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Пререквизиттер/ 

Пререквизиты 

Постреквизиттер/ 

Постреквизиты 

Құзіреттіліктің 

қалыптасуы (Оқу 

нәтижесі) 

Формируемые 

компетенции 

(Ожидаемые 

результаты ) 
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1 АKT  1105 Ақпараттық-

комуникациялық 

технологиялар 

Қазіргі қоғамның 

дамуындағы ақпараттың 

сипатын және маңызын 

ұғыну; 

Дерек қорын модельдерін, 

оның ішінде ақпараттық 

жүйелерді, модель 

компоненттерін дамыту 

қабілеті. 

Білім беру бағдарламасы 

студенттерге ақпараттық 

технологиялар саласында 

терең теориялық және 

тәжірибелік білімдерді 

алуға мүмкіндік туғызады. 

2 3 2 Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

тілдері,бағдарламалау 

технологиясы,компьютер

лік жүйелердің 

архитектурасы,операциял

ық жүйелер. 

Тұтынушылар 

арасында 

ресурстарға ие болу 

құқысын анықтап 

беру,негізгі 

бағдарламаларды 

талдай алу, 

компьютер 

желілерін дұрыс 

пайдалана білу 

- Ақпараттық 

жүйелердің әртүрлі 

компоненттері мен 

ақпараттық 

жүйелердің -өзін 

жобалау мен жасау; 

- ақпараттық 

жүйелердің желілік 

инфрақұрылымын 

инсталляциялау, 

конфигурациялау 

және басқару; 

- ақпараттық 

жүйелердің 

мәліметтер қорын 

жобалау және 

басқару; 

ақпараттық жүйелер 

мен олардың 
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бөлшектерінің 

ақпараттық, 

программалық, 

техникалық және 

ұйымдық-құқықтық 

қамтамасыздануын 

сүйемелдеу. 

 
2 AMKP1204 Алгоритмдер, 

мәліметтер 

құрылымы және 

программалау 

«Алгоритм» ұғымына 

ғылыми негіздеме және 

алгоритмдердің күрделілік 

теориясының негіздемесі, 

магистранттардың 

алгоритмдік мәдениетін 

кӛтеру. 

3 5 2 «Дискреттік 

математика», 

«Информатика» 

«Алгоритмдер және 

деректер 

құрылымы», 

«Тілдер теориясы 

және автоматтар» 

Әртүрлі 

алгоритмдердің 

құрылымдық 

схемасын және 

олардың 

күрделілігін; - 

алгоритмдердің 

күрделілігін 

анықтау; - талап 

ететін есептерге 

сәйкес мәліметтер 

құрылымын 

ұйымдастыруды; - 

тіл құрылысын 

қолданып берілген 

программалау 

тілінде программа 

құру; - программаны 

сынау және 

қалыптастыру, 

сапалы 

программалық 

құжаттарды құра 

білуді меңгеру. 
3 AzhMK230

1 

Ақпараттық 

жүйелердің 

Ақпараттық теориялар 

негіздеріне арнайы білімді 

2 3 4 «Компьтерлік моделдеу» Дипломдық  

жобалауда 

Ақпараттық 

жүйелердің мазмұны 
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негіздері қалыптастыру және де 

оларды қазіргі заманға 

сәйкес ақпараттық 

жүйелерді 

оптимизацияланған 

кезінде қолдану. 

Тәлімгерлерге тораптық 

жүйелердің жұмыс істеу 

принциптері туралы 

білімді, жергілікті және 

дүниежүзілік есептеу 

тораптармен жұмыс жасай 

білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

қолдануға болады мен мәні 

ақпараттық 

технологияның 

құрылымы мен 

негізгі фазалар және 

ақпараттарды өңдеу 

мен басқару 

компьютерлік 

жүйелерді құру 

кезінде оларды 

пайдалану 

принциптерін білу 

керек.Пәнді игеруде 

тәлімгерлер істей 

білуге тиісті: 

басқару және өңдеу 

компьютерлік 

жүйелерін 

оптимизациялау 

үшін ақпараттың 

негізгі моделдері 

мен беру 

құралдарын қолдана 

алуы керек; 

басқару және өңдеу 

компьютерлік 

жүйелерін 

модернизациялау 

кезінде жүйелік 

ықпал мен зерделеу 

принциптерін 

жасауды пайдалана 

алуы керек. 
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4 AzhMK230

2 

Ақпараттық 

жүйелерді 

мәлімметтер қоры 

Деректер қорын және қор 

концепцияларын қолдану, 

құру құралдары мен 

әдістерін жүйелік түрде 

оқытуболып табылады. 

3 5 5 Информатика, 

Алгоритмдеу және 

программалау тілдері 

2. Ақпараттық жүйелерді 

жобалау, Ақпараттық 

қаупсіздік және 

ақпаратты қорғау, Web-

технология 

 

Деректер қорымен 

жұмыс істеу үшін 

call-интерфейсін 

ұйымдастыру. 

Қазіргі заман 

талабына сай 

берілген аймақтың 

күйі және генезисі, 

деректер қорын 

басқару жүйесінің 

типтік 

ұйымдастырылуы, 

деректер моделі, 

дерекқор 

технологиясы 

негізінде ақпараттық 

жүйе құру 

принциптері, 

реляциялық 

деректер қорының 

теориялық негіздері, 

SQL тілі және оның 

стандарты, деректер 

қорымен жұмыс 

істеу үшін call-

интерфейсін 

ұйымдастыру. 
5 PT1205 Программалау 

технологиясы 

Программалау тілдері мен 

олардың технологиясын 

оқып білу. 

4.Қысқаша мазмұны: 

Windows және Delphi 

типтік қосымшаларды 

жасау негіздерін оқып 

білу. Pascal, Delphi, Visual 

Basic, C++ бағдарламалау 

тілдерінің құрылымын, 

4 7 1 Пререквизиттері: талап 

етілмейді. 

Обьектіге 

бағытталған 

программалау. 

 

Бағдарламаларды, 

бағдарламалау 

тілдерін 

ұйымдастыру мен 

алгоритмдерді құру 

әдістерін игеруге 

байланысты 

мәселелерді  игереді. 
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ерекшеліктерін, базалық 

басқару құылымын игеру. 

 

6 TOI 2206 Информатиканың 

теориялық 

негіздері 

Информатиканың  

фундаментальды 

ұғымдарын: ақпараттар 

теориясының негізін, 

цифрлы автоматтар, 

алгоритмдер теориясын, 

алгоритмдердің 

тиімділігіне талдау жасау, 

математикалық модельдеу 

және информатиканың 

семантикалық негіздерін 

оқып үйрену болып 

табылады. 

 

3 5 3 Ақпаратты сақтау және 

өңдеудің практикалық 

есептерін шешу үшін 

программалау әдістері 

мен математикалық 

пакеттермен жұмыс істеу 

Теориялық 

информатиканың 

негізгі 

проблемалары мен 

мәселелері және 

ақпараттық 

процесстердің 

кезеңдері туралы 

көзқарас 

қалыптасуы; 

ол кеңінен 

қолданылатын 

ақпараттық 

модельдер 

класстарын білуі 

керек; 

ақпаратты алу, 

сақтау, өңдеу, 

жеткізу және 

қолданудың негізгі 

математикалық 

әдістерін білуі; 

 

Теориялық 

информатиканың 

негізгі бағыттары 

туралы көзқарасты 

қалыптастыру; 

ЭЕМ-нің жұмыс 

істеуінің ғылыми 

принциптері, 

алгоритм ұғымы 

және оны бағалау 

тәсілдері туралы 

білімді 

қалыптастыру; 

теориялық білімді 

практикада қолдану 

біліктілігін 

қалыптастыру; 

кәсіптік қызметке 

дайындау; 

 

7 KZHA3207 Компьютерлік 

жүйелер 

архитектурасы 

«Компьютертер 

архитектурасы» пәні - 

мемлекеттік білім беру 

стандартына сәйкес 

біліктілік пен білім алуды 

қамтамасыз етіп 

дүниетану және жүиелі 

ойлау қабілетінің 

3 5 5 Информатика пәнің , 

бағдарламалау, 

операциялық жүйе, 

мәліметтер қорын 

басқару жүйесін оқытуда 

негізгі база болып 

табылады. «Компыотер 

архитектурасы» 

Қазіргі   есептеуіш 

техниканың дамуы 

тенденциясынан; 

дербес 

компьютерді   

қолдану және 

есептерді   шешу 

Бүгінгі күнгі 

есептеуіш 

техниканың даму 

тарихымен 

жағдайын және 

даму тенденциясын; 

Есептеуіш 
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қалыптасуына ықпал 

етеді. 

курсынан алынған білім 

мен практикалық 

біліктілік ғылыми-

жаратылыстану пәндерін 

оқуда сонымен қатар 

курстық және дипломдық 

жұмыстарды жазуда 

қолданылады. 

үшін 

микропроцессор 

жүйесі 

мүмкіндіктерінен 

хабарлар болу 

керек. 

 

машинаның 

жіктелуі және 

әртүрлі ЭЕМ 

кластарының негізгі 

ерекшеліктерін; 

дербес   

компьютер   

архитектурасын 

және әртүрлі 

құрылу 

принциптерін, 

жұмысын; 

Архитектурасын 

және 

микропроцессорлық 

жинак 

мүмкіндіктерін; 

Құрылу принципі 

және дербес 

компьютер жұмысы; 

Дербес     

компьютерді  

тексерудің  

қондырғылык  

бағдарламалық 

құралдары. 

 
8 AZhS 3207 Ақпараттық 

жүйелердің 

Ақпараттық қауіпсіздікке 

жүйелік қатынасының 

4 7 6 «Ақпараттану», 

«Алгоритімдік тілдерде 

«Жүйелік 

программалық 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 
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сенімділігі 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 

программалау» қамтамасыздандыр

у», «Таратылған 

жүйелер 

технологиисы» 

жүйелерінің 

теориясын, құру 

принциптерін, 

есептеу әдістерін 

және күтілетін 

тиімділікті 

бағалауды 

меңгерген 

9 KPPZH320

8 

Қолданбалы 

программалық 

пакеттерді жасау 

«Қолданбалы 

программалық 

жабдықтар» пәні 

студенттердің графикалық 

және шығармашылық 

баспа жүйелерінің 

пакеттерімен жұмыс істеу 

дағдыларын 

қалыптастыру, 

математикалық және 

стандартты өндірістік 

есептеу пакеттерін 

қолданып математикалық 

есептерді шешуге 

үйретеді. 

3 5 6 1.Информатика 

2.ДЭЕМ дегі практикум 

3.Компьютерлік графика 

4.Сандық әдістер 

 

Графикалық 

түрдегі 

ақпараттардың 

қызметін, 

графикалық түрдегі 

ақпараттардың 

негізгі 

құрылғыларын, 

негізгі графикалық 

элементтерді. 

 

Қандай да бір 

графикалық 

редакторды 

пайдаланып 

графикалық 

ақпараттарды 

өңдеуде 

программаның 

әдістерін таңдай 

білу; 

 

Математикалық 

программалардың 

жұмыс істеу негізін, 

мүмкіндіктерін; 

 

Әртүрлі типтегі 

теңдеулер және 

олардың жүйесін, 

дифференциялдық 

теңдеулерді 

математикалық 

пакеттердің 

көмегімен шеше 

білу; 

 

Құжаттарды 

сканерлеу 

бағдарламалырының 

қызметін және 

жұмыс істеу 

принциптерін және 

әртүрлі типтегі 
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Баспалау жүйелері 

арқылы ақпарат 

құралдарын жасай 

білу; 

құжаттарды 

сканерлей білу. 

10 OBAZh  

3208 

Өндірісті 

басқарудың 

автоматтандырылғ

ан жүйелері 

Ақпаратты өндірісті өңдеу 

және басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесі (АӨБАЖ), 

уақытпен тексерілген 

БАЖ-нің 

интеграцияланған 

анықтамасын сақтай 

отырып, кез келген сала 

облысындағы, соның 

ішінде автомобильді 

транспорт саласындағы 

ақпаратты өңдеу процесі 

жататын басқарудың түрлі 

процестерінің бар екенін 

білдіреді. 

3 5 6 Қолданушының АӨБАЖ-

н құруға қатысуы 

перспективада есептің 

шешілуінің 

оперативтілігін және 

сапалылығын, сондай- ақ 

жаңа технологияның 

енуіндегі уақытты 

үнемдеуді қамтамасыз 

етеді. 

АӨБАЖ нақты 

қолданушыны 

ақпаратпен 

қамтамасыз ету 

үшін құрылған 

және ол оның 

жұмысына 

қатысады. 

АӨБАЖ –н 

түрлендіру 

дегеніміз–проектілеу 

этабында және 

ақпаратты 

түрлендіруге енген 

автоматтандыру 

процесіндегі 

проектілеушілер мен 

проектілеу 

этаптарының басқа 

да мамандарының 

көмегімен құрылған 

ақпаратты, 

программалық 

қамсыздандырулард

ың көмегін 

қолданып 

қолданушының 

есептерді шешуі. 
11 ZhP 4209 Жүйелік 

программалау 

Жүйе жүйелік 

сараптама,әндірісті 

басқару, кәсіпорынның 

функционалды-құндық 

сараптамасы туралы білім 

алу мақсатын алға қояды 

4 7 7 Микроэкономика. «Жүйелік талдау 

және жүйе 

теориясы» пәнін 

оқу кезінде алынған 

білім «Қызмет 

көрсету 

саласындағы 

бағаны белгілеу 

және баға саясаты» 

п 

- Объектіні жүйе 

ретінде зерттеу; - 

Жүйелер әрекетінің 

заңдылықтарын 

зерттеу; 

- Сараптама әдістері 

және жүйелер 

модельдерін зерттеу; 

- Ұйымдастыру 

механизмдерін 
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басқарудың 

әлеуметтік-

экономикалық 

мәселелерін 

шешудің экономико-

матемакикалық 

әдістерін зерттеу. 

білуы керек: 

- Жүйелік 

материяның жалпы 

қасиеті ретінде 

туралы; 

- Жүйелік сараптама 

пәнімен байланысты 

ғылыми пәндер 

жайлы туралы 

түсінікке ие болуға 

12 PA 4209 Программалау 

әдістері 

Программа жүйесін 

басшылыққа алып 

құрылған Delphi (Object 

Pascal) тілін оқып үйрену. 

 

 4 7 Объектілі-бағытталған 

модельдер. 

Жобалау 

концепциялары 

және 

бағдарламалау 

тілдері. Абстарктілі 

модельдер. 

Объектілі-

бағытталған 

жүйелер 

принциптері. UML 

диаграммасының 

жалпы 

сипаттамасы, 

типтері. 

Абстарктілеу және 

инкапсуляциялау 

түсініктері. 

Концептуалды 

жобалау 

принциптері. 

Объектілі-

бағытталған 

жобалаудың негізгі 

концепциялары. 

Қателерді жөндеу 

механизмі 

принциптері. 

Объектілер мен 

класстар. 
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13  

KBT 2209 

 

Кеңейтілген 

бағдарламалау 

тілдері: C #, Java, 

Net, PHP 

 

1.Алгоритмдік тілдерде 

бағдараламалау, 

Информатика, 

2.Сымсыз желілер және IP 

телефония, Заманауи 

цифрлық технологиялар, 

Серверлік-скрипттік 

бағдарламалау 

3.С# программалаутілі 

ортасының құрал-

саймандарын меңгеріп 

қолданбалы 

бағдарламаларды құру 

және жобалау. 

4.С# программалаутіліне 

кіріспе. Рефлесия және 

енгізу-шығаруды 

ұйымдастыру. Тілдің 

литералы. С# тілінің 

берілгендер типтерінің 

мәні. 

 

 

3 5 

 

 

4 

 

 

 

Класстарға, объектілерге 

және әдістерге кіріспе. 

С# тіліндегі 

қатарлар мен 

массивтер. 

Класс мүшелеріне 

енуді басқару және 

ұйымдастыру. Ену 

модификаторы. 

Индексаторлар мен 

қасиеттер. 

Мұрагерлік. 

Инкапсуляция. 

Полиморфизм. 

Құрылым 

интерфейстері. 

Қолайсыз 

жағдайларды 

өңдеу. Енгізу-

шығару 

құралдарын 

қолдану. 

Делегеттар, 

оқиғалар және 

лямбда-өрнектер. 

Препроцессор, 

рефлексия және 

атрибуттар. LINQ 

сұраныс тілі. 

 

Объектілі-

бағытталған 

бағдарламалау 

технологиялары 

негізінде 

бағдарламалау 

тілдерін оқыту. 

14 AJI 2211 Ақпараттық 

жүйелер 

интерфейстері 

Қазіргі қоғамның 

дамуындағы ақпараттың 

сипатын және маңызын 

ұғыну; 

Дерек қорын модельдерін, 

оның ішінде ақпараттық 

3 5 4 Алгоритмдеу және 

бағдарламалау 

тілдері,бағдарламалау 

технологиясы,компьютер

лік жүйелердің 

архитектурасы,операциял

Тұтынеушылар 

арасында 

ресурстарға ие болу 

құқысын анықтап 

беру,негізгі 

бағдарламаларды 

- Ақпараттық 

жүйелердің әртүрлі 

компоненттері мен 

ақпараттық 

жүйелердің -өзін 

жобалау мен жасау; 
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жүйелерді, модель 

компоненттерін дамыту 

қабілеті. 

Білім беру бағдарламасы 

студенттерге ақпараттық 

технологиялар саласында 

терең теориялық және 

тәжірибелік білімдерді 

алуға мүмкіндік туғызады. 

ық жүйелер. талдай алу, 

компьютер 

желілерін дұрыс 

пайдалана білу 

- ақпараттық 

жүйелердің желілік 

инфрақұрылымын 

инсталляциялау, 

конфигурациялау 

және басқару; 

- ақпараттық 

жүйелердің 

мәліметтер қорын 

жобалау және 

басқару; 

ақпараттық жүйелер 

мен олардың 

бөлшектерінің 

ақпараттық, 

программалық, 

техникалық және 

ұйымдық-құқықтық 

қамтамасыздануын 

сүйемелдеу. 

 

15 GAOT 4209 Графикалық 

ақпаратты өңдеу 

технологиялары 

«AutoCAD және  Credo 

негіздері» пәнінің  

мақсаты – студенттерге 

жобалау – сызу  

жұмыстарының  

автоматтандырылған  

стандарттық  жүйесін  

қолданып, сызбалар  

құрастыру  әдістерін  және  

тәсілдерін  үйрету. 

 

   Автокад екі өлшемді 

координаттар 

жүйесіндегі сызбаларды 

жасауға, сонымен қатар 

әртүрлі ғылыми-

техникалық салалардағы 

конструкцияларды 

модельдеуге, 

геометриялық 

кеңістіктегі модельдер 

мен масштабталған 

әртүрлі сандардан және 

символдардан құралған 

Графикалық  жүйе  

жазықтықтағы  екі  

өлшемді  

сызбалармен  қатар,  

ғылым  мен  

техниканың  

әртүрлі  саласында  

қолданылатын  

күрделі,  көлемді  

конструкциялар  

моделін  салуға  

мүмкіндік  

жасайды. 

Білім алушылар 

AUTOCAD және 

CREDO 

негіздерімен 

компьютерлік 

жобалауда еркін, 

өнімді жұмыс жасай 

алуы керек 
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байланыс жүйелерін 

құруға мүмкиндик береді. 

 

 

16 OBP 4210 Объектілі-

бағытталған 

программалау 

Теориялық білімдерді 

бекіту және қажетті 

тәжирибелік дағдылар мен 

біліктілікті 

қалыптастыруда пән 

бағдарламасында 

зертханалық жұмыстар 

өткізу қарастырылған. 

Берілген жұмыс оқу 

бағдарламасы білім 

алушылардың пәндерден 

алған білімдеріне, 

біліктіліктеріне және 

дағдыларына негізделеді. 

 

3 5 7 «Ақпараттану», 

«Алгоритмдеу және 

бағдарламалау тілдері», 

«Бағдарламалау 

технологиясы» 

«Деректер қоры 

жүйесі», 

«Компьютерлік 

тораптар», 

«Ақпараттық 

жүйелерді 

жобалау» және де 

ЖОО кеңесі 

бекіткен пәндер: 

«Ақпараттық 

жүйелердің 

бағдарламалық 

жабдықтары», 

«Компьютерлік 

есептеулер», 

«Үрдістер мен 

жүйелерді 

компьютерлік 

модельдеу». 

«Объектілі-

бағытталған 

бағдарламалау» 

пәнін оқытудың 

мақсаты WINDOWS 

ортасында қазіргі 

заманға сай 

бағдарламалаудың 

негізгі принциптерін 

оқып үйрену және 

ақпараттық 

жүйелердің әртүрлі 

класстарына 

қолданбалы 

бағдарламалар 

құрудың 

тәжірибелік 

дағдыларын игеру 

болып табылады.  

Пәнді оқу 

барысында 

студенттер:  

1)        объектілі-

бағытталған 

бағдарламалаудың 

ерекшеліктері мен 

негізгі принциптерін 

білулері қажет;  

2)        визуалды 

және визуалды емес 

компоненттерді 
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қолдануда 

тәжірибелік дағды 

алулары тиіс;  

3)        ақпараттық 

жүйелерде 

қолданылатын 

қолданбалы 

бағдарламалар құра 

білулері керек. 

17 ZHIN4303 Жасанды 

интеллект және 

эксперттік жүйе 

 

Пәнінің мақсаты 

компьютерлік жүйе мен 

желілерде ақпаратты 

қорғаудың қазіргі кездегі 

құралдары мен 

принциптерін оқу болып 

табылады. 

3 5  «Ақпараттану», 

«Алгоритімдік тілдерде 

программалау» 

«Жүйелік 

программалық 

қамтамасыздандыр

у», «Таратылған 

жүйелер 

технологиисы», 

«Жасанды 

интеллект 

жүйелері». 

- түрлі 

криптожүйедегі 

стандарттарды 

қолдануға 

дағдылануы керек; - 

криптографиялық 

хаттамалармен 

жұмыс істеуді 

үйренуі керек; - 

вирусқа қарсы 

қорғанысты 

ұйымдастыра білуі 

қажет. 
18 WT 3304 WEB-

технологиялар 

WEB -технологиялар – 

Интернет желісін 

қолданып 

пайдаланушылармен бірге 

жұмыс істеуді 

ұйымдастыру есептерін 

шешудің техникалық, 

коммуникациялық, 

программалық әдістер 

кешені. 

3 5 6 Ресурсқа қол жеткізу 

әдісі, яғни хаттамасы 

(http). 

 

Ресурстың желілік 

адресі(www.yandex.ru). 

 

Сервердегі файлдың 

толық жолы 

(all_services.html) 

Web-

технологиялардың 

өзін ақпаратпен 

жұмыс істеу 

концепциясы деп 

алуға болады. 

Оның мынадай 

ерекшеліктерін 

бөліп қарастыруға 

болады: Web-

технологиялардың 

техникалық негізі – 

Web-технологиялар 

ақпаратты жеткізу 

құралы ретінде адам 

мен компьютер 

арасындағы әмбебап 

интерфейс болып 

табылады. Әр 

адамға жазбалар, 

тақырыпшалар, 

сілтемелер мен 

картинкалар 

ұғынықты. Веб-
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локальды 

және глобальды 

желілер, көбіне 

Интернет 

Клиенттердің 

ерекше типін 

пайдалану: web-

браузерлер ( 

браузерлердің типі 

мен тарихы, қазіргі 

жағдайын өздігінен 

оқуға беремін. P.S. 

Гульмира 

Жумагалиевна)  

Ақпараттық 

көздердегі 

өзгерістер 

публикацияларда 

бірден бейнелене 

алады; 

ақпаратты 

тұтынушылар саны 

шектеусіз; 

публикацияларда 

басқа 

публикацияларға 

берілген сілтемелер 

орны мен 

материалдар көзіне 

тәуелсіз түрде 

беріле алады; 

интерфейс 

ақпаратты алу 

құралы ретінде 

түсінікті. 

Интернеттің 

коммуникациялық 

арна ретінде кең 

ауқымды 

пайдаланылуы веб 

интерфейстің 

қарапайым екендігін 

көрсететіні даусыз. 

Браузер – веб-

беттерді көруге 

арналған программа. 

Браузерлер – казіргі 

компьютерлер 

жабдықталған 

проограммалар. Кең 

тараған браузерлер: 

Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Safari, 

Chrome. 
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іздеу 

машиналардың 

белсенді жұмысы 

(іздеу 

машиналардың 

тарихы, рөлі мен 

қазіргі жағдайын 

өздігінен оқуға 

беремін. P.S. 

Гульмира 

Жумагалиевна); 

 

контентті беру мен 

тираждау тегін. 

 

19 AJK 2211 Ақпараттық 

жүйелер 

қауіпсіздігі 

Ақпараттың қауіпсіздігі – 

бұл, берілетін, 

жинақталатын, өңделетін 

және сақталатын 

ақпараттың қоршаған 

ортаның әсерінен (адам 

мен табиғат) және сыртқы 

қауіптерден сақтайтын – 

бұзылуға қарсы 

тұрақтылығы мен 

кедергілерге қарсы 

тұратын қасиеттері. 

Берілген ақпаратты қорғау 

процесінің трактовкасы 

негізінен ұйымдастыру 

3 5 4 Ақпараттық жүйе – 

объектіні басқаруға 

қажетті ақпаратты беру 

мен жаңарту, сақтау, 

жинақтау жүйесі. 

 

Мәліметтер – 

мәліметтермен 

алмасу; жануарлар 

мен өсімдіктер 

арасында 

сигналдармен 

алмасу; 

генетикалық 

белгілерді беру 

Фундаменталды 

философиялық 

категория, материя 

сияқты ол да үнемі 

барлық жерде 

болады,  және өзінің 

материалды иесінен 

ажырамайды; негізгі 

кибернетикалық 

ұғымдарың бірі 

 

Іздеп табуға және 

сақтауға орасан зор 

күш пен қаржы 

жұмсалатын өте 

маңызды ресурс 
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шаралары мен техникалық 

әдістер және қорғау 

құралдырына сүйенеді. 

Ақпаратты қорғау деп 

ақпараттық қауіпсіздікке 

төнген қауіпті болдырмау 

және оның кедергілерні 

жоюға арналған 

ұйымдастырушылық, 

құқықтық шараларды 

айтады. 

Бұл жағдайда ақпаратты 

қорғауды қамтамасыз ету 

әлемдік дамудың 

қауіпсіздігін,мемлекеттер

дің, адамзат қоғамының, 

жекелеген адамдардың, 

табиғатты қорғауды 

қамтамасыз ететін 

глобальды процестермен 

теңдеседі. 

 

 

Өндіру мен сату 

үшін көп адамдар 

жұмыс істейтін 

құнды тауар 

 

Кәсіпорындарды, 

армияны, қоғамдық 

структураларды 

жұмысқа қосатын, 

адамды жаралайтын 

және табысқа 

көтеретін күш 

20 BT 4211 Бұлтты 

технологиялар 

Бұлттық технологияда 

жұмыс істеудің әдеттегі 

программалармен жұмыс 

істеуден басты 

айырмашылығы- 

тұтынушы өз 

компьютерінің 

ресурстарын емес, өзіне 

ғаламтор-қызметі ретінде 

3 5 7 Үлкен ресурстарды қажет 

ететін қиын есептерді 

шешу үшін тұтынушы 

өзінде жоқ көптеген 

серверлерді, 

программаларды бұлттар 

тарапынан пайдалана 

алады; 

 

Тұтынушы 

компьютерлік 

құрылғының 

осалдығына немесе 

оның сынып, 

бұзылуына немесе 

жұмыс істейтін 

программаның 

тоқтап, бұзылып 

Жеке компьютердегі 

программалармен 

салыстырғанда 

бұлттық қызметтер 

көбінесе тегін 

немесе бағалары 

айлық жарна ретінде 

өте арзан келеді; 

Кейбір жобаларды 
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берілген шалғайдағы 

мықты серверлердің 

ресурстарын 

пайдалануында. Сол 

арылы тұтынушы өз 

дереккөздерімен жұмыс 

істеуіне толық мүмкіндік 

алады, бірақ сол 

дереккөздер орналасқан 

амалдық жүйеге, 

программалар базасына, 

есептегіш серверлердің 

жұмысына еш кедергі 

келтіріп,оны өзгерте 

алмайды. 

қалуына тәуелді 

болмайды; 

Тұтынушы кез 

келген жерден, кез 

келген уақытта 

ғаламторға 

қосылған кез 

келген 

компьютерлік 

құрылғымен өз 

дереккөздерімен 

жұмыс істей алады; 

Тұтынушы өз 

дереккөздерімен 

басқа адамдармен 

еш қиындықсыз 

бөлісіп, сол 

дереккөздерімен 

олармен бірге 

қосылып жұмыс 

істей алады; 

 

"бұлтқа шығарудың" 

әсіресе ірі 

компанияларға 

тиімді болатын 

жағы- аппараттық 

және программалық 

қамтамасыз етулерді 

басқаруға, қолдауға, 

жаңартуға, 

лицензиялауға 

кететін шығындарды 

үнемдеуінде болып 

табылады; 

Сонымен қоса сол 

программаларды 

жүргізетін білікті 

мамандар 

тапшылығы 

мәселесін сол 

жобаны "бұлтқа 

шығару" арқылы 

шеше алады. 

 

21 Sult3305 Сұлбатехника Осы пәннiң зерттеулерiнің 

мақсаты сұлбатехника 

және жартылай өткiзгiш 

техника негiздерiнiң 

зерттеуi болып табылады. 

Микроэлектрон 

құралдарының ақпаратты 

өңдеуiнiң қағидаларын 

және ЭЕМ логикалық 

элементтерін 

құрастыруды студенттерге 

3 5 6 -сұлбатехникалардың 

дамуы; 

- еш төңiрегiнде 

цифрларға 

перспективалы 

cұлбатехникалық 

шешiмдер туралы; 

- қарапайым логикалық 

операцияларды схемалық 

iске асыру. 

 

- ЕТ құралдардың 

қазiргi цифрларға 

элементтiк базасын; 

- элементтер және 

ақпаратты 

өңдеуiнiң 

электрондық 

құрылғыларының 

бiр үлгiдегi 

түйiндерiнiң жұмыс 

принциптарын; 

- Electronics 

Workbench 

программалық 

жүйесiндегi электр 

жүйесiлердiң 

үлгiлерiнiң 

жасаулар; 

- талдау және 

цифрллық 

құрылымдардың 

функционалдық 
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таныстыру. - логикалық 

операцияларды 

схемалық iске 

асырудың 

әдiстерiн. 

- функционалдық 

және цифрларға 

комбинациялық 

құрылымдардың 

маңызды схемасы 

өндеуді; 

- интегралды 

микросұлбаның 

базасында 

цифрларға 

құрылымдардың 

құрылымын синтез 

жасауды. 

 

түйiндерiнiң синтезi; 

- цифрлық есептеуіш 

техниканың 

құрылымдарын 

логикалық жобалау. 

 

22 OZh3306 Операциялық 

жүйелер 

Компьютерлік жүйелердің 

негізгі жұмыс істеуін, 

аппараттық және 

бағдарламалық 

қамсыздандыруларды 

байланыстарын 

операциялық жүйелердің 

түрлері мен олардың 

негізгі құрылымдарын 

үйрету. 

 

3 5 5 Операциялық жүйелер 

түрлері, 

классификациясы, негізгі 

құрылымдары, оларды 

орнату мен 

пайдаланудың 

ерекшеліктері, виртуалды 

машина, кэш-жады, 

жедел және тұрақты 

жады, бұлттық 

технологиялар, мобилді 

операциялық жүйелер, 

операциялық жүйелердегі 

қауіпсіздік шаралары 

және т.с.с. 

