
 

5В070400 – Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтама мамандығы 

Пәннің 

коды 

Пәннің аты, кредит саны   ,  

пререквизиттер 

Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебі Құзыреттілігі (Оқу нәтижесі) 

Міндетті модуль 

IK1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының қҧқығы 

және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына бағытталған. Қорытынды және 

негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және 

Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-қҧқықтының жҥзеге асатындай 

тҧрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік 

ғылымның орны мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бҥгiнгi 

кҥнге дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-қҧқықтарды зерттеудің тарихи 

тәсiлiн ӛткiзуге болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-қҧқықты 

эволюцияның объективтi  жҥйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны 

қисынды қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және 

келешекте қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта 

қалпына келтіреді. Протоқазақтық және қҧқықтық жҥйелер олардың 

белгiлерін,орта ғасырлық мемлекеттердің  династиялық 

тарихнамаларын жергiлiктi бақылаушылармен, шетелдiк 

саяхатшылармен  қҧрастырушылар зерттедi. 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр тