компилятора
фундаментальных знаний в области Теория автоматов и
формальных языков.
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ТК 2.2
Пәннің шифры: OZhBZh 2205
Пән атауы: Операциялық жүйелерді баптау және
әкімдеу
Пререквизиттері:
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты: Windows операциялық жүйесін орнатуды,
баптауды және басқаруды үйрету және басқа
операциялық жүйелерінің орнатылуымен қысқаша
таныстыру. Қолданушы, басқарушы, программа жазушы
және проект құрушы ретінде операциялық жүйелерді
білу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Операциялық
жүйелер туралы жалпы мәлімет. Операциялық
жүйелердің
қысқаша
тарихы.
Жүйені
орнату.
Операциялық жүйені қайта орнату себептері. Жүйені
қайта орнату. Компьютер аты. Жабдықтау. Қосымша
параметрлерді орнату. Автоматтық жаңару. Жүйені
қалпына келтіру. Электр қоректенуін күйге келтіру.
Қоректенудің басқару схемасы. Пайдаланушылардың
есептік жазулары. Есептік жазуды құру. Есептік жазуды
ӛзгерту. Пайдаланушылардың жүйеге кіру тәсілін
ӛзгерту. Баспа құрылғысын орнату. Баспа күйін келтіру.
Браузерді орнату. Жалпы параметрлер. Пошталық
бағдарламаны
күйге
келтіру.
Пайдаланушылық
интерфейсін күйге келтіру. Windows XP қалпына келтіруі.
Қалпына келтіру нүктесін құру. Жүйенің қалпына
келтірмеуі.
Күтілетін нәтиже: Курсты оқып үйренгеннен кейін
студент тӛмендегілерге міндетті:
- әртүрлі операциялық жүйелердің ерекшеліктерін білуі;
- әртүрлі операциялық жүйелермен жұмыс жасай
алулары;
- әртүрлі операциялық жүйелерді әкімдеуді баптау
білімдерін меңгеруі.

КВ 2.2
Шифр дисциплины: NAOS 2205
Название
дисциплины:
Настройка
и
администрирование операционных систем
Пререквизиты:
Постреквизиты: производственная практика
Цель изучения: Приобретут знания по установке,
настройке и администрирования операционной системы
Windows.
Изучить операционные системы с точки
зрения пользователя, администратора и программиста.
Краткое содержание основных разделов: Введение.
Концепция операционной системы. Операционная
система – расширенная машина. Операционная система
менеджер ресурсов. История операционных систем.
Основные
функции
операционных
систем.
Классификация ОС. ДОС. ОС. Системы виртуальных
машин. Системы реального времени. Системы
промежуточных типов. Загрузка операционной системы.
Выбор операционной системы. Открытые системы.
Загрузка программ.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать особенности различных операционных систем;
- уметь работать в различных операционных системах
- владеть знаниями настройки администрирования
различных операционных систем.
Компетенции:
владеет навыками оптимизации и администрирования
ОС
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Құзыреті:
ОЖ басқару және баптау дағдыларын меңгеру
ТК 2.2
Пәннің шифры: OZhOK 2205
Пән атауы: Операциялық жүйелер, орталар және
қабықшалар
Пререквизиттері:
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты: операциялық жүйелердің құрылысы мен
классификациясын, даму перспективасын, ақпараттық
жүйе мен компьютерлік желілердің бағдарламалық
қамсыздандыру перспективасын үйрену
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:Тұжырымдамасы операциялық жүйесі.
Қазақстан тарихы операциялық жүйелер. Түрлері
операциялық жүйелер. Жүйелік шақырулар. Процестері.
Жай-күйі, процестер. Іске асыру процестері. Ағындар.
Іске асыру ағынының кеңістіктегі пайдаланушы.
Процессораралық қарым-қатынас. Шығу. Мьютексы.
Мониторлар. Хабар беру. Кедергілер. Жоспарлау.
Жоспарлау
алгоритмдері.
Және
дамыту.
Взаимоблокировки. Страусовый алгоритмі. Жадыны
басқару. Орнату мекен-жайлар және қорғау. Подкачка.
Виртуалды жады. Енгізу-шығару. Дискілер. Таймерлер.
Желілік терминалдар. Файлдық жүйелер. Каталогтар.
Мысалдары операциялық жүйелер: Unix, Linux, Windows.
Күтілетін нәтиже:
- Заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс
жасай білу
- Операциялық
жүйелерді
әкімдестіру
және
оңтайландыру дағдыларына ие
Құзыреті: Әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс
істей алады

КВ 2.2
Шифр дисциплины: OSSO 2205
Название дисциплины: Операционные системы, среды
и оболочки
Пререквизиты:
Постреквизиты: производственная практика
Цель изучения: знать свойства и классификаций
операционных систем, перспектив их развития,
перспективы
программного
обеспечения
информационных систем и компьютерных сетей
Краткое содержание основных разделов:Концепция
операционной системы. История операционных систем.
Типы операционных систем. Системные вызовы.
Процессы. Состояние процессов. Реализация
процессов. Потоки. Реализация потоков в пространстве
пользователя. Межпроцессорное взаимодействие.
Семафоры. Мьютексы. Мониторы. Передача
сообщений. Барьеры. Планирование. Алгоритмы
планирования. И развития. Взаимоблокировки.
Страусовый алгоритм. Управление памятью. Настройка
адресов и защита. Подкачка. Виртуальная память. Вводвывод. Диски. Таймеры. Сетевые терминалы. Файловые
системы. Каталоги. Примеры операционных систем:
Unix, Linux, Windows.
Ожидаемые результаты:
- уметь использовать современные информационные
технологии
- владеть навыками оптимизации и администрирования
ОС
Компетенции:
Умеет
работать
с
разными
операционными системами
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ТК 2.3
Пәннің шифры: CPN 2207
Пән атауы: С#-та программалау негіздері
Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы
және программалау
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: программа мәтіндерін құрастыру ережесін
оқып, заманауи бағдарламалық жабдықтарды жасап
үйрену
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: бағдарламалау
тілі ретінде таңдалған тілі C# - 3.0 нұсқасы, ӛңдеу
ретінде Visual Studio 2008 Professional Edition және
Framework .Net нұсқасы 3.5, бағдарламалық ортасы –
Пәннің бірінші бӛлігінде қаралады ядро тілі С"#.
Кӛптеген мысалдармен баяндалады.
Күтілетін
нәтиже:заманауи
бағдарламалық
құралдарды әзірлеу тәсілдерін біледі, қазіргі заманғы
ақпараттық технологияларды пайдаланылатын әр түрлі
қосымшалар әзірлеу кезінде: Windows графикалық
интерфейсін пайдаланушының web - қосымшалар мен
қосымшалар үшін әртүрлі құрылғылардың (ішіне
салынатын жүйелер, қалта компьютерлері және т. б.)
бағдарламаларын жаза алады
Құзыреті:
Программалаудың
қазіргі
заманғы
инструменталды құралдарында программалар құра
алады.

КВ 2.3
Шифр дисциплины: OPC 2207
Название дисциплины:Основы программирования на
С#
Пререквизиты:
Алгоритмы, структуры данных и
программирование
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: изучить правила составления текстов
программ,
научится
создавать
современные
инструментальные средства программирования.
Краткое содержание основных разделов: В качестве
языка программирования выбран язык C# - его версия
3.0, в качестве среды разработки программных проектов
– Visual Studio 2008 Professional Edition и Framework .Net
в версии 3.5. В первой части курса рассматривается
ядро языка С#. Изложение сопровождается большим
числом примеров.
Ожидаемые результаты:
узнают о современных подходах к разработке
программных средств, современных информационных
технологиях, используемых при разработке различных
приложений: Windows приложений с графическим
интерфейсом пользователя, web - приложений и
приложений для различных устройств (встраиваемые
системы, карманные компьютеры и др.)
Компетенции:
Умеет
программировать
на
современных
инструментальных средствах программирования.
ТК 2.3
КВ 2.3
Пәннің шифры: CBPN 2207
Шифр дисциплины: OPCB 2207
Пән атауы: С++ Builder-да программалау негіздері
Название дисциплины: Основы программирования
Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы наC++ Builder
және программалау
Пререквизиты:
Алгоритмы, структуры данных и
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана программирование
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алады
Мақсаты: программа мәтіндерін құрастыру ережесін
оқу, күрделі алгоритмдерді жүзеге асыруға үйрену,
сонымен қатар C++ Builder ортасында қарапайым
программа каркасын құрады. Сызықтық алгоритм
программасын консолдық немесе терезелік қосымшада
жазу және жүктеу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
C++Builder қазіргі заманғы операциялық жүйелері үшін,
OLE клиент-сервер әрекеттесуін қоса алғанда, 32разрядты қосымшаларды компиляциялау және жинау
кезінде жоғары әрекет етуді қамтамасыз етеді. Жүйе
программаны тұрғызудың негізгі кезеңдеріне бӛлінген
уақытты бейнелейді. Нәтижелеуші программалар
орындау жылдамдығы және жадты жұмсау бойынша
тиімді етілген. Бірақ тӛменгі деңгейлі жӛндеу режимі
C++Builder ортасына толық интеграцияланған. Форма
дизайнері. Объектілер инспекторы және басқа құралдар
программа жұмысы кезінде рұқсатты болады, сондықтан
ӛзгерістерді жӛндеу үрдісі кезінде қосуға болады.
Күтілетін нәтиже:
Іс-тәжірибені ӛткеннен кейін студент:
Заманауи
инструментальдық
программалау
құралдарын білуі тиіс
- C++Builder программалау тілінде қосымшаларды
жасауды білуі тиіс
- C++Builder ортасында жұмыс істеу дағдыларын игеру
тиіс
Құзыреті:
Программалаудың
қазіргі
заманғы
инструменталды құралдарында программалар құра
алады.
ТК 2.4
Пәннің шифры ETT 2216
Пән атауы: Электр тізбектерінің теориясы
Пререквизиттері: физика

Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: изучить правила составления текстов
программ,
научиться
реализовывать
сложные
алгоритмы, а также составлять каркас простейшей
программы в среде C++ Builder. Написать и отладить
программу линейного алгоритма в консольном и (или)
оконном приложении.
Краткое содержание основных разделов:C++Builder
обеспечивает высокое быстродействие при компиляции
и сборке 32-разрядных приложений для современных
операционных систем, включая OLE взаимодействие
клиент-сервер. Система даже отображает время,
затраченное на основные этапы построения программ.
Результирующие программы хорошо оптимизированы
по скорости исполнения и затратам памяти. Хотя
отладочный
режим
низкого
уровня
полностью
интегрирован в среду C++Builder. Дизайнер форм.
Инспектор объектов и другие средства остаются
доступными во время работы программы, поэтому
вносить изменения можно в процессе отладки.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать современные инструментальные средства
программирования
уметь
создавать
приложения
на
языке
программирования C++Builder
- владеть навыками работы в среде C++Builder
Компетенции:
Умеет
программировать
на
современных
инструментальных средствах программирования.
КВ 2.4
Шифр дисциплины TEС 2216
Название дисциплины:Теория электрических цепей
Пререквизиты: физика
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Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты: Материяның түрі, яғни электромагнит ӛрісін
және осы ӛрістің нәтижесінде кӛптен-кӛп электрлік,
электрондық құрылғыларда кездесетін құбылыстарды
үйрену, зертеу; болашақта инженерлік проблемалардың
шешімін түсініп табуда қажет болатын электромагниттік
үрдістерді модельдеу, электр тізбектерін талдау
әдістерін игеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Кіріспе.
Сызықты тізбектердің қасиеттері, негізгі заңдары және
талдау әдістері. Сызықты синусоидалық ток тізбектері.
Үш
фазалы
электр
тізбектері.
Периодты
бейсинусоидалы сызықты
ток тізбектері. Сызықты
электр тізбектеріндегі ӛтпелі процесстері. Ӛтпелі
процестерді жиіліктік әдіспен есептеу. Тӛртүштықтылар
және электрлік сүзгілер. Параметрлері таратылған
тізбектер. Бейсызықты электр тізбектері және тізбектерді
талдау тәсілдері. Электр тізбектерінің синтезі.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- электр тізбектері теориясын негізгі заңдарын,
түсініктерін білу тиіс,
- схемаларды жасауды және әртүрлі электрлік цифрлық
құрылғылардың жұмыс принциптерін түсіндіре білу керек
- тұрақты және ауыспалы электр желілерін негізгі
әдістерін,
синтездеу
әдістерін
игеру
керек
Құзыреті:Әртүрлі типтегі электронды –цифрлық
құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп,
сұлбаларды тұрғыза алады.

Постреквизиты:производственная практика
Цель изучения: изучение одной из форм материй –
электромагнитного поля и его проявлений в различных
устройствах техники, усвоение современных методов
моделирования электромагнитных процессов, методов
анализа электрических цепей, привитие навыков
правильного их использования с целью проектирования,
эксплуатации различных устройств и систем.
Краткое содержание основных разделов: Введение.
Основные законы и методы анализа электрических
цепей при постоянных воздействиях. Линейные
электрические цепи при гармонических воздействиях.
Трехфазные цепи. Линейные электрические цепи в
режиме периодических негармонических воздействий.
Переходные процессы в линейных электрических цепях.
Спектральный метод анализа линейных электрических
цепей. Четырехполюсники и фильтры. Цепи с
распределенными
параметрами.
Нелинейные
электрические цепи. Синтез электрических цепей.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные законы, понятия теории электрических
цепей,
- уметь строить схемы и объяснять принципы работы
электронных цифровых устройств различных типов
- владеть основными методами анализа электрических
цепей в установившихся и переходных процессах,
методы синтеза
Компетенции: способен строить схемы и объяснять
принципы работы электронных цифровых устройств
различных типов

ТК 2.4
Пәннің шифры Sul 2216
Пән атауы: Сұлбатехника

КВ 2.4
Шифр дисциплины She 2216
Название дисциплины: Схемотехника
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Пререквизиттері: Физика
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты: элементтер мен түйіндердің құрылымының
схематехникалық тәсілдерін, ЭЕМ-нің құрылысы мен
жұмыс принципін
және әртүрлі сандық, аналогтық
электронды құрылғыларды жобалауды оқып үйрену;
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:Базалық
жартылай ӛткізгіш аспаптар және логикалық элементтер.
Функционалдық түйіндер. Жартылай ӛткізгішті есте
сақтау
құрылғысы.
Аналогтық
электрондық
құрылғылардың сұлбатехникасы. Аналогтық-сандық
және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Қоректендіру
блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын
программалық басқару элементтері.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- электрлік схемаларды құрастыруды білу және әртүрлі
логикалық
элементтердің,
ЭЕМнің
цифрлық
құрылғылары түйіндерін жұмыс принциптерін түсіндіре
білуді
- алдын ала қолдану облыстарын анықтай білу
- әртүрлі типті цифрлық электрондық құрылғылардың
жұмыс принциптерін меңгеру
Құзыреті: Әртүрлі типтегі электронды –цифрлық
құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп,
сұлбаларды тұрғыза алады.

ТК 2.4
Пәннің шифры: МТ 2216

Пререквизиты: Физика
Постреквизиты: производственная практика
Цель изучения: изучение схемотехнических способов
построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и
принципов их работы, а так же проектирования
различных цифровых и аналоговых электронных
устройств.
Краткое содержание основных разделов: Базовые
полупроводниковые приборы и логические элементы
полупроводниковые
диоды
и
транзисторы.
Функциональные узлы. Регистры. Цифровые счетчики.
Полупроводниковые
запоминающие
устройства.
Назначение, основные параметры, классификация
запоминающих устройств. Статические запоминающие
устройства. Динамические запоминающие устройства.
Постоянные запоминающие устройства. Схемотехника
аналоговых электронных устройств. Аналого-цифровые
и цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника
блоков питания и элементы программного управления
устройствами
ЭВМ.
Перспективы
развития
схемотехники электронных устройств.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать составление электрических схем и объяснять
принципы работы различных логических элементов,
узлов цифровых устройств ЭВМ
- уметь определять область их предпочтительного
применения.
- владеть принципами работы электронных цифровых
устройств различных типов
Компетенции: способен строить схемы и объяснять
принципы работы электронных цифровых устройств
различных типов.
КВ 2.4
Шифр дисциплины: МТ 2216
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Пән атауы: Микропроцессорлық техника
Пререквизиттері:физика
Постреквизиттері: Ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты: микроЭВМ
және микропроцессорлар
негізінде
есептеуіш
техникаларының
жаңа
құрылғыларымен танысу
және радиоэлектронды
құрылғыларды қамтамасыздандыратын метрологиялық
есептерде осы техниканың қолдану негізін меңгеру
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Микропроцессорлы жүйенің үш шиналы архитектурасы.
Біркристальды
микропроцессорлар
(МП).
Адрестер/деректердің
мультиплекстік
шинасы.
Біркристальды микроЭВМ (контроллерлер). Есте сақтау
құрылғыларының
жартылай
жолсеріктері.
Генераторлар, жүйелік контроллерлер және шина
контроллерлері. Тізбектеліп енгізу/шығару интерфейсі.
Параллельді енгізу / шығару интерфейсі.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- электрлік схемаларды құрастыруды білу және әртүрлі
логикалық
элементтердің,
ЭЕМнің
цифрлық
құрылғылары түйіндерін жұмыс принциптерін түсіндіре
білуді
- алдын ала қолдану облыстарын анықтай білу
- әртүрлі типті цифрлық электрондық құрылғылардың
жұмыс принциптерін меңгеру
Құзыреті: Әртүрлі типтегі электронды –цифрлық
құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп,
сұлбаларды тұрғыза алады.
ТК 2.5
Пәннің шифры: DKКAShT 2221
Пән атауы: Дербес компьютерді қолданушыларға
арналған шет тілі
Пререквизиттері: Шет тілі

Название дисциплины: Микропроцессорная техника
Пререквизиты: физика
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения: Изучение студентами средств
современной вычислительной техники на базе
микроЭВМ и микропроцессоров и основ применения
этой техники в задачах метрологического обеспечения
радиоэлектронных устройств.
Краткое
содержание
основных
разделов:Трехшинная архитектура микропроцессорной
системы. Однокристальные микропроцессоры (МП).
Мультиплексная
шина
адреса/данных.
Однокристальные
микроЭВМ
(контроллеры).
Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ).
Генераторы, системные контроллеры и контроллеры
шин. Интерфейс последовательного ввода / вывода.
Интерфейс параллельного ввода/вывода.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать составление электрических схем и объяснять
принципы работы различных логических элементов,
узлов цифровых устройств ЭВМ
- уметь определять область их предпочтительного
применения.
- владеть принципами работы электронных цифровых
устройств различных типов
Компетенции: способен строить схемы и объяснять
принципы работы электронных цифровых устройств
различных типов.
КВ 2.5
Шифр дисциплины: IYaPPК2221
Название дисциплины: Иностранный
пользователей персонального компьютера
Пререквизиты: Иностранный язык

язык

для
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Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты: Ағылшын тіліндегі мәтіндерді оқудың барлық
түрін үйрету: арнайы ақпаратты ала отырып оқу,
мәтіннің толық мағынасын түсіне отырып оқу, кәсіби
деңгейде қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Сӛйлемдер. IBMPC Architecture. Сӛз жасау амалтәсілдері. Зат есімдер. Артикльдер. Operating Systems.
WindowsNT. Кӛмекші сӛздермен зат есімдер. Сын есім.
C++. Low-Level Languages. Compression in NTFS. Етістік.
ColdFusion Web Server. Етістіктерді қолдану. From Bill
Gates. Баяндауыштың белгілері. TCP/IP. From E-News
Conference. ApacheWebServer. Модальді етістіктер.
XMLBasics. Ырықсыз етіс. Шартты рай. Тұйық рай.
ComputerSecurity. Есімше. Герундий. ERPSystem.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- ауызша және жазбаша кәсіби мәтіндердің функциялық
ерекшеліктерін, оның ішінде ғылыми техникалық
сипаттағы ерекшеліктерді білу; құжаттарды рәсімдеуге
қажетті
талаптарды (программа шегінде) кәсіптік
коммуникацияда қабылданған түрде жаза білу;
- оқу-танымдық іс-әрекеттегі негізгі стратегияларды
ұйымдаструды және жоспарлауды меңгеру.
- шетелдік кӛздерден қажетті кәсіби ақпаратты ала білуді
меңгеру және кәсіби деңгейде сӛйлесе білуді меңгеру
Құзыреті: Байланыс арнасы арқылы берілген шетел
тіліндегі компьютерлік ақпаратты ұғыну және тез әрекет
ету, сауатты техникалық аударма жасау дағдыларына
ие

Постреквизиты: производственная практика
Целью изучения: обучение всем видам чтения
английского текста: просмотровому чтению, чтению с
извлечением специальной информации, чтению с
полным пониманием прочитанного, а также обучение
навыкам профессионального общения.
Краткое содержание основных разделов
Части Речи. Структурные слова (местоимения, союзы,
предлоги). Предложения. IBMPCArchitecture. Способы
словообразования.
Существительные.
Артикли.
OperatingSystems. WindowsNT. Существительные с
предлогами.
Прилагательные.
C++.
Low-Leve
lLanguages. Наречия. Числительные. Словосочетания.
Compression in NTFS. Глаголы. Cold Fusion Web Server.
Употреблениеглаголов. From Bill Gates. Формальные
признаки сказуемого. Прошедшее время. TCP/IP.
Настоящее время. FromE-NewsConference. Будущее
время.
ApacheWebServer.
Модальные
глаголы.
XMLBasics. Страдательный залог. Сослагательное
наклонение
Инфинитив. ComputerSecurity. Причастия. Герундий.
ERPSystem. Просмотровое чтение
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать иностранный язык на уровне пользователя ПК.
- уметь грамотно использовать иностранный язык,
который
стал
неотъемлемой
частью
профессиональной компетентности
специалистов
данного профиля.
- владеть навыками грамотного технического перевода,
быстрой реакции и осмысления переданной по каналам
связи
иноязычной
компьютерной
информации
Компетенции:
владеет навыками грамотного
технического перевода, быстрой реакции и осмысления
переданной
по
каналам
связи
иноязычной
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ТК 2.5
Пәннің шифры: KBMZh 2221
Пән атауы: Кәсіби бағытылған мәтінмен жұмыс
Пререквизиттері: Шет тілі
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты:кәсіби-бағытталған
шетелдік
қатынасқа
студенттің жеке қасиеттерін дамыту, оқылатын тіл елінің
мәдениетін меңгеру және арнайы дағдыларды игеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Кәсіби қатынастың тілдік материалында құрылған
мәтінді түсіну. Дәріс, әңгімелесу, баяндаудың негізгі
ережелерін түсіну. Монолог: кәсіби тақырыпта түсінікті,
логикалық тұрғызылған баяндаманы жасай алу.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- кәсіби ақпаратты алу мақсатындағы шет тілін білуі тиіс
- шет тілдерге берілген компьютерлік ой ӛрісінен ӛткізіп
және тез қимылдауға үйрену
- техникалық аудармаларды сауатты түрде жасау
дағдыларын меңгеру керек
Құзыреті: Байланыс арнасы арқылы берілген шетел
тіліндегі компьютерлік ақпаратты ұғыну және тез әрекет
ету, сауатты техникалық аударма жасау дағдыларына
ие

ТК 2.6
Пәннің шифры: MOSAG 3224
Пән атауы:Мас OS Х арналған графика
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: практикалық сабақтарда Mac OS X

компьютерной информации
КВ 2.5
Шифр дисциплины: RPOT 2221
Название дисциплины: Работа с профессиональноориентированным текстом
Пререквизиты: Иностранный язык
Постреквизиты: производственная практика
Цель изучения: обучение профессионально –
ориентированному иноязычному общению с развитием
личностных качеств студента, знанием культуры страны
изучаемого языка и приобретением специальных
навыков.
Краткое содержание основных разделов: Понимание
текстов,
построенных
на
языковом
материале
профессионального общения. Понимание основных
положений лекций, бесед, докладов. Монолог: Умение
делать ясный, логично построенный доклад на
профессиональную тематику.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать иностранный язык
с целью получения
профессиональной информации
- уметь быстро реагировать и осмыслять переданную по
каналам связи иноязычную компьютерную информацию
- владеть навыками грамотного технического перевода
Компетенции:
владеет
навыками
грамотного
технического перевода, быстрой реакции и осмысления
переданной
по
каналам
связи
иноязычной
компьютерной информации
KB 2.6
Шифр дисциплины: GDOSM 3224
Название дисциплины:Графика для OS Х Мас
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения:студенты смогут на практике усвоить
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платформасында студенттер негізгі принциптерін
меңгереді
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
OS X — POSIX Жүйесінің негізі үйлесімді операциялық
жүйесі болып табылатын Darwin, еркін бағдарламалық
қамтамасыз ету. Оның ӛзегі болып табылады XNU, BSD
және микроядро Mach стандартты сервистері
пайдаланылады. Unix OS X –тің барлық мүмкіндіктері
консоль арқылы қол жетімді.
Күтілетін нәтиже: студенттер Apple компаниясының
аспаптық құралдарын әзірлеуді пайдаланып үйренеді.
Қолданушы интерфейсін пайдаланушыға сәкес
қалыптастыруын құрады. Пайдаланушының енгізген
деректерін ұйымдастыруға әрекет етеді. Mac OS
X.экожүйесіне ӛз қосымшаларын біріктіре алады.
Деректер қоймасынан алу және сақтау сияқты іс
әрекеттерді жүзеге асыра алады.
Құзыреті:Еркін Веб суреттерді құру және
оңтайландыру мүмкіндік беру арқылы веб-дизайнды
дамытуды тездетеді. Сондай-ақ прототип және қолдану
интерфейстерін құруға арналған құралдарды меңгереді

ТК 2.6
Пәннің шифры: PAK 3224
Пән атауы:Планшеттерге арналған қолданбалар
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: Студенттерге ӛздерінің планшеттеріне
меншікті бағдарламалық құрылғылармен құралдарының

основные принципы разработки приложений на
платформе Mac OS X
Краткое содержание основных разделов: Основа
системы OS X — POSIX-совместимая операционная
система Darwin, являющаяся свободным программным
обеспечением. Еѐ ядром является XNU, в котором
используется микроядро Mach и стандартные сервисы
BSD. Все возможности Unix в OS X доступны через
консоль.В OS X (как и в любой UNIX-системе)
используется вытесняющая многозадачность и защита
памяти, позволяющие запускать несколько
изолированных друг от друга процессов, каждый из
которых не может прервать или модифицировать
остальные.
Ожидаемые результаты: студенты научатся
пользоваться инструментальными средствами
разработки от компании Apple.
Строить пользовательские интерфейсы и формировать
соответствующее его восприятие пользователем.
Организовывать реагирование на вводимые
пользователем данные.
Интегрировать свои приложения в экосистему Mac OS
X.
Сохранять и извлекать данные из хранилища.
Компетенции имеет возможностьсоздание и
оптимизация веб изображений, ускоряет развитие вебдизайна. А также уметь применятьсредства для
создания прототипа и интерфейса
KB 2.6
Шифр дисциплины: PDP 3224
Название дисциплины:Разработка приложении для
планшетов
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения:направлено на то, чтобы рассказать
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қолданбаларын құруға үйрету
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:танымал Android
планшетінің операциялық жүйесінде жұмыс істейтін
қосымшаларды әзірлеу үшін арналған. Бағдарламалау
тұжырымдамасы Android, API.
Android-күрделілігі әртүрлі тақырыптағы тақырыптарға
сәйкес әзірлеулер жасайды, Flickr фотосуреттер қорын
жүктеу үшін клиент қосымшасы, теледидарды қашықтан
басқару еліктіргіші, сондай-ақ геолокация сервисі
орнықтырылған екендігін тексеріп отыратын орын
ауыстыру пайдаланушының жер-жиhан бойынша және
олардың картадабелгіленуін қадағалау. Android,
бағдарламалау мен олардың практикалық қолдануның
тұжырымдамасы мен тәсілдері.
Күтілетін нәтиже: студенттер
-планшеттерге арналған қолданбалар жасай алады;
- қолданбаларды бағдарламалаудың негізгі
концепцияларын білуі тиіс;
- планшеттерге бағдарламалау қосымшаларының
әдістерін игеру.
Құзыреті:Еркін Веб суреттерді құру және
оңтайландыру мүмкіндік беру арқылы веб-дизайнды
дамытуды тездетеді. Сондай-ақ прототип және қолдану
интерфейстерін құруға арналған құралдарды меңгереді
ТК 2.6
Пәннің шифры AOZhPN 3225
Пән атауы:Android операциялық жүйелері үшін
программалау негіздері
Пререквизиттері: жоқ
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты:
Студенттерге
Delphi
программалау
ортасында
Андроид
операциялық
жүйесінің
басқаруымен ұялы платформаларда программалау

студентам о необходимом ПО и инструментах, которые
помогут
им
без
труда
заняться
разработкой
собственного приложения.
Краткое содержание основных разделов:Разработка
приложений для планшетов, работающих на популярной
операционной
системе
Android.
Концепции
программирования
в
Android,
API.
Разработака Android-приложений разной сложности и
тематики, включая клиент для загрузки фотографий из
базы Flickr, приложение, имитирующее телевизионный
пульт дистанционного управления, а также сервис
геолокации,
отслеживающий
перемещения
пользователя по всему свету и отображающий их на
карте. Концепции и приемы программирования под
Android и их практическое применение.
Ожидаемые результаты: студенты должны
-уметь разрабатывать приложения для планшетов;
-знать
основные
концепции
программирования
приложений;
-владеть приемами программирования приложений для
планшетов.
Компетенции:
имеет возможностьсоздание и оптимизация веб
изображений, ускоряет развитие веб-дизайна. А также
уметь применятьсредства для создания прототипа и
интерфейса
КВ 2.6
Шифр дисциплины OPDOSA 3225
Название дисциплины: Основы программирования
для операционной системыAndroid
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: при написании дипломной работы
Цель изучения: Обучать приемам программирования
на мобильных платформах под управлением ОС
Андроид.
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тәсілдеріне үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста
сенсорлар сияқты
ұялы құрылғыларды қолдану
тәсілдері сервистер, экранмен интерактивті әрекеттесу,
деректерді, басқару элементтерін, медианы сақтау
қарастырылады.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- ОЖ Андроидтың басқару платформаларымен Delphi
программалау ортасында программалау әдістерін білу
керек
- мобильдік құрылғыларды Delphi программалау
ортасында ДК –ге қоса білу керек, сол сияқты
датчиктерді, телефонды, камераларды, интерактивті
қозғалыстарды игеру керек.
- заманауи мобильдік платформаларды программалар
жасау дағдыларын меңгеру керек
Құзыреті: Қазіргі заманғы мобильді платформаларға
арналған программаларды құру дағдыларына ие.

Краткое содержание основных разделов: В курсе
рассматривается приемы использования мобильных
устройств, такие как сенсоры, сервисы, интерактивное
взаимодействие
с
экраном,
хранение
данных,
элементов управления, медиа.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать приемы программирования в программной среде
Delphi на мобильных платформах под управлением ОС
Андроид
- уметь подключать мобильные устройства к ПК с
установленной на нем программной средой Delphi, а
также использование датчиков, телефона, камеры,
интерактивных жестов.
- владеть навыками разработки программ для
современных мобильных платформ
Компетенции: владеет навыками разработки программ
для современных мобильных платформ.

ТК 2.6
Пәннің шифры: AUP 3225
Пән атауы:Академиялық ұтқырлық пәндері
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: Халықаралық білім беру кеңістігіне қозғалыс
жүзеге асырылатын негізгі мақсат – Қазақстандық
жоғары білім беру сапасын әлемдік стандарттарға
сәйкес қамтамасыз ету, оның тартымдылығын және
бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан
Республикасының жоғары білім беруінде Болон
декларациясының негізгі принциптері жүзеге асырылған.
Барлық жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту

KB 2.6
Шифр дисциплины: DAM 3225
Название дисциплины: Дисциплины академической
мобильности
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: Главная цель, ради которой
осуществляется
движение
в
международное
образовательное пространство - обеспечение качества
казахстанского высшего образования в соответствии с
мировыми
стандартами,
повышение
его
привлекательности и конкурентоспособности.
Краткое содержание основных разделов: В высшем
образовании Республики Казахстан реализованы
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технологиясы енгізілген. Республика ЖОО-ы белсенді
түрде
шетелдік
университеттермен
білім
беру
бағдарламаларын жүзеге асырады.
Мамандарды дайындаудың үш деңгейлі моделіне толық
ауыстырылған: бакалавр – магистр - Ph.D. докторы.
Күтілетін нәтиже: 2020 жылға қарай Болон процесі
шегінде академиялық ұтқырлықты дамыту бойынша
міндетті, ұсынылатын параметрлер орындалады.
Жоғары
оқу
орындары
ғылыми-педагогикалық
кадрларының және ғылыми-зерттеу институттарының
құрамы нығаяды.
Академиялық ұтқырлық келесілерге ықпал етеді:
1) Қазақстандық білім беруді халықаралық білім беру
кеңістігіне интеграциялау;
2) Білім беру сапасын жоғарылату және адам капиталы
деңгейін дамыту;
3) Қазақстандық білім беру бағдарламаларының
шетелдік
университет
бағдарламаларымен
сәйкестігі;
4) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беруді интернационализациялауды күшейту.
Құзыреті: шет тілін жоғары деңгейде игеру және
шетелде әлеуметтік білім алу дағдыларын игеру.

основные принципы Болонской декларации. Во всех
вузах внедрена кредитная технология обучения. Вузы
республики
активно
реализуют
совместные
образовательные
программы
с
зарубежными
университетами.
Осуществлен полный переход на трехуровневую
модель подготовки специалистов: бакалавр – магистр –
доктор Ph.D.
Ожидаемые результаты: К 2020 году будут
выполнены
обязательные,
рекомендательные
параметры в рамках Болонского процесса по развитию
академической мобильности.
Будет усилен состав научно-педагогических
кадров вузов и научно-исследовательских институтов.
Академическая
мобильность
будет
способствовать:
1) интеграции казахстанского образования в
международное образовательное пространство;
2) повышению качества знаний и уровня развития
человеческого капитала;
3) сопоставимости и признанию казахстанских
образовательных программ с программами зарубежных
университетов;
4) усилению интернационализации высшего и
послевузовского образования.
Компетенции: обладать высоким уровнем владением
инностранным языком и навыками социального
обучения в зарубежной среде.
ТК 2.7
KB 2.7
Пәннің шифры: UMZh 3227
Шифр дисциплины: STM 3227
Пән
атауы:Үшӛлшемді
модельдеу
жүйесі Название
дисциплины:
Системы
трехмерного
Пререквизиттері:
моделирования
Постреквизиттері:
Пререквизиты:
Мақсаты: Болашақта үшӛлшемді модельдеу жүйесін Постреквизиты:
Цель
изучения:Изучение
системы
трехмерного
практикада қолдана алу
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Пәнге берілген қысқаша сипаттама: 3 ds max-ка
кіріспе. 3 ds max интерфейсі. Орнату бағдарламасы. 3 ds
max негізгі объектілерін құру. Объектілерді түрлендіру.
Түрлендіргіштер. Негіздері сплайнового модельдеу.
Құрама
объектілер.
Редакциялау
полигональных
торлар. Материалдар мен құрылымы. Жарықтандыру.
Анимация.
Визуализация.
Файл
форматтары
қозғалмайтын суреттер және анимация.
Күтілетін нәтиже: Зерделегеннен кейін студент
міндетті:
- білуге құрудың жекелеген объектілерді және
кӛріністерді алу, шынайы суреттер, виртуалды сахна
құру, бейнероликтер, сахналық экспорт форматындағы
виртуалды нақтылық.
- білу, жобалау, модельдеу үш ӛлшемді кӛріністер,
анимация
- жеке шығармашылық қабілеттері құру кезінде
мультимедиа-қосымшалардың және анимациялар
Құзыреті:
Мультимедиа-қосымшалар
мен
анимациялар құруда ӛзінің шығармашылық қабілетін
қолдана алады
ТК 2.7
Пәннің шифры: APZhM 3227
Пән атауы: Ақпараттық процестер мен жүйелерді
модельдеу
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: ақпараттық жүйелерді іргелі теориясының
негіздерін модельдеу және оларда ӛтетін процестер,
компьютерлік
модельдер
әдістемелер
әзірлеу,
имитациялық модельдеу әдістері мен құралдарын
жүзеге асыру және ӛңдеу нәтижелерін есептеу,
эксперименттер туралы түсінік қалыптастыру.Қазіргі

моделирования
с
дальнейшим
применением
полученных знаний умений и навыков на практике.
Краткое содержание основных разделов: Введение
в 3 ds max. Интерфейс 3 ds max. Настройка программы.
Основы создания объектов в 3 ds max. Трансформация
объектов.
Модификаторы.
Основы
сплайнового
моделирования. Составные объекты. Редактирование
полигональных
сеток.
Материалы
и
текстура.
Освещение. Анимация. Визуализация. Форматы файлов
неподвижных изображений и анимации.
Ожидаемые результаты: После изучения курса
студент должен:
- знать построения отдельных объектов и сцен,
получения реалистичных изображений виртуальных
сцен, создания видеороликов, экспорта сцен в формате
виртуальной реальности.
- уметь проектировать, моделировать трехмерные
сцены, анимации,
- владеть творческими способностями при создании
мультимедиа-приложений и анимаций
Компетенции:
Мультимедиа-приложения
могут
применять свои творческие способности в создании
анимации
KB 2.7
Шифр дисциплины: MIPS 3227
Название
дисциплины:
Моделирование
информационных процессов и систем
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель
изучения:фундаментальных
основ
теории
моделирования информационных
систем и
протекающих в них процессов, методик разработки
компьютерных
моделей,
методов
и
средства
осуществления
имитационного
моделирования
и
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заманғы аспаптық жүйелерімен модельдеу жұмысы
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік
модельдеу негіздері түсінігі. Күрделі жүйелер. Күрделі
жүйелердің сипаттамалары. Аналитикалық-имитациялық
аппараты, компьютерлік модельдеу. Монте-Карло әдісі.
Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ
шамаларды
модельдеу.
Дискретті
кездейсоқ
шамаларды
Модельдеу.
Кӛпӛлшемді
кездейсоқ
шамаларды
модельдеу.
Кездейсоқ
процестерді
модельдеу. Оқиғалар ағынын модельдеу. Кездейсоқ
заңдылықтарды
ұқсастандыру.
Компьютермен
модельдеуді ұйымдастыру. Кӛпшілікке қызмет кӛрсету
жүйелерін
модельдеу.
Экономикалықұйымдастырушылық
жүйелерді
компьютерлік
модельдеу.
Күтілетін нәтиже: Зерделегеннен кейін студент
міндетті:
- үлгілік класстар модельдері мен әдістері, күрделі
жүйелерді моделдеу аппараты, Монте-Карло әдісін
құрудың принциптері, модельдер процестердің жұмыс
істеуін күрделі жүйелердің әдістері формализациялау
және алгоритмдеуді білуге.
- компьютерлік моделін пайдалана отырып модельдеу
әдістерін білу.
- модельдеуші алгоритмдерді жүзеге асыру және
олардың базасында тілдерін және қолданбалы
бағдарламалар пакетін моделдеу дағдыларды игеру.
Құзыреті:Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар
құруда ӛзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады

обработки результатов вычислительных экспериментов,
формирование
представления
о
работе
с
современными
инструментальными
системами
моделирования
Краткое содержание основных разделов:Основные
понятия компьютерного моделирования. Сложные
системы. Характеристики сложных систем. Аналитикоимитационный аппарат компьютерного моделирования.
Метод
Монте-Карло.
Моделирование
случайных
событий. Моделирование непрерывных случайных
величин.
Моделирование
дискретных
случайных
величин. Моделирование многомерных случайных
величин.
Моделирование
случайных
процессов.
Моделирование потоков событий. Идентификация
случайных
закономерностей.
Организация
компьютерного моделирования. Моделирование систем
массового
обслуживания.
Компьютерное
моделирование экономико-организационных систем.
Ожидаемые результаты: После изучения курса
студент должен:
- знать типовые классы моделей и методы
моделирования сложных систем, аппарат метода
Монте-Карло, принципы построения моделей процессов
функционирования
сложных
систем,
методы
формализации и алгоритмизации.
уметь
строить
компьютерные
модели
с
использованием методов моделирования.
- владеть навыками разработки моделирующих
алгоритмов и реализации их на базе языков и пакетов
прикладных программ моделирования.
Компетенции:
Мультимедиа-приложения
могут
применять свои творческие способности в создании
анимации
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ТК 2.7
Пәннің шифры: KA 3227
Пән
атауы:
Компьютерлік
анимация
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты:тек бағдарламалық қамсыздандыру туралы
ғана емес, компьютерлік анимацияның принциптері
туралы танысады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: "Macromedia
Flash"бағдарламалық ӛнімдерінің мәнін. Flash. Movie
Explorer (фильм шолушысы)Негіздерінің жұмысы,.
Пайдаланушының
қолдау
құралдары.
Жекелеген
объектілер жұмысы. Таңдау және бӛлу. Әр түрлі
операциялар. Сурет салу. Түспен жұмыс. Импортталған
суреттерді пайдалану. Мәтінмен жұмыс. Покадровая
анимация. Автоматты анимация. Қабаттар. Олардың
қасиеттері мен қолданылуы. Сценарийлерді құру.
Жарияланым фильмдер.
Күтілетін нәтиже:
Зерделегеннен кейін студент міндетті:
- Flash-тің
жұмыс
істеу
негіздері
білу
-анимациялық
роликтер
құрып
үйрену,
- анимациялар және мультимедиа-қосымшаларды
құру кезінде жеке шығармашылық қабілеттердібілу
Құзыреті:Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар
құруда ӛзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады

KB 2.7
Шифр дисциплины: KA 3227
Название дисциплины: Компьютерная анимация
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения:состоит не столько в изучении
конкретного программного обеспечения, сколько в
знакомстве обучаемых с принципами компьютерной
анимации.
Краткое содержание основных разделов:Сущность
программного продукта «Macromedia Flash».Основы
работы с Flash. Movie Explorer(обозреватель фильма).
Средства
поддержки
пользователя.
Работа
с
отдельными объектами. Выбор и выделение. Различные
операции. Рисование. Работа с цветом. Использование
импортированных изображений. Работа с текстом.
Покадровая анимация. Автоматичесая анимация. Слои.
Их свойства и использование. Создание сценариев.
Публикация фильмов.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основы работы с Flash
- уметь создавать анимационные ролики
- владеть творческими способностями при создании
мультимедиа-приложений и анимаций
Компетенции:
Мультимедиа-приложения
могут
применять свои творческие способности в создании
анимации
ТК 3.3
КВ 3.3
Пәннің шифры AZhZh 3228
Шифр дисциплины PIS 3228
Пән атауы: Ақпараттық жүйелерді жобалау
Название
дисциплины:
Проектирование
Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері
информационных систем
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана Пререквизиты: Основы информационных систем
алады
Постреквизиты: могут использовать при написании
41

Мақсаты: жобалау кезеңдерін және қадам мазмұны
мен құрамын оқып үйрену; жоба жұмыстарын
автоматтандыру мен жобалаудың құралдары мен
әдістерімен
танысу;
жобалаудың
экономикаматематикалық әдістерін меңгеру; жобалау үрдісін
басқару дағдыларын алу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ақпараттық
жүйелерді жобалаудың теориялық негіздері. Ақпараттық
жүйелерді каноникалық жобалау. Желілік жобалау
шешімдері мен ақпараттық жүйелерді интеграциялау.
Ақпараттық
жүйелерді
типтік
жобалау.
CASEтехнологияларды пайдаланып, ақпараттық жүйелерді
автоматты жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалауды
басқару.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- ӛндіріс орындарының іс-әрекетінде мәселелерді
шешуге пайдаланылатын заманауи
ақпараттық
жүйелерді жобалау обылысында теориялық білімдер
мен практикалық дағдыларды қалыптастыруды.
- программалық құралдарды пайдаланып АЖларды
жобалауды үйрену
- пәндік облыста, қолданбалы және ақпараттық
процестерде
инструментальдық
құралдармен
жобалауды меңгеру
Құзыреті: пәндік аймақтағы қолданбалы және
ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық
құралдарымен жұмыс істей алады.

дипломной работы
Цель изучения: изучение состава и содержание стадий
и этапов проектирования; ознакомление с имеющимися
методами
и
средствами
проектирования
и
автоматизации проектных работ; овладение экономикоматематическими
методами
проектирования;
приобретение
навыков
управления
процессом
проектирования.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Теоретические
основы
проектирования
информационных систем. Каноническое проектирование
информационных систем. Интеграция информационных
систем и сетевые проектные решения. Типовое
проектирование
информационных
систем.
Автоматизированное
проектирование
ИС
с
использованием
CASE-технологии.
Управление
проектированием информационных систем.
Ожидаемые результаты: После изучения курса
студент должен:
- знать теоретические знания и практические навыки в
области проектирования современных информационных
систем, используемых для решения проблем (задач), в
различных областях деятельности предприятий.
- уметь проектировать ИС с использованием
программных средств
- владеть навыками
работы с инструментальными
средствами проектирования предметной области,
прикладных
и
информационных
процессов
Компетенции:
имеет навыки
работы с инструментальными
средствами проектирования предметной области,
прикладных и информационных процессов
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ТК 3.3
Пәннің шифры KAZh 3228
Пән атауы: Корпоративті ақпараттық жүйелер
Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердің негіздері
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: «Корпоративті ақпараттық жүйелер» пәнін
меңгеру болып келесілер табылады: корпоративті
ақпараттық жүйелер (КАЖ) тұрғызудың функционалды
архитектурасы, корпоративті ақпараттық технологиялар
үшін аппараттық-программалық платформалар құру
бӛлімінде жалпы мәдени және кәсіби құзырлықты
қалыптастыру, оларды жүзеге асыруда типтік жобалық
шешімдер.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Ұйым
архитектурасы. Архитектуралық қатынау негіздері,
TOGAF әдістемесі. Сапа менеджмент жүйесі. Ұйымның
бизнес-үрдісі моделі. Корпоративті типті ұйымды
басқарудың ақпараттық жүйесі. Ұйымды басқарудың
ақпараттық жүйе жіктелуі. Стратегиялық менеджменттің
ақпараттық
қамсыздандырылуы,
кӛрсеткіштердің
балансталған
жүйесі
(BSC).
Басқарудың
ұйымдастырылған құрылымы. Жедел басқарудың
ақпараттық қамсыздандырылуы.
Ұйымды басқару стандарттары: MRP, CRP, MRP II.
Концепция ERP, ERP II. КАЖ типтік компоненттерінің
сипаттамасы. Ӛндірістік ресурстарды жоспарлау және
басқару жүйесі (MRPII, ERP). Қаржылық ресурстарды
және бухгалтерлік есепті басқару жүйесі (FRM). Адам
ресурстарын басқару жүйесі (HRM). Клиенттермен
қатынасты басқару жүйесі (CRM). Логикалық шынжырды
басқару жүйесі (SCM). Бизнес тиімділігін басқару жүйесі
(BPM). Корпоративті типті ақпараттық технологиялар.
Корпоративті есептеу ресурстары және платформалары.
Деректерді ӛңдеу орталықтары (ЦОД). Корпоративтік

КВ 3.3
Шифр дисциплиныKIS 3228
Название
дисциплины:
Корпоративные
информационные системы
Пререквизиты: Основы информационных систем
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: освоения дисциплины «Корпоративные
информационные системы» являются: обеспечение
формирования общекультурных и профессиональных
компетенций в части функциональной архитектуры
построения корпоративных информационных систем
(КИС),
аппаратно-программных
платформ
для
корпоративных информационных технологий, типовых
проектных решений для их реализации.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Архитектура предприятия Основы архитектурного
подхода, методология TOGAF. Функциональное и
процессное
управление.
Система
менеджмента
качества (СМК). Модель бизнес-процессов предприятия.
Информационная система управления предприятием
корпоративного типа Классификация информационных
систем управления предприятием. Информационное
обеспечение
стратегического
менеджмента,
сбалансированная
система
показателей
(BSC).
Организационная
структура
управления.
Информационное
обеспечение
оперативного
управления. Стандарты управления предприятием:
MRP, CRP, MRP II. Концепция ERP, ERP II.
Характеристика типовых компонентов КИС Системы
планирования
и
управления
производственными
ресурсами
(MRPII,
ERP).
Система
управления
финансовыми ресурсами (FRM) и бухгалтерского учета.
Система управления человеческими ресурсами (HRM).
Система управления отношениями с клиентами (CRM).
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ақпараттық ресурстар (деректер қоры, деректер
қоймасы). КАЖ дамуының перспективалары. КАЖ
сервис-бағытталған жүйесі, бұлттық есептеулер. КАЖ
құрудың CASE-технологиялары.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- ӛндіріс орнының архитектурасын; стандарттар мен
басқару концепцияларын (MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP
II және басқалар.); процестік басқару принциптерін;
бизнес-процестерді талдау; КАЖ типтік функционалдық
архитектураны; қоласты жүйелердің функциональдық
базалық сипаттамалары мен КАЖ комплексті есептерін;
КАЖ программалық ӛнімдерін талдауды білуі тиіс;
- КАЖ ақпараттық технологияларын пайдалануды білуі
тиіс.
- пәндік облыстағы қолданбалы және ақпараттық
процесстерді
жобалаудың
инструментальдық
құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру керек.
Құзыреті:
пәндік
аймақты,
қолданбалы
және
ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық
құралдарымен жұмыс істей алады.

Система управления логистическими цепочками (SCM).
Система управления эффективностью бизнеса (BPM).
Информационные технологии корпоративного типа
Корпоративные вычислительные ресурсы и платформы.
Центры обработки данных (ЦОД). Корпоративные
информационные ресурсы (базы данных, хранилища
данных). Перспективы развития КИС.
Сервисориентированная
архитектура
КИС,
облачные
вычисления. CASE-технологии создания КИС.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать архитектуру предприятия;
стандарты и
концепции управления (MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II и
др.);
принципы
процессного
управления;
классификацию
бизнес-процессов;
типовую
функциональную
архитектуру
КИС;
базовые
характеристики
функциональных
подсистем
и
комплексов задач КИС; классификацию программных
продуктов КИС;
- уметь использовать информационные технологии КИС.
- владеть навыками
работы с инструментальными
средствами проектирования предметной области,
прикладных и информационных процессов.
Компетенции:
имеет навыки
работы с инструментальными
средствами проектирования предметной области,
прикладных и информационных процессов
ТК 2.8
КВ 2.8
Пәннің шифры VAASO 3329
Шифр дисциплины SOVAI 3329
Пән атауы: Видео және аудио ақпаратты сандық
Название дисциплины: Цифровая обработка видео и
ӛңдеу
аудиоинформации
Пререквизиттері: информатика
Пререквизиты: информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана Постреквизиты: могут использовать при написании
алады
дипломной работы
Мақсаты:
аудио және бейне ақпаратты түзетуге Цель изучения: Целью данной дисциплины является
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арналған
заманауи
программалық
құралдарды,
дыбыстық және бейне ақпаратты ӛңдеудің әдістері мен
принциптерін сызықты және сызықытық емес монтаж
жүргізудің
негізгі
принциптерін,
сонымен
қатар
композитинг құрудың негізгі ережелері мен тәсілдерін
оқып үйрену болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Кіріспе. Түстік синтездің теориялық негіздері. Аналогты
және цифрлы аудио және бейне ақпарат. Ақпаратты
түрлендіру. Аудиовизуалды мәліметтерді алуға (захват)
арналған замануи программалық құралдар. Сызықты,
сызықты месе монтаждаудың әдістері мен принциптері.
Компьютерде дыбысты ӛңдеу. Композитинг және арнайы
эффектілер. Adobe Premiere
Adobe Effects программасында жұмыс жасау негіздері.
Күтілетін нәтиже:
Пәнді оқыту барысында студент:
- аудиовизуалды мәліметтерді қарау мен құруға
арналған заманауи программалық-ақпараттық ортаны
біледі;
- аудиовизуалды мәліметтерді алуға (захват) арналған
замануи программалық құралдарды пайдалана алады;
аудио- және бейне ақпаратты ӛңдеуге арналған
заманауи программалық жабдықтармен жұмыс жасау
дағдыларын меңгереді.
Құзыреті:
Аудио және видеоақпаратты ӛңдеу үшін заманауи
программалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын
меңгерген
ТК 2.8
Пәннің шифры VAPK 3329
Пән атауы:
Видеомонтаждың

аппараттық

изучение современных программных средств для
редактирования аудио- и видеоинформации, методов
и принципов обработки звуковой и видеоинформации,
основных принципов проведения линейного и
нелинейного монтажа, а также основных правил и
приемов построения композитинга.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Введение. Теоретические основы цветового синтеза.
Аналоговая и цифровая аудио и видеоинформация.
Преобразование
информации.
Современное
программное
обеспечение
для
захвата
аудиовизуальных данных.
Методы и принципы
линейного и нелинейного монтажа. Обработка звука на
компьютере.
Композитинг и спецэффекты. Основы
работы в программе AdobePremiere. Основы работы в
программе AdobeAfterEffects.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать современную программно-информационную
среду для просмотра и создания аудиовизуальных
продуктов.
- уметь использовать современное программное
обеспечение для захвата аудиовизуальных данных;
- владеть навыками работы с современными
программными средствами для обработки аудио- и
видеоинформации
Компетенции:
владеет
навыками
работы
с
современными
программными средствами для обработки аудио- и
видеоинформации

КВ 2.8
Шифр дисциплины APSV 3329
және Название дисциплины: Аппаратные и программные
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программалық құралдары
Пререквизиттері: информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: студенттерге видеомантажды жасауға
арналған
аппараттық
және
прогрмаммалық
құралдардың мүмкіндіктерін таныстыру, олармен жұмыс
жасауды үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Видеомонтаждың аппараттық құралдары. Видеомикшер.
Сызықты монтаждың видеокешені. Видеомонтаждың
программалық
құралдары.
Монтажға
арналған
компьютер.
Монтаждау
технологиясы.
Монтаж.
Монтаждың даму кезеңі. Монтаждың негізгі тәсілдері.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып болғаннан кейін студенттер:
кез-келген
мазмұнды
аудиовизуалды
программалардың жұмысын біледі;
- түсірілген бейнематериалды техникалық, эстетикалық
және шығармашылық кӛзқараста бағалай алады;
- аудио- және бейне ақпаратты ӛңдеуге арналған
заманауи программалық жабдықтармен жұмыс жасау
дағдыларын меңгереді.
Құзыреті:
Аудио және видеоақпаратты ӛңдеу үшін заманауи
программалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын
меңгерген

средства видеомонтажа
Пререквизиты: информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы, производственная практика
Цель изучения: целью дисциплиныявляется подготовка
специалистов в сфере телевизионного производства и
цифрового
кинопроизводства,
владеющих
как
техническими, так и творческими знаниями и навыками
Краткое
содержание
основных
разделов:
Аппаратные средства видеомонтажа. Монтажный
видеомагнитофон.
Видеомикшер.
Видеокомплекс
линейного
монтажа.
Программные
средства
видеомонтажа. Монтажный компьютер. Технологии
монтажа.
Монтаж.
Этапы
развития
монтажа
киновидеоизображения. Основные способы монтажа.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать работу аудиовизуальных программ любого
содержания,
- уметь оценивать отснятый видеоматериал с
технической, эстетической и творческой точки зрения.
- владеть навыками работы с современными
программными средствами для обработки аудио- и
видеоинформации.
Компетенции:
владеет
навыками
работы
с
современными
программными средствами для обработки аудио- и
видеоинформации
ТК 2.10
КВ 2.10
Пәннің шифры EOU 4232
Шифр дисциплины EOP4232
Пән атауы: Экономика және ӛндірісті ұйымдастыру
Название дисциплины: Экономика и организация
Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері.
производства
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Пререквизиты: Основы экономической теории.
Мақсаты: Экономикалық құбылыстар бойынша ой Постреквизиты: производственная практика
пікірлерді зерттеу, қоғамның экономикалық процестер Цель изучения:решение проблем формировавщихся в
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барысында қалыптасатын мәселелерді шешу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курстың пәні
мен мақсаттары. Нарықты қалыптастырудың теориялық
негіздері, мәні және принциптері. Прибор жасау
ӛндірісінің
негізгі
қорлары.
Прибор
жасаудағы
айналымдағы құралдар. Ӛндірістік шығындар мен
ӛнімнің ӛзіндік құны. Ӛнімнің бағасын қалыптастыру.
Ӛндірістің кірісі, табысы мен рентабельділігі. Ӛндірістің
финанстық іс-әрекеті. Ӛндірістің сыртқы экономикалық
іс-әрекеті. Ӛндірістік процестерді ұйымдастыру негіздері.
Ӛнімнің сапасын тексеруді ұйымдастыру. Ӛндірістің
инфрақұрылымын ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру
негіздері және техникалық нормалау. Жұмыскерлердің
әртүрлі категорияларының еңбектері ақысын тӛлеуді
ұйымдастыру. Ӛндірістің іс-әрекетінің фирмашілік
болжау мен жоспарлау.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- экономика мен ӛндірісті ұйымдастырудың негізгі
түсініктерін білу керек
- экономикалық жағдайда талдау мен бағалау негізінде
ӛзбетінше шешімдер қабылдауды үйренуі керек;
экономика мен ӛндірісті ұйымдастырудың негізгі
экономикалық проблемалары мен оларды шешудің
әртүрлі әдістерін, негізгі түсініктерін меңгеру керек.
- басқару мен экономикалық жүйелерді кәсіби тұрғыдан
зерттеп, мәселелерді шешуге ғылыми тұрғыдан
қарастырып шешімдерді іздестіру мен жаңа әдістерді
меңгеруі керек.
Құзыреті:
Экономикалық
жүйелерде
басқарудың
кәсіби
мәселелерін шешудің жаңа перспективті тәсілдері мен
әдістерін іздеуге және құруға дайын

ходе экономического процесса и исследование идей по
экономическим явлениям.
Краткое содержание основных разделов:Предмет и
задачи курса. Теоретические основы, сущность и
принципы формирования рынка. Основные фонды
приборостроительного
предприятия.
Оборотные
средства в приборостроении. Издержки производства и
себестоимость продукции. Формирование цен на
продукцию.
Доход,
прибыль
и
рентабельность
производства. Финансовая деятельность предприятия.
Внешнеэкономическая
деятельность
предприятий.
Основы организации производственных процессов.
Организация контроля качества продукции. Организация
инфраструктуры предприятия. Основы организации
труда и техническое нормирование. Организация
оплаты труда различных категорий работающих.
Внутрифирменное прогнозирование и планирование
деятельности предприятия
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные поняти экономики и организации
производства
- уметь принимать самостоятельные решения на основе
анализа и оценки экономической ситуации; владение
основными понятиями экономики и организации
производства,
ориентированные
на
содержание
основных экономических проблем и различных
подходах к их решению.
- владеть методологией научного познания и готов
осуществлять поиск и разработку новых перспективных
подходов и методов решения профессиональных задач
управления в экономических системах.
Компетенции:
владеет методологией научного познания и готов
осуществлять поиск и разработку новых перспективных
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подходов и методов решения профессиональных задач
управления в экономических системах.
ТК 2.10
Пәннің шифры AM 4232
Пән атауы: Ақпараттық менеджмент
Пререквизиттері:Экономикалық теория негіздері.
Постреквизиттері: ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты:: кәсіпорынның негізгі қызметін ақпараттық
қолдауды меңгеру
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Ақпараттық
менеджмент аймағы. Ақпараттық жүйелер ортасында
жоспарлау. Кәсіпорынның ақпараттық инфрақұрылымы.
Ақпараттану
жобаларын
басқару.
Ақпараттану
аймағында күрделі қаржы жұмсалымын басқару.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- құжат айналысын ұйымдастыру түріндегі, құжатсыз
байланыстар, фирма ішіндегі ақпараттық жүйелерді
басқару шеңберінде коммуникативті процесстерді білу,
ақпараттық жүйелермен желілердің жұмысын басқаруды
білу.
- коммуникацияның, техниканың және ақпаратты
технологиялардың, сол сияқты ұйымның мақсаттарына
жеткізетін ақпараттық қорлардың тиімді формаларын
таңдай білуді игеру;
- ғылыми танымның методологиясын игеру және
экономикалық жүйелерді басқарудың кәсіби әдістерін
меңгеру.
Құзыреті:
Экономикалық
жүйелерде
басқарудың
кәсіби
мәселелерін шешудің жаңа перспективті тәсілдері мен
әдістерін іздеуге және құруға дайын

КВ 2.10
Шифр дисциплины IM 4232
Название дисциплины: Информационный менеджмент
Пререквизиты: Основы экономической теории.
Постреквизиты: производственная практика
Цель изучения: владеть информационной поддержкой
основной деятельности организации.
Краткое содержание основных разделов:Сфера
информационного менеджмента. Планирование в среде
информационной
системы.
Информационная
инфраструктура предприятия.Управление проектами
информатизации. Управление капиталовложениями в
сфере информатизации.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать коммуникационные процессы в аппарате
управления, которые осуществляются институтами
(службой) информационного менеджмента в виде
организации
документооборота,
бездокументных
связей, циркуляции документных потоков в рамках
системы управления внутрифирменной информацией,
функционирования информационных систем и сетей.
- уметь выбирать рациональные формы коммуникаций,
техники и информационных технологий, а также
характеристик информационных ресурсов, необходимых
для достижения целей организации;
- владеть методологией научного познания и готов
осуществлять поиск и разработку новых перспективных
подходов и методов решения профессиональных задач
управления в экономических системах.
Компетенции:
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ТК 2.10
Пәннің шифры MBMA 4232
Пән атауы: Мекемені басқару модельдері мен әдістері
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты:: басқарушылық жағдайларды басқару жүйесі
бойынша ұйымдастыру және ӛткізу, ұйымдастырушылық
зерттеу - басқару қызметін талдау
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Ұйымдастыру
инновациялық дамумәселелерін басқару. Модельдер
мен әдістерді қаржыландыру, инновациялық даму.
Модельдердің жалпы сипаттамасы және жіктелуі.
Статикалық модель. Динамикалық модель. Басқару
модельдері мен әдістері ұйымдастырушылық жобалар.
Басқару мәселелері ұйымдастырушылық жобалар.
Міндеттерді басқарудың ұйымдастырушылық жобалар
жүйесінің жіктелімдері. Ӛзін-ӛзі дамыту басқармасын
ұйымдастыру жобаларды басқару моделі. Модельдері
мен әдістері, институционалдық басқару.
Күтілетін нәтиже:
Зерделенгеннен
кейін
студент
міндетті:
ұйымдастыру модельдері мен әдістерін білу ";
- басқару моделін салуды білу;
Құзыреті:
Экономикалық
жүйелерде
басқарудың
кәсіби
мәселелерін шешудің жаңа перспективті тәсілдері мен
әдістерін іздеуге және құруға дайын

владеет методологией научного познания и готов
осуществлять поиск и разработку новых перспективных
подходов и методов решения профессиональных задач
управления в экономических системах.
КВ 2.10
Шифр дисциплины MMOU 4232
Название дисциплины: Модели и методы организации
управления
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: изучение управленческих ситуаций в
системе управления в организации и проведение
организационно
управленческого
анализа
деятельности
Краткое содержание основных разделов:Проблемы
организационного
управления
инновационным
развитием
организации.
Модели
и
методы
финансирования инновационного развития организации.
Описание общей модели и классификация задач.
Статическая модель. Динамическая модель. Модели и
методы управления организационными проектами.
Проблемы управления организационными проектами.
Система
классификаций
задач
управления
организационными проектами. Модели саморазвития в
управлении организационными проектами. Модели и
методы институционального управления.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать модели и методы организации;
-уметь строить модель управления организации;
Компетенции:
владеет методологией научного познания и готов
осуществлять поиск и разработку новых перспективных
подходов и методов решения профессиональных задач
управления в экономических системах.
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ТК 2.11
Пәннің шифры ATZhB 3238
Пән атауы: Ақпараттық және телекоммуникациялық
жүйелерді басқару
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты:: студенттерді санаттары мен қағидалардың
ерекшелігімен,
ұйымның
ақпараттық
жүйелерін
қарастыру мақсаты мен ерекшеліктерін, олардың негізгі
элементтерін, бұл ретте ерекше назар қызмет етуіне
арналған мамандандырылған ақпараттық жүйелерде
қамтылған, студенттерге келесі кәсіби қызмет ықтималы
қажеттілігімен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Unix және
Windows-ты басқару. WEB-сервермен басқару. ISP Құру.
Apache серверінің сәулеті. Internet Information Server
сервердің сәулеті. Ашық жүйелер және ашық
ерекшеліктер. "Клиент-сервер" технологиясы. ISO/OSI
моделі, әр деңгейдегі функциялардың хаттамалары.
Күтілетін нәтиже:
Зерделенгеннен
кейін
студент
міндетті:
- ұйымдастыру модельдері мен әдістерін білу;
-WEB-сервермен жұмыс істей алу
- алған білімдерін теориялық және практикалық
мақсатта: үйрену мен типтік тапсырмаларды орындау.
дағдылары мен тәсілдерін пайдалану.
Құзыреті:Жүйелерді әкімдеу, басқарудың негізгі
принциптерін
біледі,
олардың
программалық
құрылымын, хаттамалары мен қызметін, басқарудың
ақпараттық деректер қорын, заманауи әдістер мен
осындай жүелерді жасау құралдарын біледі.

КВ 2.11
Шифр дисциплины AITS 3238
Название дисциплины: Администрирование в
информационных и телекоммуникационных системах
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: ознакомить студентов с сущностью,
категориями
и
принципами
организации
информационных систем, рассмотреть назначение и
особенности их основных элементов, при этом особое
внимание акцентируется на специализированных
информационных системах, потенциально необходимых
студентам
в
последующей
профессиональной
деятельности
Краткое
содержание
основных
разделов:Администрирование в Unix и в Windows.
Управление
WEB-сервером.
Построение
ISP.
Архитектура сервера Apache. Архитектура сервера
Internet Information Server. Открытые системы и
открытые спецификации. Технологии «клиент-сервер».
Модель ISO/OSI, функции протоколов каждого из
уровней.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
знать
основные
понятия
и
определения
администрирования в различных система
- уметь работать с WEB-серверами
- владеть навыками и приемами использования знаний в
теоретических и практических целях: приобрести навыки
выполнения типовых заданий курса.
Компетенции:
владеет методологией научного познания и готов
осуществлять поиск и разработку новых перспективных
подходов и методов решения профессиональных задач
управления в экономических системах.
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ТК 3.1
Пәннің шифры АКАК 3317
Пән атауы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты
қорғау.
Пререквизиттері:
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау
жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен
практикалық дағдыларын игеру, студенттерге деректерді
қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және
құралдарын жүйелі кӛрсетілуін
оқыту, ақпараттық
жүйелерді
жобалау мен эксплуатациялау үшін
ақпаратты қорғау бойынша практикалық дағдыларды
игеру болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Кіріспе.
Ақпараттық процестерде ақпаратты енгізу, шығару,
беру, ӛңдеу және сақтауды жүзеге асыру кезінде
ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау әдістері мен
құралдары. Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері.
Ақпаратты
қорғаудың
тәжірибелік
әдістері.
Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың
программалық
құралдары.
Вирустардан
қорғау.
Программалық қамтаманы рұқсатсыз қолданудан қорғау.
Программалық
қамтаманы
зерттеуден
қорғауды
ұйымдастыру. Ашық тораптарда ақпаратты қорғау.
Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары.
Компьютерлік және желілік ақпараттарды қорғауды
ұйымдастыруды және техникалық құралдары.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- ақпаратты қорғау объектілерін және олардың жіктелуін
білу
- ақпараттық процесстерде ақпаратты енгізу, шығару,

КВ 3.1
Шифр дисциплины: IBZI3317
Название
дисциплины:
Информационная
безопастность и защита информации.
Пререквизиты:
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: изучение теоретических основ
построения и практического использования систем
защиты информации в информационных системах,
обучение
студентов
систематизированным
представлениям о принципах, методах и средствах
реализации
защиты
данных,
приобретению
практических навыков по защите информации в
информационных системах, необходимых для их
проектирования и эксплуатации.
Краткое содержание основных разделов: Введение.
Защита информации при реализации информационных
процессов ввода, вывода, передачи, обработки и
хранения информации. Методы и средства защиты
информации.
Теоретические
методы
защиты
информации.
Практические
методы
защиты
информации.
Программные
средства
защиты
информации в компьютерных сетях. Защита от вирусов.
Защита
программного
обеспечения
от
несанкционированного доступа. Организация защиты
программного обеспечения от исследования. Защита
информации в открытых сетях. Криптографические
средства
защиты
информации.
Симметричные
криптосистемы.
Системы
с
открытым
ключом.
Организационные и технические средства защиты
информации в компьютерных сетях.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать особенности объектов защиты информации, их
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беру, ӛңдеу және сақтау әдістері мен құралдарын білу.
- ақпарат қауіпсіздігі жүйесінің күтілетін қауіпсіздігін,
тиімділігін есептеумен бағалауды меңгеру
Құзыреті:
ақпараттық
қауіпсіздік
жүйелерінің
теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және
күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген.

ТК 3.1
Пәннің шифры KZhAK 3317
Пән атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты:
ақпараттық
қауіпсіздікке
жүйелік
қатынасының негізгі принциптерінің бірі – жеткіліктік
принципі, оның мағынасы: кез-келген жағдайда жүз
пайыздық қорғау жоқ, сондықтан теориялық максималды
қорғау деңгейіне емес, ал нақты жағдайларда
деректердің минималды
қажетіне,
мүмкін қауіп
деңгейінде.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютерлік
техниканың дамуы және оның адам қызметінің әртүрлі
салаларына енуі заңға қайшы әрекеттердің ӛсуіне
әкелді, олардың болуының объектісі немесе құралы
болып
электрондық-есептеу
машинасы.
Манипуляциялаудың әртүрлі жолымен, яғни ақпаратқа
оны ӛңдеудің әртүрлі кезеңдерінде ӛзгеріс енгізу,
программалық қамсыздандыруға болады.
Күтілетін нәтиже: Ақпарат қорғау объектісі ретінде.
Сенімді қорғауды тұрғызу компьютерлік жүйедегі
алмасатын ақпаратты оның сенімділік деңгейін анықтау

классификацию
- уметь использовать методы и средства защиты
информации
при
реализации
информационных
процессов ввода, вывода, передачи, обработки и
хранении информации.
- владеть теорией, принципами построения, методами
расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы
безопасности информации
Компетенции:
владеет
теорией,
принципами
построения, методами расчета и оценкой ожидаемой
эффективности системы безопасности информации.
КВ 3.1
Шифр дисциплины ZIKS3317
Название дисциплины: Защита информации в
компьютерных системах
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: Один из основных принципов
системного подхода к безопасности информации –
принцип «разумной достаточности», суть которого:
стопроцентной защиты не существует ни при каких
обстоятельствах, поэтому стремиться стоит не к
теоретически
максимально
достижимому
уровню
защиты, а к минимально необходимому в данных
конкретных условиях и при данном уровне возможной
угрозы.
Краткое содержание основных разделов:Развитие
компьютерной техники и ее широкое внедрение в
различные сферы человеческой деятельности вызвало
рост числа противозаконных действий, объектом или
орудием совершения которых являются электронновычислительные машины. Путем различного рода
манипуляций, т.е. внесения изменений в информацию
на различных этапах ее обработки, в программное
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үшін бағалауды, оның қауіпсіздігінің потенциалды қаупін
және оны қорғаудың қажет режимін орнату.
Құзыреті:
Ақпараттық
қауіпсіздік
жүйелерінің
теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және
күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген

ТК 3.1
Пәннің шифры: KT 3317
Пән атауы: Кодтау теориясы
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: Ӛндірістік іс-тәжірибе.
Мақсаты: Студенттерді кодтау теориясының міндеттері
және әдістерін, негізгі ұғымдарын және тиімді, кедергісіз
тұрақты кодтау теориясының идеяларымен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кіріспе.
Ақпарат теориясының фундаментальдық ережелері.
Ақпаратты ӛлшеу. Ақпараттың сандық ӛлшемдеріне
кірісу. Сигналдар модельдері. Үздіксіз дискретті
оқиғалардың энтропия түсінігі. Сигналдарды түрлендіру.
Кедергілер болғанда және болмағанда ақпаратты беру
және байланыс каналының ӛткізу қабілеттілігі. Байланыс
каналдары мен мәліметтер кӛздерін математикалық
тұрғыда түсіндіру. Мәліметтер кӛздері. К.Шеннонның
тура және кері теоремалары. Ақпаратты кодтау.
Кодтауды құру әдістемесі. Ақпаратты беру. Үздіксіз
ақпаратты уақыт бойынша және амплитуда бойынша
қателіктерімен бағалау арқылы берудің проблемалары.
Ақпараттық жүйелер жұмысының сапасын бағалаудағы
ақпараттық әдіс.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге

обеспечение.
Ожидаемые результаты: Информация как объект
защиты Построение надежной защиты включает оценку
циркулирующей в компьютерной системе информации с
целью уточнения степени ее конфиденциальности,
анализа потенциальных угроз ее безопасности и
установление необходимого режима ее защиты.
Компетенции:
владеет теорией, принципами
построения, методами расчета и оценкой ожидаемой
эффективности системы безопасности информации
КВ 3.1
Шифр дисциплины: ТK3317
Название дисциплины: Теория кодирования
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения: Целью курса является знакомство
студентов с задачами и методами теории кодирования,
основными понятиями и идеями теории эффективного и
помехоустойчивого кодирования.
Краткое содержание основных разделов:Введение.
Фундаментальные положения теории информации.
Измерение информации. Подходы к количественной
мере информации. Модели сигналов. Понятие энтропии
дискретных инепрерывных событий. Преобразование
сигналов. Скорость передачи информации и пропускная
способность канала связи при отсутствии и наличии
помех. Математическое описание каналов связи и
источников сообщений. Источники сообщений. Прямая и
обратная
теоремы
К.Шеннона.
Кодирование
информации. Методика построения кодов. Передача
информации.
Проблемы
передачи
непрерывной
информации с оценкой ошибок дискретизации по
времени
и
по
амплитуде.
Возможность
информационного
подхода
к
оценке
качества
функционирования информационных систем.
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міндетті:
- байланыс каналдары бойынша ақпаратты беруде
кодтау теориясының әдістерін білу
- әртүрлі құбылыстар мен процесстерді зерттеуде
ақпаратты беру, сақтау және қорғау әдістерін қолдана
білуді
- ақпараттық қауіпсіздік жүйесін күтілетін тиімділігін
бағалауды және есептеу әдістерін құруды игеру
Құзыреті:
Ақпараттық
қауіпсіздік
жүйелерінің
теориясын, құру принциптерін, есептеу әдістерін және
күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген.
ТК 3.2
Пәннің шифры IP 3323
Пән атауы: Интернетте программалау
Пререквизиттері:Web-технологиялар
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты:
студенттерді Web-қосымшаларды құру
технологияларымен және құралдарымен таныстыру.
Тегтердің қызметін,
Web-беттерді жазуды, JavaScript
тілінің негізін және мүмкіндіктерін оқып-үйрену,
ақпараттық желілер үшін JavaScript тілінде сценарийлер
құру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Программалау
тарихы.
JavaScript
тілінің
негізі:
мәліметтерді енгізу және шығару; мәліметтер типтері;
айнымалылар және операторлар; функциялар және
объектілер.
Сценарийлерді
құру
негіздері:
сценарийлердің орналасуы; оқиғалардың ұғымы және
қасиеттері,
оқиғаларды
ӛңдеу;
сценарийлерді
басқаратын объектілер; терезелер және фреймдармен
жұмыс; құжаттың элементтерін динамикалық түрде
ӛзгерту; бейнелерді жүктеу; браузердің және құжаттың

Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать методы теории кодирования для решения задач
передачи информации по каналам связи
- уметь применять методы передачи, хранения и защиты
информации для исследования различных явлений и
процессов
- владеть теорией, принципами построения, методами
расчета и оценкой ожидаемой эффективности системы
безопасности информации
Компетенции:
владеет теорией, принципами
построения, методами расчета и оценкой ожидаемой
эффективности системы безопасности информации.
КВ 3.2
Шифр дисциплины PI 3323
Название дисциплины: Программирование в интернет
Пререквизиты: Web-технологии
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: ознакомить студентов со средствами и
технологиями создания Web-приложениями. Свойства
тегов, написание Web-страниц, изучить основы и
возможности языка JavaScript, для информационных
сетей создать сценарий на языке JavaScript.
Краткое содержание основных разделов: История
программирования. Основы языка JavaScript: ввод и
вывод данных, типы данных, переменные и операторы,
функции и объекты. Основы создания сценариев:
расположение сценариев, понятия и свойства события,
обработка событий, объекты, управляемые сценариями,
работа с окнами и фреймами, динамическое изменение
элементов документа, загрузка изображений, объектная
модель браузера и документа. Простые визуальные
эффекты. Движение элементов. Рисование линий.
Обработка данных форм. Меню. Таблицы и простые
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объектілі моделі. Қарапайым визуалды эффектілер.
Элементтердің қозғалысы. Сызықтарды салу. Форманың
мәліметтерін ӛңдеу. Меню құру. Кестелер және
қарапайым деректер қорын құру. Сценарийлердің Flashмультфильмдармен іс-әрекеті.
Күтілетін нәтиже
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- JavaScript тілінде программалаудың негізін білу керек
- тілді білікті түрде пайдалануды білу керек, Интернетте
жұмыс істеуді үйрену керек, скриптік тілдерде
программалау арқылы жеткілікті түрдегі күрделі
программаларды жаза білу керек.
- заманауи мобильді платформалар үшін программалар
жасау дағдыларын меңгеру керек.
Құзыреті:
заманауи
мобильді
платформаларға
арналған программаларды құру дағдыларына ие
ТК 3.2
Пәннің шифры: PPN 3323
Пән атауы:РНР – да программалау негіздері
Пререквизиттері: Web-технологиялар
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты:
PHP
Интернетпен
байланысты
қосымшаларды программалау үшін қолданылады. Бірақ,
PHP-ді командалық жолдың интерпретаторы ретінде
қолдануға болады, негізінен *nix-жүйелерде. Соңғысы
CORBA және COM интерфейстері негізінде мүмкін,
сонымен қатар PHP-GTK кеңейтпесі кӛмегімен. PHP-l3
осындай қолдануда келесі тапсырмаларды шешуге
болады: Интерактивті командалық жолдың қосымшасын
құру; GUI кросс-платформалық қосымшаларды PHPGTK кітапханасы кӛмегімен құру; Windows және Linux
бойынша кейбір тапсырмаларды автоматтандыру
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: PHP тілі вебпрограммалау үшін арнайы арналған. PHP C және Perl

базы данных. Взаимодействие с Flash-мультфильмами.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основы программирования на языке JavaScript.
- уметь квалифицированно использовать язык,
научиться работать в Интернете, научиться писать
достаточно сложные программы на скриптовых языках
программирования.
- владеть навыками разработки программ для
современных мобильных платформ.
Компетенции: владеет навыками разработки программ
для современных мобильных платформ

ТК 3.2
Шифр дисциплины:OPP 3323
Название дисциплины: Основы программирования в
PHP
Пререквизиты: Web-технологии
Постреквизиты: при написании дипломной работы
Цель изучения: Дело в том, что PHP, как правило,
используется
сугубо
для
программирования
приложений, связанных с Интернетом. Однако, PHP
можно еще использовать в качестве интерпретатора
командной строки, в основном в *nix-системах.
Последнее возможно при помощи CORBA и COM
интерфейсов, а также при помощи расширения PHPGTK. При таком использовании PHP возможно решение
следующих задач: создание приложений интерактивной
командной строки;создание кросс-платформенных GUI
приложений
при
помощи
библиотеки
PHPGTK;автоматизация некоторых задач под Windows и
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тілдерінің артықшылығын жинақтаған және дәстүрлі
программалау тілдері алдында артықшылыққа ие.
PHPсинтаксисі С тілінің синтаксисін еске түсіреді және
кӛбіне Java және Perl сияқты тілдерден алынған.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
РНР-да
серверлік
қосымшаларды
жасауды
программалық
қамсыздандыруды
білу;
РНР-да
серверлік программаларды жазу ерекшеліктерін білу
керек; РНР-да web-қосымшалары үшін интерфейстер
құруды білу керек;
- заманауи Web-тілдер негізінде программалық
қосымшаларды үйрену керек
web-қосымшаларды
жасауда
инструментальді
құралдарды пайдалануды меңгеру керек
Құзыреті: қазіргі заманғы Web-тілдер негізінде
программалық қосымшалар құра алады.

ТК 3.2
Пәннің шифры: PPN 3323
Пән атауы:Perl-да программалау негіздері
Пререквизиттері: Web-технологиялар
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты: Пән мақсаты болып қазіргі заманғы скрипт
тілдерімен берілген әртүрлі күрделілік
деңгейінде
құралдарды оқып-білу болып табылады, сонымен қатар
скрипт тілдерді қолдануда тәжірибелік дағдыларды
қолдану.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Web-сервердің және клиенттің әрекет ету механизмін,
тіл синтаксисін, басқару конструкцияларын, қолданушы
функцияларын құру, массивтер және жолдармен жұмыс

Linux
Краткое содержание основных разделов: Язык PHP
специально предназначен для веб-программирования.
PHP сочетает достоинства языков C и Perl и при этом
весьма прост в изучении и обладает значительными
преимуществами перед традиционными языками
программирования. Синтаксис PHP очень напоминает
синтаксис языка C и во многом заимствован из таких
языков как Java и Perl.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать программное обеспечение для разработки
серверных
приложений;
особенности
написания
серверных программ на РНР; создавать в РНР
интерфейсы для web-приложений;
- уметь разрабатывать программные приложения на
основе современных Web-языков
- владеют инструментальными средствами разработки
web-приложений
Компетенции: умеет разработать программные
приложения на основе современных Web-языков.
ТК 3.2
Шифр дисциплины: OPP 3323
Название дисциплины: Основы программирования в
Perl
Пререквизиты: Web-технологии
Постреквизиты: при написании дипломной работы
Цель изучения: Целью дисциплины является изучение
средств создания приложений различного уровня
сложности,
предоставляемых
современными
скриптовыми языками, а так же получение практических
навыков в использовании скриптовых языков
Краткое
содержание
основных
разделов:
овладение:механизмами взаимодействия web-сервера и
клиента,
синтаксисом
языка,
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әдістерін, файлдық жүйемен жұмыс істеу әдістерін,
PERL және MySQL әрекеттесуін меңгеру.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- PERL программалау тілінің негізін білу тиіс
- заманауи Web-тілдері негізінде программалық
қосымшаларды жасауды білу керек.
- web-сервер мен клиенттің ӛзара әрекеттерін,
механизмдерін,
тілдің
синтаксисін,
басқару
конструкцияларын білу керек
Құзыреті: қазіргі заманғы Web-тілдер негізінде
программалық қосымшалар құра алады.
ТК 2.6
Пәннің шифры APN 3223
Пән атауы: Ассемблерде программалау негіздері
Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы
және программалау
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: Студенттердің машиналық команда және
программа түсініктерін қалыптастыру; ―Ассемблер‖
тілінің командасының құрылымымен және командалар
жүйесімен таныстыру; ―Ассемблер‖ тілін қолданып тиімді
қолданбалы программалар құруға, пайдалануға үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәнге кірісре.
Заманауи
микропроцессорлардың
жұмыс
жасау
принциптері.
Машиналық
командаларды
ұсыну.
Машиналық командалардың форматтары. Мәліметтерді
ұсыну..
Ассемблер
тілінің
негізгі
элементтері.
Лексемалар. Сӛйлемдер. Директивалар. Мәліметтерді
анықтау
директивалары.
Эквиваленттілік
және
меншіктеу директивалары. Ӛрнектер. Ассемблер тілі

управляющими
конструкциями,
созданием пользовательских функций, методами
работы с массивами и строками, методами работы с
файловой
системой,
взаимодействием PERL и MySQL.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основы языка программирования PERL
- уметь разработать программные приложения на
основе современных Web-языков.
- владеть механизмами взаимодействия web-сервера и
клиента,
синтаксисом
языка,
управляющими конструкциями овладение
Компетенции: умеет разработать программные
приложения на основе современных Web-языков.
KB 2.6
Шифр дисциплины OPA 3223
Название дисциплины: Основы
программирования на Ассемблере
Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и
программирование
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: усвоение студентами принципов
работы ЭВМ, операционных систем и трансляторов с
языков высокого уровня, обучение приемам разработки
высокоэффективных программ
Краткое содержание основных разделов: Введение
в
дисциплину.
Принцип
работы
современных
микропроцессоров. Представление машинных команд.
Форматы машинных команд. Представление данных.
Понятия бита, байта, слово, адреса ячейки. Язык
Ассемблер.
Начальные
сведения.
Директивы
определения данных. Выражения. Команды. Пересылки.
Арифметические команды. Безусловный переход.
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командалары.
Орналастыру.Негізгі
арифметикалық
командалар.Ӛту командалары. Шартсыз ӛту. Тура ӛту.
Жанама ӛту. Салыстыру командалары. Шартты ӛту
командалары. Тармақты алгоритмдерді программалау
мысалдары.
Шартты
және
шартсыз
ӛту
командаларының кӛмегімен циклдар ұйымдастыру.
Циклдарды
басқару
командалары.
Құрылымды
айнымалылармен жұмыс. Массивтер. Құрылымдар.
Логикалық командалар. Программалық сегменттер.
Стек. Ішкі программалар-процедуралар. Макроқұралдар.
Енгізу-шығару. Үзу.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- ЭЕМнің жұмыс принциптерін; жоғары тиімді
программаларды
жасау
әдістерін;
программалық
регистрдің құрылымын; машиналық командалардың
түрлері мен құрамын; Ассемблердегі сӛйлемдердің
құрылымын
(командалар,
директивалар,
комментарилер) білу
- Ассемблер тілінде программалауды білу
- комьютердің жұмысы мен құрылымының жалпы
принциптерін білу және Ассемблере программа жасауды
игеру .
Құзыреті:
Компьютердің
жұмыс
істеуі
мен
құрылғыларының жалпы принциптерін меңгерген және
Ассемблерде программа құруға қабілетті
ТК 2.6
Пәннің шифры: ZhP 3223
Пән атауы:Жүйелік программалау
Пререквизиттері: Алгоритмдер, деректер құрылымы
және программалау
Постреквизиттері: Ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты:жоғарғы деңгейдегі маман программистерге
қажетті компьютер жұмысын басқарушы программалық

Команды сравнения и условного перехода. Понятие о
массивах. Структуры. Упакованные данные. Множества.
Записи. Логические команды. Команды управления
циклом. Программные сегменты. Стек. Подпрограммыпроцедуры. Макросредства. Ввод-вывод. Прерывания.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать принципы работы ЭВМ;способы разработки
высокоэффективных программ; структуру программного
регистра; виды и состав машинных команд; структуру
предложения
(команды,
директивы,
коментарии)
Ассемблера
- уметь программировать на языке программирования
Ассемблер
- владеть общими принципами устройства и работы
компьютера и способен разрабатывать программы на
Ассемблере.
Компетенции:
владеет
общими
принципами
устройства и работы компьютера и способен
разрабатывать программы на Ассемблере

КВ 2.6
Шифр дисциплины: SP3223
Название дисциплины: Системное программирование
Пререквизиты: Алгоритмы, структуры данных и
программирование
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения: является обучение составлению
высокоэффективных программ с использованием
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жабдықтарды құруды үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Негізгі оқу-жазу
жүйесі
(BIOS).
Негізгі
оқу-жазу
жүйесінің
бағдарламалары. BIOS үзілістері. Диск құрылымы.
Файлдардың орналасу таблицасы (FAT). Жұмысқа қосу
секторы. Жүйелік диск. Операциялық жүйенің жұмысқа
қосылу стандарттары. Windows программасы. Win32 API
функциялары. Windows хабарламалары. Графикалық
құрылғылар интерфейсі. Программа ресурстары. Меню
құру. Стандартты басқару элементтері. ActiveX басқару
элементтерін құру, тіркеу және қолдану. Ассемблер тілі.
Intel
процессорларының
құрылымы.
Процессор
регистрлері. Программа құрылымы. Командалар мен
операторлар. Компьютер жпдысының
адрестелуі.
Мәліметтер
ауыстыру
командасы.
Салыстыру
командалары. Программа сегменттерін орналастыру.
Кӛмекші программалар. Ассемблер тілінде динамикалық
библиотека құру. UNIX операциялық жүйесінде
ассемблер тілінде программалау.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып болғаннан кейін студенттер:
- компьютер
жұмысының
негізгі
программалық
принциптерін, BIOS үзуді білуі;
- Win32API функцияларын пайдалана білулері;
Әртүрлі ОЖ программалар ӛңдеу дағдыларын игеруі
керек.
Құзіреті:
Әртүрлі операциялық жүйелерде программа құру
дағдыларына ие.

возможностей BIOS и операционных систем. Выработка
практических навыков применения этих знаний.
Краткое содержание основных разделов:Базовая
система ввода и вывода. Программы базовой системы
вводаи вывода. Этапы загрузки операционной системы.
Программирование Windows. Интерфейс графических
устройств. Реестр Windows. Язык Ассемблера.
Структура
процессора
Intel.
Язык
Ассемблера.
Арифметические и логические команды. Подпрограммы.
Построение динамических библиотек на Ассемблере.
Программирование на Ассемблере в среде Unix.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные программные принципы работы
компьютера; прерывания BIOS.
- уметь использовать функции Win32API
- владеть навыки разработки программ в различных
операционных системах
Компетенции:
имеет навыки разработки программ в различных
операционных системах.

ТК 2.7
Пәннің шифры: UK 3225
Пән атауы: UML кіріспе
Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері

КВ 2.7
Шифр дисциплины:VU 3225
Название дисциплины:Введение в UML
Пререквизиттері: Основы информационных систем
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Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: UML - бұл модельдеудің бір ыңғайланған
графикалық тілі, бұл талдау, жобалау және жүзеге
асыруға қажетті нақты және графикалық модельдер
құруды білдіреді, олар программалық қамсыздандыру
жүйесін құруда және ашуда қолданылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
UML – бұл конструкторлаудың тілі, оның кӛмегімен
құрылған модельдер әртүрлі программалау тілдеріне
ауыса алады. Басқаша айтқанда, UML-моделді Java,
C++, Visual Basic сияқты тілдерде бейнелеуге болады,
тіпті реляциялық деректер қорындағы кестелерінде.
Программалау тілдерінде модельді мұндай бейнелеу
тура жобалауды жүзеге асырады: UML моделінен кодты
нақты тілге генерациялау. Кері тапсырманы жүзеге
асыруға
болады:
модельді
бар
үлгімен
реконструкциялау.
Күтілетін
нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- жүйелік архитектураны және оның детальдарын
құжаттау мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін UML
тілін білуге,
- жүйеге қойылатын талаптарды тұжырымдау үшін тілді
пайдалануды білу керек
пәндік,
қолданбалы
және
информациялық
процесстерді
инструментальдіқ
құралдармен
пайдаланып жобалау дағдыларын үйрену керек.
Құзыреті:
пәндік
аймақты,
қолданбалы
және
ақпараттық процестерді жобалаудың инструменталдық
құралдарымен жұмыс істей алады.
ТК 2.8

Постреквизиттері:
могут использовать при
написании дипломной работы
Цель изучения: UML – это графический язык
специфицирования, что означает построение точных и
полных графических моделей, касающиеся анализа,
проектирования и
реализации,
которые должны
приниматься в процессе разработки и развертывания
системы программного обеспечения.
Краткое содержание основных разделов: UML – это
язык конструирования, и модели, созданные с его
помощью, могут быть непосредственно переведены на
различные языки программирования. Иными словами,
UML-модель можно отобразить на такие языки, как Java,
C++, Visual Basic, и даже на таблицы реляционной базы
данных.Такое
отображение
модели
на
язык
программирования позволяет осуществлять прямое
проектирование: генерацию кода из модели UML в
какой-то конкретный язык. Можно решить и обратную
задачу: реконструировать модель по имеющейся
реализации.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать UML язык, который позволяет решить проблему
документирования системной архитектуры и всех ее
деталей,
- уметь использовать язык для формулирования
требований к системе и определения тестов
- владеть навыками
работы с инструментальными
средствами проектирования предметной области,
прикладных и информационных процессов.
Компетенции:
имеет
навыки
работы
с
инструментальными
средствами
проектирования
предметной области, прикладных и информационных
процессов
КВ 2.8
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Пәннің шифры MSDKBZh 3226
Пән атауы: MySQL деректер қорын басқару жүйесі
Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелердегі
мәліметтер базасы
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты:
MySQL ДҚБЖ-ның құрлымын және
мүмкіндіктерін зерттеу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Деректер
қорын жобалау және құру. Кестелер және индекстерді
құру. Кестені қою, ӛшіру және құрлымын
ӛзгерту.
MySQL сұраныстары және функциялары, кесте типтері
және транзакцияны қолдану. Қолданушылар құқықтарын
басқару. MySQL конфигурациясы және конфигурация
операциялары. MySQL-ды администрациялау. MySQLдың деректерін резервілеу және және қалпына келтіру.
MySQL-дың файлдарын және есептеу жазбасын қорғау.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- MySQL құрылымы мен мүмкіндіктерін білуді
- кестелердің құрылымдарын ӛзгертіп, оларға енгізу мен
ӛшіруді, деректерді жаңарту және сұраныстарды жасау
кез келген пәндік облыста деректер қорын жобалау
- деректер қорын ұымдастыру мен басқарудың
дағдыларын меңгеру
Құзыреті: еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының
құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын
ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық
дағдыларға ие

ТК 2.8
Пәннің шифры: OBPKDKK 3226

Шифр дисциплиныSUBDMS 3226
Название дисциплины: Система управления базами
данных MySQL
Пререквизиты: Базы данных в информационных
системах
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: Изучить структуру и возможности
СУБД MySQL
Краткое содержание основных разделов: Установка,
структура и возможности MySQL. Проектирование,
создание баз данных, таблиц и индексов. Вставка,
удаление, изменение структуры таблиц и обновление
данных. Запросы MySQL. Запросы и встроенные
функции MySQL. Типы таблиц и использование
транзакций. Управление правами пользователей.
Конфигурация
и
опции
конфигурации
MySQL.
Администрирование
MySQL.
Резервирование
и
восстановление данных MySQL. Защита учетных
записей и файлов MySQL. Репликация баз данных.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать структуру и возможности MySQL
- уметь вставлять, удалять, изменять структуру
таблицы, обновлять данные и создавать запросы,
проектировать
структуры
базы
данных
для
произвольной предметной области
- владеть практическими навыками организации и
управления базами данных
Компетенции: способен проектировать
структуры
базы данных для произвольной предметной области и
владеет практическими навыками организации и
управления базами данных.
КВ 2.8
Шифр дисциплины: SBDSOOP 3226
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Пән атауы: Объектіге-бағытталған программалау
құралдарымен деректер қорын құру
Пререквизиттері:
Объектіге–бағытталған
программалау 2
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда
Мақсаты: ОБП құралдарымен деректер қорын құруда
негізгі үш ортақ деректер қорының сәулеті қолданылады
– файл серверлік, клиент серверлік және үш деңгейлілі.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Деректер қорын
басқару жүйесі (ДҚБЖ) – бұл деректер қорын құру,
толтыру, жаңарту және ӛшіру үшін арналған
программалық құрал. ДҚБЖ-ның үш негізгі түрін атауға
болады. Әмбебап міндеттегі ӛндірістік, арнайы
міндеттегі ӛндірістік және нақты тапсырыс беру үшін
құрылатын.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- визуальдық программалау ортасында қосымшаларды
жасау технологиясын білу керек.
- кез келген пәндік облыста деректер қорының
құрылымын жобалауды игеру керек
- деректер қорын басқаруды және ұйымдастыруда
практикалық дағдыларға ие болу керек
Құзыреті: Еркін пәндік аймақ үшін деректер қорының
құрылымын жобалауға қабілетті және деректер қорын
ұйымдастыру және басқару бойынша практикалық
дағдыларға ие

Название дисциплины: Создание баз данных
средствами
объектно-ориентированного
программирования
Пререквизиты:
Объектно-ориентированное
программирование 2
Постреквизиты: написание дипломной работы
Цель изучения: При создании баз данных в ООП
рассматриваются три наиболее распространенных
архитектуры баз данных — файл-серверная, клиентсерверная и трехзвенная.
Краткое содержание основных разделов: Системы
управления базами данных (СУБД) — это программные
средства, предназначенные для создания, наполнения,
обновления и удаления баз данных. Различают три
основных вида СУБД: промышленные универсального
назначения, промышленные специального назначения и
разрабатываемые для конкретного заказчика.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать технологию создания приложении в среде
визуального программирования.
- уметь проектировать структуры базы данных для
произвольной предметной области
- владеть практическими навыками организации и
управления базами данных
Компетенции: способен проектировать
структуры
базы данных для произвольной предметной области и
владеет практическими навыками организации и
управления базами данных
ТК 2.9
ТК 2.9
Пәннің шифры: LPK 4231
Шифр дисциплины: VPL 4231
Пән атауы: LEGO программалауына кіріспе
Название дисциплины: Введение в программирование
Пререквизиттері: Информатика
LEGO
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана Пререквизиты: Информатика
алады
Постреквизиты: могут использовать при написании
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Мақсаты:
Студенттерді
NXT-G
программалау
тілдерінде Lego роботтарды программалау негіздерімен
таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: LEGO Education
WeDo конструктор моделдері үшін программалаудың
стандартты ортасы LEGO Education WeDo Software
болып табылады. Ол блоктарды Палитрадан Жұмыс
үстеліне орын ауыстыру және программаны тізбекке
түзу арқылы программалауға мүмкіндік береді (drag-anddrop технологиясы). Программада LabVIEW негізінде
жұмыс істейді. Сәйкес блоктар моторларды, иілу және
арақашықтық датчиктерін, сонымен қатар клавиатураны
және
компьютер
дисплейін,
микрофон
және
қаттысӛйлегішті басқару үшін арналған.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- білім беру ортасында ең кӛпшілік робототехникалық
жиынтықтарды (LEGO Mindstorms) білу, олардың ПҚ
және программалау әдісімен танысу.
- білім беру робототехникалық конструкторларды
пайдаланып есептер шығара білу
- NXT-G программалау тіліндеLEGO роботтарын
программалауды меңгеру керек.
Құзыреті:
Білім
берудегі
робототехникалық
конструкторлардың
кӛмегімен
есептерді
шешуге
қабілетті

дипломной работы
Цель изучения: Ознакомить студентов с основами
программирования
роботов
Lego
на
языке
программирования NXT-G.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Стандартная среда программирования для моделей
конструктора LEGO
Education
WeDoявляется
программа LEGO Education WeDo Software. Она
позволяет программировать путѐм перетаскивания
Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в
цепочку
программы
(технология drag-and-drop.).
Программа
работает
на
основе LabVIEW.
Соответствующие
Блоки
предусмотрены
для
управления моторами, датчиками наклона и расстояния,
а также имеются Блоки для управления клавиатурой и
дисплеем
компьютера,
микрофоном
и
громкоговорителем.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать наиболее популярными в образовательной
среде
робототехническими
наборами
(LEGOMindstorms),
их
ПО
и
способами
программирования.
уметь
решать
задачи
с
использованием
образовательных робототехнических конструкторов
- владеть основами программирования роботов LEGO
на языке программирования NXT-G.
Компетенции:
способен
решать
задачи
с
использованием образовательных робототехнических
конструкторов

ТК 2.9
КВ 2.9
Пәннің шифры: IRTZh 4231
Шифр дисциплины IRS 4231
Пән атауы: Интеллектуалды роботтық техникалық Название
дисциплины:

Интеллектуальные
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жүйелер
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: Курс интеллектуалдық жүйелерді және
робототехникалық кешендерді құрудың теориясына
және
әдістемесіне
арналған.
Интеллектуалдық
жүйелерді
құрудың
және
робототехникалық
тапсырмаларды шешудің мысалдары беріледі.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Курста
интеллектуалдық
жүйелердің
теория
негіздері
сипатталады: білімді ұсыну, шешімдерді табу әдістері.
Электрондық жүйелерді құрудың әдіснамасы және
мысалдары беріледі. Бейнелерді оқудың теория
негіздері
және
бейнелерді
оқудың
жүйелері
қарастырылады. Робототехникалық тапсырмаларды
шешудің теория негіздері, технологиялық амалдарды
орындау кезінде жасанды интеллект негіздерін қоса
отырып. Ӛңделетін жазықтық сапасын анықтау, күрделі
жазықтықтарды
айқындауда
геометриялық
параметрлерді анықтау.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- интеллектуальдық жүйелер теориясының негізгі
түсініктерін білу;
- тиімді программалық кешендерді жасауда деректердің
құрылымдарын жобалау мен іске асыруды білу керек.
С++
программалау
тіліндегі
STL
кітапханасы
шаблондарының сол сияқты арнайы кітапханалардың
шаблондық кластарын пайдалана білу керек.
- Интеллектуальды есептер шешудің базалық әдістерін,
осы әдістердің қолданылуын, есептер шығаруда әртүрлі
әдістерді
пайдаланудағы
шектеулер
мен
проблемаларды меңгеру тиіс.

робототехнические системы
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: Курс посвящен основам теории и
методологии создания интеллектуальных систем и
робототехнических комплексов. Даются примеры
создания интеллектуальных систем и решения
робототехнических задач.
Краткое содержание основных разделов: В курсе
излагаются основы теории интеллектуальных систем:
представление знаний, методы поиска решений. Даются
методология и примеры создания экспертных систем.
Рассматриваются
основы
теории
распознавания
изображений и системы распознавания изображений,
общение с ЭВМ на естественном языке и системы
речевого общения. Излагаются основы теории решения
робототехнических
задач,
включая
элементы
искусственного
интеллекта
при
выполнении
технологических операций. Распознавание качества
обрабатываемой
поверхности,
определение
геометрических
параметров
при
распознавании
сложных поверхностей.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные понятия теории интеллектуальных
систем;
- уметь проектировать и реализовать структуры данных
для построения эффективных программных комплексов.
Использовать шаблонные классы библиотеки шаблонов
STL
языка
программирования
С++,
а
также
специализированных библиотек.
владеть
базовыми
методами
решения
интеллектуальных задач, применимости этих методов,
ограничениях и проблемах использования различных
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Құзыреті:
Білім берудегі
конструкторлардың
кӛмегімен
қабілетті

робототехникалық подходов к решению задач.
есептерді
шешуге Компетенции:способен
решать
задачи
с
использованием образовательных робототехнических
конструкторов
ТК 2.10
КВ 2.10
Пәннің шифры AZhZh 4234
Шифр дисциплины SAP 4234
Пән атауы: Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Название дисциплины: Системы автоматизированного
Пререквизиттері: Ақпараттық жүйелер негіздері
проектирования
Постреквизиттері: Ӛндірістік іс-тәжірибе
Пререквизиты: Основы информационных систем
Мақсаты: автоматтандырылған жобалау жүйелерін Постреквизиты: Производственная практика
оқып-үйрену, инерциялық навигациялық және бағдарлау Цель
изучения:
изучение
систем
сквозного
жүйелері негізінде АЖЖ программалық ӛнімдерінің автоматизированного
проектирования,
изучение
жұмыс істеуінің негізгі принциптерін оқып-үйрену.
основных принципов работы программных продуктов
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:. САПР на базе инерциальных систем навигации и
Автоматтандырылған жобалау жүйелерін тұрғызудың ориентации.
негізгі принциптері. Жобалаудың жүйелік әдістері. АЖЖ Краткое содержание основных разделов: Основные
құрылымы.
АЖЖ
қамтамасыз
ету
түрлері. принципы построения САПР.
Системный подход к
Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің түрлері. проектированию.Виды
обеспечения
САПР.
АЖЖ
техникалық
қамсыздандыру.
АЖЖ
құру Разновидности САПР. Техническое обеспечение САПР.
принциптері. АЖЖ құрылымы мен құрамы. АЖЖ Принципы создания САПР. Состав и структура САПР.
жіктелуі. АЖЖ басқа автоматтандырылған жүйелермен Классификация САПР. Взаимодействие САПР с другими
байланысы. Жобалау процессінің құрылуы. Жобалау автоматизированными
системами.
Формализация
процессін ұйымдастыру әдістері. Жобалау процессінің процесса
проектирования.
Способы
организации
жалпы схемасы. АЖЖ жобалау кезеңдері. Қазіргі процесса проектирования. Общие схемы процесса
заманғы автоматтандырылған жобалау жүйелеріне проектирования. Этапы проектирования САПР. Обзор
шолу жүргізу. АЖЖ тұрғызу проблемалары. Техникалық современных САПР. Проблемы проектирования САПР.
құралдар кешені. Программалық жабдықтау. Ақпараттық Системотехническая
деятельность.
Программное
жабдықтау. Моделдеу әдістері. Машиналық графика. обеспечение.
Организация
диалогового
АЖЖ құру және дамыту бойынша нормативті- взаимодействия.
Информационное
обеспечение.
техникалық құжаттар. АЖЖ құрылу және дамыту Методы
моделирования.
Машинная
графика.
сатылары. АЖЖ компоненттеріне және құралдар Нормативно-технические документы по разработке и
кешеніне қойылатын талаптар.
развитию САПР. Стадии создания и развития САПР.
Күтілетін нәтиже:
Требования, предъявляемые к комплексам средств и
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге компонентам САПР.
міндетті:
Ожидаемые результаты:
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- АЖЖны құру мен оның жұмыс принциптерін білуге
- автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жасау
облысында тереңдетілген теориялық және практикалық
білімдерін қолдануды білуге.
- робототехникалық жүйелерді жасауға бағытталған
заманауи автоматтандырылған жобалау пакеттерін
қолдануды және заманауи пакеттердің тенденциялары
мен перспективасы жӛнінде түсініктерді меңгеруі тиіс.
Құзіреті:
Автоматтандырылған
ақпараттық
жүйелерді
құру
аймағында терең теориялық және практикалық
білімдерді қолдана алады.

ТК 2.10
Пәннің шифры: BEP 4234
Пән атауы: Бухгалтерлік есеп программалары
Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері
Постреквизиттері: Ӛндірістік іс-тәжірибе
Мақсаты:есептің спецификалық түрі үшін үлкен
мүмкіндіктерді ұсынатын бухгалтерлік программалармен
танысу болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: 1С Кәсіпорынға
кіріспе. 1С Кәсіпорында жұмыс істеу негіздері.
1С:Кәсіпорын 8 объектілеріне шолу. Ішкі жүйелермен
жұмыс. Тұрақтылар және тұрақтылар формасы.
Анықтамалар, аударулар, кіріктірілген тілдің негіздері.
Процедура
модульдерінің
түрлеріжәне
Құжаттар
функциялар және анықтамалар. Үнсіз келісім бойынша
формалар механизмі. Контрагент анықтамасының
тізімдер формасын түзету. Қосымша анықтамаларды
құру. Құжат құру. Құжаттың баспаға шығу формасын
құру. Сұраныстар туралы негізгі мәліметтер. Есептер
құру.

После изучения курса студент должен:
- знать принципы построения и работы САПР
- уметь использовать углубленные теоретические и
практические
знания
в
области
создания
автоматизированных информационных систем.
- владеть практическими навыками работы в
исследовании и использовании современных пакетов
автоматизированного
проектирования,
ориентированных на разработку робототехнических
систем и представление о тенденциях и перспективах
развития современных пакетов.
Компетенции:
использует углублѐнные теоретические и практические
знания в области создания автоматизированных
информационных систем.
КВ 2.10
Шифр дисциплины: PBU 4234
Название дисциплины: Программы бухгалтерского
учета.
Пререквизиты: Основы экономической теории
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения: Целью курса является ознакомление
с бухгалтерскими программами, представляющие
больше возможностей для специфических видов
учета.
Краткое содержание основных разделов:
Введение в 1 С Предприятие. Основы работы в 1С
Предприятие. Обзор объектов 1С:Предприятие 8.
Работа с Подсистемами. Константы и формы констант.
Справочники, перечисления, основы встроенного языка.
Виды модулей Процедуры и функции Документы и
справочники. Механизм форм по умолчанию. Доработка
формы списка справочника Контрагенты. Создание
дополнительных справочников. Создание документа.
Разработка печатной формы документа. Основные
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Күтілетін нәтиже:
Осы пәнді оқып үйрену барысында білімгер «1С
Кәсіпорын» бағдарламасының құрылымын білуі; негізгі
анықтамалар мен түсініктерді ұғынуы; теориялық және
практикалық мақсатта пән бойынша алған біліктілігі мен
білімін қолдана білуі; курстың тапсырма түрлерін
орындай алуы қажет.
Құзіреті:
Автоматтандырылған
ақпараттық
жүйелерді
құру
аймағында терең теориялық және практикалық
білімдерді қолдана алады.
ТК 2.10
Пәннің шифры: BZh 4234
Пән атауы: Баспа жүйелері
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: Диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: Студенттерде компьютерлік баспа жүйелері,
баспа макеттерін дайындау процесін ұйымдастыру
жүйелері туралы білімді қалыптастыру, баспалық және
безендіру мәдениетін кӛтеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Полиграфия
туралы жалпы мәліметтер. Компьютерлік баспа
жүйелері. Баспа-полиграфиялық процесс.
Баспа
жүйелерінің аппараттық және программалық жабдығы.
Оригинал макеттерді дайындау. Мәтінмен жұмыс жасау
негіздері Кәріптер. Кәріп түрлері. Кәріп сипаттамасы.
Мәтінді терудің техникалық ережелері.
Кернинг.
Трекинг.
Интерлиньяж. Компьютерлік баспа және
дизайнның негізгі принциптері. Бет дизайн элементтері.
Электронды баспаларды құру. Электронды баспалар.
Электронды баспаларды PDF форматында құру.
Күтілетін нәтиже:

сведения о запросах. Создание отчета.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные понятия и определения; структуру
программы «1С Предприятие»;
- уметь работать с программами бухгалтерского учета.
- владеть навыками и приемами использования знаний в
теоретических и практических целях: приобрести навыки
выполнения типовых заданий курса.
Компетенции:
использует углублѐнные теоретические и практические
знания в области создания автоматизированных
информационных систем.
КВ 2.10
Шифр дисциплины: IS4234
Название дисциплины: Издательские системы
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: Создать условия для формирования у
студентов знаний о компьютерных издательских
системах и способах организации процесса верстки
макетов
изданий,
поднять
издательскую
и
оформительскую культуру студентов.
Краткое содержание основных разделов:
Общие сведения о полиграфии. Компьютерные
издательские системы. Издательско-полиграфический
процесс. Аппаратное и программное обеспечение
издательских систем. Подготовка оригинал макетов.
Основы работы с текстом. Шрифты. Классификация
шрифтов. Характеристики шрифтов. Технические
правила набора текста. Кернинг. Трекинг. Интерлиньяж.
Основные принципы компьютерной верстки и дизайна.
Элементы дизайна страниц. Основные правила верстки.
Создание электронных изданий.
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Пәнді оқу барысында студент:
- баспа
жүйелерінің
аппараттыпрограммалық
қамсыздануын білуі;
- Adobe PageMaker баспа жүйесінде графикалық
ақпаратты ӛңдей алулары;
баспа жүйелері саласында теориялық және практикалық
білімдерін игере алулары керек.
Құзіреті:
Автоматтандырылған
ақпараттық
жүйелерді
құру
аймағында терең теориялық және практикалық
білімдерді қолдана алады.
ТК 3.4
Пәннің шифры SA 3330
Пән атауы: Сандық әдістер
Пререквизиттері: Математикалық талдау.
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады.
Мақсаты:
Студенттерде қолданбалы есептерді
шешудің сандық әдістері мен есептеу тәжірибесі және
математикалық модельдеу әдістері жӛнінде түсініктер
қалыптастыру.
Сандық
әдістердің
мүмкіндіктерін
салыстырып, артықшылықтарын бағалай
отырып
компьютерде қолданбалы есептердің шешімін табуға
дағдылану.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Алгебраның
сандық әдістері. Сызықтық алгебралық теңдеулер
жүйесін шешудің тура әдістері. Факторизация. Сызықтық
алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық
әдістері. Жинақтылық. Жай итерация, Ньютон және
қималар
әдісі.
Функцияларды
жуықтау.
Интерполияциялау.
Сандық
интегралдау.
Жай
диференциалджық
теңдеулерді
шешудің
сандық

Электронные издания. Создание электронных изданий в
формате PDF.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
знать
аппаратно-программное
обеспечение
издательских систем.
- уметь обрабатывать графическую информацию в
издательской системе Adobe PageMaker.
- владеть теоретическими и практическими знания в
области издательских систем.
Компетенции:
использует углублѐнные теоретические и практические
знания в области создания автоматизированных
информационных систем.
КВ 3.4
Шифр дисциплины ChM3330
Название дисциплины: Численные методы
Пререквизиты: Математический анализ.
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: дать общие представление об
основных
численных
методах,
границах
их
применимости, научить классифицировать методы
приближенных вычислений и применять их для решения
задач прикладного характера в различных сферах науки
и практики
Краткое
содержание
основных
разделов:
Численные методы алгебры. Прямые методы решения
систем
линейных
алгебраических
уравнений.
Факторизация. Итерационные методы решения систем
линейных алгебраических уравнений. Сходимость.
Методы простой итерации, Ньютона и секущих.
Приближение функций. Интерполирование. Численное
итегрирование.
Методы
численного
решения
обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы
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әдістері. Шектік есептерді шешу әдістері. Айырымдық
схемалар
теориясының
кіріспе
түсініктері
мен
элементтері. Айырымдық аппроксимация. Екі қабатты
аыйрымдық
схемалардың
орнықтылығы
мен
жинақтылығын зерттеудегі айнымалыларды бӛлу әдісі.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- бір белгісізі бар сызықты емес теңдеулерді, сызықтық
алгебралық
теңдеулердің
жүйелерін
жай
дифференциалдық теңдеулер мен дербес туындылы
теңдеулерді шешуді білуге, сызықтық программалық
есептерді шеше білуге
- қолданылатын сандық әдістердің қателіктерін
бағалоауды білуге және нақты есептерді шешуде тиімді
әдістерді таңдай білуге тиіс
- сандық дифференциалдау мен интегралдау,
функцияларды
аппроксимациялау, эксперименттік
деректерді ӛңдеу әдістерін меңгеру.
Құзыреті:
Қолданылатын сандық әдістердің шешімдерінің қателігін
бағалай алады және нақты есепті шешу үшін тиімді
әдісті таңдай алады;
ТК 3.4
Пәннің шифры:DMML 3330
Пән атауы: Дискретті математика және математикалық
логика
Пререквизиттер: Математикалық талдау.
Постреквизиттер:диплом жұмысын жазуда қолдана
алады.
Мақсаты: математикалық логика және дискретті
математиканың негізгі ұғымдарымен және олардың
қолданыстарымен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Математикалық логика және дискретті математика

решения краевых задач. Вводные понятия и элементы
теории разностных схем. Разностная аппроксимация.
Метод разделения переменных при исследовании
устойчивости и сходимости двухслойных разностных
схем
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать численные методы решения нелинейных
алгебраических уравнений с одной неизвестной,
системы
линейных
алгебраических
уравнений,
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
и
уравнений с частными производными, задачи линейного
программирования
- уметь оценить погрешность решения применяемых
численных методов и выбрать наиболее оптимальный
метод для решения конкретной задачи
- владеть методами численного дифференцирования и
интегрирования, аппроксимации функций, обработки
экспериментальных данных.
Компетенции:
способен оценить погрешность решения применяемых
численных методов и выбрать наиболее оптимальный
метод для решения конкретной задачи
КВ 3.4
Шифр дсциплины: DMML3330
Название дисциплины: Дискретная математика и
математическая логика
Пререквизиты: Математический анализ.
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: ознакомить студентов с началами
математической логики и основными разделами
дискретной математики и их приложениями.
Краткое содержание разделов: Изучается предмет
курса математической логики и дискретной математике
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курсының
пәні
және
олардың
математикадағы
дамуындағы рӛлі, математикалық индукция әдісі,
дедукция теоремасы, предикаттар логикасы мен
предикаттарды
есептеу
қарастырылады.
Комбинаторика. Комбинаториканың негізгі ережелері,
Ньютон биномы, графтар түсінігі, математикалық
индукция
әдісі
қарастырылады.
Комбинаторлық
талдаудың негізгі анықтамалары, қосу мен кӛбейту
ережелеріне баса назар аударылады.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- теоремаларды дәлелдеуді білу
- алған білімдерін практикада қолдануды және
математикалық
индукция
әдістерін,
әртүрлі
математикалық есептерді шешуге қолдана білуді,
дискретті математика әдістерін ӛзінің кәсіптік ісәрекетінде қолдана білуді үйрену.
- математикалық аппаратты қолданып ӛз бетінше білім
алу дағдыларын меңгеру.
Құзыреті:
ӛзінің
кәсіби
қызметінде
дискретті
математика әдістерін қолдана алады.
ТК 3.4
Пәннің шифры: DT 3330
Пән атауы: Деректерді талдау
Пререквизиттер: Информатика
Постреквизиттер: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты:,
нарықтық-экономикалық
зерттеулерде
деректерді талдауды пайдаланудың теориясы мен
практикасын зерттеу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Excel ЭК-нің
негізгі элементтері. Excel программасында жұмыс істеу,
деректермен
және
диаграммалармен
жұмыс.
Формулалар және функциялар. Ұяшықтарға сілтеме.

и их роль в развитии математики и в предложениях.
Дается краткий исторический обзор этапов в развитий.
Рассматриваются основные правила комбинаторики,
бином Ньютона, понятия графа, метод математической
индукций. Рассматриваются мультиграф и граф без
кратных дуг, связанный граф и области связанности.
Особое внимание уделяется разновидностям графов.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать доказательства теорем
- уметь применять полученные знания на практике и
использовать методы математической индукции при
решение математических задач различной сложности;
применять методы дискретной математики в своей
профессиональной деятельности.
- владеть навыками самостоятельного получения
знания, используя математический аппарат.
Компетенции:
применяет методы дискретной математики в своей
профессиональной деятельности
КВ 3.4
Шифр дисциплины: AD 3330
Название дисциплины: Анализ данных
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: изучение теории и практики
применения Анализа данных в рыночно-экономических
исследованиях
Краткое содержание основных разделов: Базовые
элементы ЭТ Excel. Работа с данными. Формулы и
функции. Ссылки на ячейки. Имена диапазонов.
Сортировка данных. Запросы. Импорт данных из
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Диапазондар атаулары. Деректерді іріктеу. Мәтіндік
файлдардан деректерді тасымалдау. Деректер қорынан
мәліметтерді тасымалдау. Диаграммалармен жұмыс.
Мастер бағдарламасының кӛмегімен диаграмма тұрғызу.
Деректерді сипаттау. Ықтималдықтың таралуы. Шығару
статистикасы. Кестелер. Регрессия. Коррелляция. Кӛптік
регрессия. Дисперсиялық талдау. Уақытша қатарларды
талдау. Сапаны бақылау. Бірнеше айнымалылар үшін
диаграммалар. Пирсонның хи-квадрат статистикасы.
Регрессия. Қарапайым сызықты байланыс. Регрессияны
талдау.
Корреляция.
Excel
программасының
корреляция функциясы. Корреляция матрицасын құру.
Корреляцияның нүктелік диаграммасының матрицасын
құру. Жиындық регрессия. Бірнеше параметрлі
регрессияның моделі. Уақытша қатарларды талдау.
Сызықтық фильтрация. Сапаны бақылау. Сапаны
статистикалық бақылау. Диапазондар диаграммасы.
Жеке диаграммалар. Парето диаграммасы.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- мәліметтерді талдау пакеттерінің негізгі функцияларын
білу, инструменттер кӛмегімен есептеулер жүргізуді
орындау.
- мәліметтерді талдау пакеттерінің негізгі функцияларын
әртүрлі күрделі есептерді шешуде қолдана білу
математикалық
білімдерді
және
ақпараттық
технологияларды игеру керек, қолданбалы есептерді
шешуде оларды тиімді түрде пайланана білу
математикалық
білімдер
мен
ақпараттық
технологияларды меңгерген және оларды экономикалық
зерттеулер
мен
ақпараттық
технологияларды
пайдаланып шешуді меңгеру тиіс.
Құзіреті:
Математикалық
білімдер
мен
ақпараттық

текстовых файлов. Импорт информации из базы
данных. Работа с диаграммами. Создание диаграмм с
помощью
программы-мастера.
Диаграмма
для
нескольких
переменных.
Описание
данных.
Распределение вероятностей. Статистика выводов.
Таблицы. Сводные таблицы. Таблицы по двум
категориальным переменным. Вычисление ожидаемого
количества
наблюдений.
Статистика
хи-квадрат
Пирсона. Регрессия. Простая линейная взаимосвязь.
Анализ регрессии. Проверка модели регрессии.
Корреляция. Функции корреляции программы Excel.
Создания матрицы корреляции. Создание матрицы
точечных диаграмм корреляций.
Множественная
регрессия.
Модели
регрессии
с
несколькими
параметрами.
Предсказание
оценок.
Проверка
допущений
регрессии.
Дисперсионный
анализ.
Односторонний дисперсионный анализ. Сравнение
средних. Однофакторный дисперсионный
анализ и
анализ регрессии. Двухфакторный дисперсионный
анализ. Анализ временных рядов. Автокорреляционная
функция.
Линейная
фильтрация.
Простое
экспоненциальное сглаживание. Двухпараметрическое
экспоненциальное сглаживание. Контроль качества.
Статистический
контроль
качества.
Контрольная
диаграмма. Диаграмма диапазонов. Индивидуальные
диаграммы. Диаграмма Парето.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основные функции пакета анализа данных,
выполнять расчеты с помощью инструментов.
- уметь использовать функции анализа данных для
решения различной сложности задач
владеть
математическими
знаниями
и
информационными
технологиями,
эффективно
применяет их для решения прикладных задач
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технологияларды кәсіби тұрғыда меңгерген және - Профессионально владеет математическими знаниями
оларды қолданбалы есептерді шешуде тиімді қолдана и
информационными
технологиями,
эффективно
алады.
применяет их для решения прикладных задач,
связанных с экономическими исследованиями и
использованием информационных технологий.
Компетенции:
профессионально владеет математическими знаниями
и
информационными
технологиями,
эффективно
применяет их для решения прикладных задач.
ТК 3.5
КВ 3.5
Пәннің шифры KMN 3331
Шифр дисциплины ОКМ 3331
Пән атауы: Компьютерлік модельдеу негіздері
Название
дисциплины:
Основы
компьютерного
Пререквизиттері: Информатика
моделирования
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана Пререквизиты: Информатика
алады
Постреквизиты: могут использовать при написании
Мақсаты: ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және дипломной работы
қолдану үшін компьютерлік моделдеудің теориясын, Цель изучения: освоение теории, методов и технологии
әдістерін және технологиясын игеру болып табылады.
компьютерного моделирования при исследовании,
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Компьютермен проектировании и применения информационных систем.
моделдеудің негізгі түсініктері. Күрделі жүйелер. Күрделі Краткое содержание основных разделов: Основные
жүйелерді компьютермен модельдеу мақсаттары. понятия компьютерного моделирования. Сложные
Модельдеудің жүйелік принципі. Аналитикалық және системы. Характеристики сложных систем. Аналитикоимитациялық модельдер. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ имитационный аппарат компьютерного моделирования.
оқиғаларды модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды Метод
Монте-Карло.
Моделирование
случайных
моделдеу. Дискретті кездейсоқ шамаларды моделдеу. событий. Моделирование непрерывных случайных
Кӛпӛлшемді кездейсоқ шамаларды моделдеу. Кездейсоқ величин.
Моделирование
дискретных
случайных
процестерді моделдеу. Оқиғалар ағынын модельдеу. величин. Моделирование многомерных случайных
Кездейсоқ
заңдылықтарды
ұқсастандыру. величин.
Моделирование
случайных
процессов.
Компьютермен
модельдеудің
жүйелерін
құру Моделирование потоков событий. Идентификация
технологиясы.
Компьютермен
модельдеуді случайных
закономерностей.
Организация
ұйымдастыру. Кӛпшілікке қызмет кӛрсету жүйелерін компьютерного моделирования. Моделирование систем
моделдеу.
Экономикалық-ұйымдастырушылық массового
обслуживания.
Компьютерное
жүйелерді компьютерлік моделдеу.
моделирование экономико-организационных систем.
Күтілетін нәтиже:
Ожидаемые результаты:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге После изучения курса студент должен:
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міндетті:
- модельдердің типтік кластары мен күрделі жүйелерді
Монте-Карло әдісінің аппаратын моделдерді құру
принциптерін,
күрделі
жүйелердің
жұмыс
істеу
процесстерін, формализация және алгоритмизация
әдістерін білу керек.
- модельдеу әдістерін пайдаланып компьютерлік
модельдерді құруды білу керек.
- модельдеу алгоритимдері мен оларды тілдер мен
қолданбалы пакеттер арқылы комьютерлік модельдерді
жасау әдістерін білу тиіс.
Құзыреті:
Модельдеу
алгоритмдерін
құру
және
оларды
модельдеудің қолданбалы программалары мен тілдері
негізінде жүзеге асыру дағдыларына ие.
ТК 3.5
Пәннің шифры: KE 3331
Пән атауы: Компьютерлік есептеулер
Пререквизиттері: Математикалық талдау
Постреквизиттері:
ӛндірістік іс-тәжірибе, диплом
жұмысын жазуда қолдана алады
Мақсаты:ғылыми
калкулятор
және
интерактивті
имитациялық моделдеу режимінде Mathcad, MATLAB
пакеттерінің құралдарын қолдану технологиялары
принциптерін оқып үйрену және тәжірибелік тұрғыда
меңгеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Mathcad-тың
негізгі мүмкіндіктері. Қолданушы интерфейсі. Құжатты
құру және жӛндеу. Файлдармен жұмыс. Mathcad
файлдары және олардың форматтары. File менюінің
командалары. Edit менюі. Құжаттарды кәсіби жӛндестіру.
Графикамен жұмыс. Есептеулерді басқару. Символдық
есетеулер менюі. Векторлық және матрицалық
операциялар. Мәліметтерді ӛңдеу және статистика.
Сызықты емес теңдеулерді шешу. Дифференциалдық

- знать типовые классы моделей и методы
моделирования сложных систем, аппарат метода
Монте-Карло, принципы построения моделей процессов
функционирования
сложных
систем,
методы
формализации и алгоритмизации.
уметь
строить
компьютерные
модели
с
использованием методов моделирования.
- владеть навыками разработки моделирующих
алгоритмов и реализации их на базе языков и пакетов
прикладных программ моделирования.
Компетенции:
имеет навыки разработки моделирующих алгоритмов и
реализации их на базе языков и пакетов прикладных
программ моделирования.
КВ 3.5
Шифр дисциплины: KV 3331
Название дисциплины: Компьютерные вычисления.
Пререквизиты:Математический анализ
Постреквизиты:производственная практика, могут
использовать при написании дипломной работы
Цель изучения: изучение и практическое освоение
принципов технологии применения средств пакетов
Mathcad, MATLAB в режимах научного калькулятора и
интерактивного имитационного моделирования.
Краткое содержание основных разделов:
Основные
возможности
Mathcad.
Интерфейс
пользователя. Создание и редактирование документов.
Работа с файлами. Файлы Mathcad и их форматы.
Команды меню File. Меню Edit. Профессиональное
редактирование документов. Работа с графикой.
Управление
вычислениями.
Меню
символьных
вычислений. Векторные и матричные операции.
Обработка данных и статистика. Решение нелинейных
уравнений. Решение дифференциальных уравнений.
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теңдеулерді
шешу.
Қаржылық-экономикалық
есептеулер. Кеңселік программалармен Mathcad-тың
үйлесуі.
MATLAB
интерфейсі
және
жалпы
командалардың қолданылуы.
Күтілетін нәтиже:
пәнді оқу нәтижесінде студенттер:
- компьютерді қолданып математикалық есептерді
шешуге қажет әдістерді және зерттеу амалдарын білетін
болады;
- әртүрлі физикалық есептердің математикалық моделін
тұрғыза алады;
- физикалық процесстердің күрделі есептеу моделдерін
зерттей алады;
- математикалық білімдерін ӛз бетінше дамытудың
практикалық дағдыларын меңгеру;
Құзіреті:
арнайы: программалық қамсыздандырудың кӛмегімен
есептеулер жүргізудің алгоритмдерін және әдістәсілдерін біледі;
пәндік:
ғылыми
калкулятор
және
интерактивті
имитациялық моделдеу режимінде Mathcad, MATLAB
пакеттерінің құралдарын қолдану технологиялары
принциптерін игереді.
ТК 3.5
Пәннің шифры: TAАZ 3331
Пән атауы: Тиімділік әдістері және амалдарды зерттеу
Пререквизиттері: Математикалық талдау
Постреквизиттері:
ӛндірістік іс-тәжірибе, диплом
жұмысын жазуда қолдана алады
Мақсаты: студенттерге математикалық модельдеу
әдістері мен принциптері туралы түсінік қалыптастыру,
амалдарды зерттеу есептерінің негізгі түрлерімен және
олардың практикада қолдану үшін оларды шешу
әдістерімен таныстыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Сызықтық

Финансово-экономические расчеты. Интеграция Mathcad
с офисными программами. Интерфейс в MATLAB и
команды общего назначения.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать приемы исследования и необходимые методы
решения математически формализованных задач с
использованием компьютеров;
- уметь строить математические модели различных
физических задач; исследовать сложные расчетновычислительные модели физических процессов;
владеть
математическими
знаниями
и
информационными технологиями;
Компетенции:
специальные:знает методы, алгоритмы и приемы
выполнения расчетов при помощи программного
обеспечения.
предметные:
владеет
принципами
технологии
применения средств пакетов Mathcad, MATLAB в
режимах научного калькулятора и интерактивного
имитационного моделирования.
КВ 3.5
Шифр дисциплины: MOIO 3331
Название дисциплины: Методы оптимизации и
исследование операций
Пререквизиты: Математический анализ
Постреквизиты: производственная практика, могут
использовать при написании дипломной работы
Цель изучения: Дать представление студентам о
принципах и методах математического моделирования,
познакомить с основными типами задач исследования
операций и методами их решения для практического
применения.
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программалау.
Дӛнес
талдау
элементтері.
Математикалық программалау теориясы негіздері,
Лагранж принципі, дӛңес программалаудағы қос
жақтылық. Сызықты емес программалау. Тиімділіктің
сандық әдістері тиімділіктің шартты және шартсыз
әдістері, графтармен тиімділеу. Вариациялық есептеу,
вариациялық есептеудің қарапайым есебі, Эйлер
теңдеуі. Беллманның динамикалық программалау әдісі.
Амалдарды зерттеудің пайда болуы және даму
перспективалары. Шешімдерді қабылдау мен ойындар
теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық
емес модельдер. Сызықтық программалау есептері.
Транспорт есебі және оның түрлері. Желілік модельдер.
Ықтималдық модельдері. Имитациялық модельдеу.
Жүйелі талдау
Күтілетін нәтиже:
пәнді оқу нәтижесінде студенттер:
операциялық
зерттеудің
негізгі
кезеңдерін,
операцияларды математикалық модельдеу мен типтік
операцияларды математикалық модельдеу (ӛндірістік
жоспарлау, желілік жоспарлау мен басқару, қорларды
басқару); амалдарды зерттеудің әртүрлі типтері,
дӛңеспрограммалау негіздері, сызықтық программалау
теориясының негіздері мен әдістері, сандық әдістердің
тиімділік есептерін шығаруды қолданатын жинақтылық
шарттары мен модельдерін, сол сияқты есептің қойылуы
мен шешу әдістерін білу тиіс
- стохастикалық, дискреттік, квадраттық программалау
есептерін шешуде осы әдістерді қолдануды білу.
- компьютерлік тиімділеу әдістері мен операцияларды
зерттеу есептерінде шешімдерді табу әдістерін
қолдануды меңгеру
Құзыреті: компьютерлік тиімділеудің қазіргі заманғы
әдістерін игерген және амалдарды зерттеу есептері
негізінде шешім қабылдау дағдыларына ие

Краткое содержание основных разделов: Линейное
программирование. Элементы выпуклого анализа.
Основы теории математического программирования,
принцип Лагранжа, двойственность в выпуклом
программировании. Нелинейное программирование.
Численные методы оптимизации, методы безусловной и
условной оптимизации, оптимизация на графах.
Вариационное
исчисление,
простейшая
задача
вариационного исчисления; уравнение Эйлера. Метод
динамического программирования Беллмана. Предмет,
история
становления
и
перспективы
развития
исследования операций. Принятия решений и элементы
теории игр. Линейные и нелинейные модели. Задачи
линейного программирования. Транспортная задача и
еемодификации. Сетевые модели. Вероятностные
модели. Имитационное моделирование. Системный
анализ.
Ожидаемые результаты:.
После изучения курса студент должен:
- знать основные этапы операционного исследования,
математическое
моделирование
операцийи
математические
модели
типичных
операций
(производственного
планирования,
сетевого
планирования и управления, управления запасами);
различные типы задач исследования операций, основы
выпуклого
программирования, основные
понятия
иметоды теории линейного программирования, модели
и условия сходимости численныхметодов, применяемых
для оптимизационных задач; также студенты должны
быть ознакомленными с постановкой и
уметь
применять
методы
решения
задач
стохастического,
дискретного,
квадратичного
программирования.
- владеть представлением о современных методах
компьютерной оптимизации и принятия решений задач
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ТК 3.6
Пәннің шифры APRBO 4336
Пән атауы: AdobePhotoshop-та растрлік бейнелерді
ӛңдеу
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты:
курс Photoshop редакторында растрлық
бейнелерді ӛңдеуге арналған. Бейнені дайындаудығ
барлық кезеңдері қарастырылады: оцифровкалау,
техникалық дефектілерді жою, реңді және түсті баптау,
арнайы эффектілерді құру және т.б.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Тыңдаушыларды Adobe Photoshopәйгілі графикалық
жүйеде жұмыстың базалық тәсілдерімен таныстыру,
келесідей техникалық жұмыстарды үйрену: фотоколлаж
жасау, еркінс урет салу, графикалық бейнені жӛндеу
және баспаға дайындау, фотография ретуші.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
Photoshop
программасын
біліп,
компьютерлік
графикада, графикалық файл форматтарын білуі керек.
- компьютерлік графика құралдарын оқу, кәсіби қызметте
қолдана алу керек.
- растрлық бейнелерді ӛңдеу программаларымен жұмыс
дағдыларын меңгеру керек.
Құзыреті:
Компьютерлік графика құралдарын оқу және кәсіби
қызметте қолдануға қабілетті.

исследования операций
Компетенции:
имеет
представление
о
современных
методах
компьютерной оптимизации и принятия решений задач
исследования операций
КВ 3.6
Шифр дисциплины ORIAP4336
Название
дисциплины:
Обработка
растровых
изображений в AdobePhotoshop
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
Цель изучения: Курс посвящен технологии обработки
растровых изображений в редакторе Photoshop.
Обсуждаются
все
основные
этапы
подготовки
изображений:
оцифровка,
удаление
технических
дефектов, настройка тона и цвета, создание
специальных эффектов и др.
Краткое
содержание
основных
разделов:
познакомить с базовыми приемами работы в
популярнейшей графической системе AdobePhotoshop,
изучить
такие
техники
работы
как:
создание
фотоколлажа, свободное рисование, коррекция и
подготовка графических изображений к печати, ретушь
фотографий.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
знать
программу
Photoshop,
разбиратся
в
компьютерной графике, форматах графических файлов.
- уметь применять средства компьютерной графики в
учебной, профессиональной деятельности.
- владеть навыками работы с программами обработки
растрового изображения.
Компетенции:
применяет средства компьютерной графикив учебной,
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ТК 3.6
Пәннің шифры CDVG 4336
Пән атауы: CorelDraw-да векторлық графика
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: тыңдаушыларды әйгілі векторлықграфика
редакторы CorelDRAW мүмкіндіктерімен және қолдану
облысымен
таныстыру.
CorelDRAW
интерфейсін
меңгеру, жұмыс істеу әдістері және тәсілдерін меңгеру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Логотип және фирмалық стиль құру. Күнтізбе,
жарнамалық буклет және плакат құру. Иллюстрациялар
және
беттерді
құру.
Растрлық
бейнелерді
векторизациялау. Макеттерді баспаға дайындау.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- векторлық бейнелеу программасынның негізін білу тиіс
- CorelDraw программасын пайдаланып бейнелерді
ӛңдеуді білуі тиіс
- оқу және кәсіптік іс-әрекетте компьютерлік графика
құралдарын пайдалануды білуі тиіс.
Құзыреті:
Компьютерлік графика құралдарын оқу және кәсіби
қызметте қолдануға қабілетті.
ТК 3.7
Пәннің шифры: FAZh 4337
Пән атауы: Flash- анимациясын жасау
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады

профессиональной деятельности.
КВ 3.6
Шифр дисциплины VGCD 4336
Название
дисциплины:
Векторная
графика
в
CorelDraw
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
ознакомить
слушателей
с
Цель
изучения:
возможностями и областью применения популярного
редактора векторной графики CorelDRAW. Освоить
интерфейс, методы и приемы работы в CorelDRAW.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Разрабатывать
логотип
и
фирменный
стиль.
Создавать календари, рекламные буклеты и плакаты.
Создавать
иллюстрации
и
обложки.
Векторизовать растровые изображения. Подготавливать
макеты
к
печати.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основы работы с программой векторного
изображения
- уметь обрабатывть изображения с использованием
программы CorelDraw
- владеть средствами компьютерной графикив учебной,
профессиональной деятельности.
Компетенции:
применяет средства компьютерной графикив учебной,
профессиональной деятельности.
КВ 3.7
Шифр дисциплины: SFA 4337
Название дисциплины: Создание Flash-анимации
Пререквизиты: Информатика
Постреквизиты: могут использовать при написании
дипломной работы
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Мақсаты: қазіргі кезде жылдам, епкінмен дамып келе
жатқан Flash технологиясының негізгі ұғымдарымен
таныстыру және Flash анимацияларды құру тәсілдерін
студенттерге үйрету болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Macromedia
Flash бағдарламасының мүмкіндіктері және интерфейсі.
Монтажды үстелмен жұмыс. Құралдармен суреттер салу
жолдары. Мәтін ӛрісі және қасиеттері. Графика және
символдармен жұмыс.
Анимация құру.
Кадрлік
анимация. Анимация құру. Аралық кадрларды құру
анимациясы. Анимация құру. Motion Tweening. Қабаттар
және кітапханамен жұмыс. Фильмдерге дыбыс қосу.
Flash филмдерінқолданутүрлері. Actions Script–пен
жұмыс негізі.
Күтілетін нәтиже:
Пәнді оқу барысында студент:
─ Flash-та жұмыс жасау негіздерін білуі;
─ анимациялық роликтер құра алулары;
мультимедиа-қолданбалар және анимациялар құруда
шығармашылық мүмкіншіліктерін игеруі керек.
Құзыреті:
Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар құруда
ӛзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады
ТК 3.7
Пәннің шифры: 3DMN 4337
Пән атауы: 3D MAX-та модельдеу негіздері
Пререквизиттері: Информатика
Постреквизиттері: диплом жұмысын жазуда қолдана
алады
Мақсаты: Бейнелерді фильтрлеу программалық
құралдарының негіздерін, видеомонтаж, үшӛлшемді
компьютерлік графика объектілерін құруды
және
анимацияны үйрену.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
3 ds max программасына кіріспе. 3 ds max

Цель
изучения:
Изучить
основы
технологии
MacromediaFlash.
Краткое содержание основных разделов: Сущность
программного продукта ―Macromedia Flash‖.Основы
работы с Flash. Movie Explorer (обозреватель фильма).
Средства
поддержки
пользователя.
Работа
с
отдельными объектами. Выбор и выделение. Работа с
отдельными объектами. Выбор и выделение. Работа с
отдельными
объектами.
Различные
операции.
Рисование.
Работа
с
цветом.
Использование
импортированных изображений. Работа с текстом.
Покадровая анимация. Автоматичесая анимация. Слои.
Их свойства и использование. Создание сценариев.
Публикация фильмов.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать основы работы с Flash
- уметь создавать анимационные ролики
- владеть творческими способностями при создании
мультимедиа-приложений и анимаций
Компетенции:
применяет свои творческие способности при создании
мультимедиа-приложений
КВ 3.7
Шифр дисциплины: OM3D 4337
Название дисциплины: Основы моделирования в
3DMAX
Пререквизиты:
Информатика Постреквизиты:
могут использовать при написании дипломной работы
Цель
изучения:
Изучение
основ
работы
с
программными средствами создания трехмерных
моделей, компьютерной графики и анимации.
Краткое содержание основных разделов: Введение
в 3 ds max. Интерфейс 3 ds max. Настройка программы.
Основы создания объектов в 3 ds max. Трансформация
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программасының
интерфейсі.
Программаның
баптаулары. 3 ds max программасының интерфейсі.
Программаның баптаулары. 3 ds max объектілерді құру
негіздері.
Объектілерді
трансформациялау.
Модификаторлар. Сплайнмен модельдеу негіздері.
Құрамдас объектілер. Полигональды торларды құру,
түзету. Материалдар және текстура. Жарықтану.
Анимация.
Визуализациялау.
Жылжымайтын
файлдардың және анимацияның форматтары.
Күтілетін нәтиже:
Курсты оқып үйренгеннен кейін студент тӛмендегілерге
міндетті:
- жекелеген объектілер мен сценаларды құруды білу,
виртуалды сценалардың шынайы бейнелерін алуды,
видеороликтерді
жасауды
виртуальды
шындық
форматында сценаларды экспорттауды білуге.
үшӛлшемді
сценаларды
модельдеуді
және
анимациялауды білу керек
- мультимедиа-қосымшалар
мен анимацияларды
құрағанда шығармашылық қабілеттерді меңгеру керек
Құзыреті:
Мультимедиа-қосымшалар мен анимациялар құруда
ӛзінің шығармашылық қабілетін қолдана алады

объектов.
Модификаторы.
Основы
сплайнового
моделирования. Составные объекты. Редактирование
полигональных
сеток.
Материалы
и
текстура.
Освещение. Анимация. Визуализация. Форматы файлов
неподвижных изображений и анимации.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса студент должен:
- знать построения отдельных объектов и сцен,
получения реалистичных изображений виртуальных
сцен, создания видеороликов, экспорта сцен в формате
виртуальной реальности.
- уметь проектировать, моделировать трехмерные
сцены, анимации,
- владеть творческими способностями при создании
мультимедиа-приложений и анимаций.
Компетенции:
применяет свои творческие способности при создании
мультимедиа-приложений

АТкафедрасының меңгерушісі
Заведующий кафедрой ИТ

Смагулова Л.А.
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