Операциялық 

жүйелердің 

нұсқалары мен 

даму тенденциясы 

бойынша 

түрлерімен, 

аппараттық және 

бағдарламалар 

арасындағы 

байланысты 

ұйымдастыратын 

жүйелермен жұмыс 

істеуді 

қалыптастыру. 

Пән нәтижесінде 

білім алушы 

операциялық 

жүйелерді орнатып, 

оларды кез келген 

жағдайда қайта 

орнату. 

 



Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.  
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.  

 

23 RZhP3307 Робототехникалық 

жүйелерді 

программалау 

 

Робототехника 

(робототехника) - 

роботтарды және 

автоматтандырылған 

техникалық жүйелерді 

құруға арналған 

қолданбалы ғылыми сала. 

Мұндай жүйелер сондай-

ақ роботтық жүйелер  деп 

те аталады. 

Басқа атау - 

робототехника. 

Сондықтан роботтарды 

жасау процесі 

инжинирингке ұқсас. 

Әрине, әр жұмыс түріне 

арнайы робот қажет. 

Робот станциялары 

вагондары әлі жоқ. 

Барлық роботтарды 

өнеркәсіп, құрылыс, 

авиация, ғарыш, су 

астындағы және әскери 

бөліктерге бөлуге болады. 

Сонымен қатар, робот-

ассистенттер, ойындарға 

арналған роботтар және 

т.б. 

Робот бұрын дайындалған 

бағдарламаға немесе 

оператордың басқаруымен 

жұмыс істей алады. 

Робототехника 

3 5 5 - дәл ғылымдар мен 

инженерияға 

қызығушылық; 

- аналитикалық ақыл; 

- жақсы құрылымды 

ойлау бай қиялмен 

біріктірілген. 

 

Робототехника 

инженері - әмбебап 

маман: инженер, 

бағдарламашы, бір 

адамда 

кибернетика. 

Ол механика, 

бағдарламалау, 

автоматты басқару 

теориясы, 

автоматтандырылға

н жүйелерді 

жобалау теориясы 

туралы білімге 

мұқтаж. 

Дизайндың өте 

маңызды 

дағдылары, 

қолдарыңызбен 

жұмыс істеу 

мүмкіндігі, 

мысалы, 

дәнекерлеу үтік 

қолданыңыз. 

 

Қазіргі 

робототехниканың 

негізі механика, 

электроника және 

бағдарламалау. 

Робототехника 

авиация және 

космонавтика 

конструкторлық 

бюросында жұмыс 

істейді. Әртүрлі 

бағыттағы ғылыми 

орталықтарда 

(кеңістік, медицина, 

мұнай өндіру және 

т.б.). Робот 

техникасына 

маманданған 

компанияларда. 
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мехатроникамен 

байланысты. 

 

24 EKZhZh330

8 

Есептеуiш 

кешендер, 

жүйелер және 

желiлер 

-аппараттық-

бағдарламалық кешендер 

компоненттерінің 

архитектурасын және 

тиісті адам-машиналық 

интерфейстерін жобалау; 

-компьютерлік техниканы, 

компьютерлік ақпаратты 

өңдеу және басқару 

жүйелерін іске асыру үшін 

бағдарламалау 

құралдарын қолдану; 

-кәсіби қызмет 

объектілерінің 

математикалық, 

ақпараттық және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

элементтерін жобалау; 

-кәсіптік қызмет 

объектілерінің жұмыс 

істеуіне байланысты 

есептеу және ақпараттық 

процестердің 

математикалық және 

бағдарламалық 

модельдерін құру және 

зерттеу; 

-компьютерлік 

технологиялар көмегімен 

математикалық үлгілерді, 

3 5 6 Кәсіби қызмет 

объектілерін дамыту 

және зерттеу үдерісін 

ұйымдастыру үшін 

технологияларды, 

бағдарламалық 

құралдарды және 

компьютерлік 

құралдарды таңдау; 

 

-Ақпараттарды 

өңдеу және жүйені 

басқару, аспаптық 

және қолданбалы 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді, 

компьютерлер мен 

компьютерлік 

жүйелерді орнату, 

конфигурациялау 

және қызмет 

көрсету; 

 

 

Бағдарламалық 

өнімдерді, 

ақпаратты өңдеу мен 

басқарудың 

компьютерлік 

жүйелерін 

қамтамасыз ету. 

 



Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.  
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.  

процестерді және 

жүйелерді таңдау және 

енгізу; 

 

 
Зав.кафедрой             ______________   Бидайбеков Е.Ы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


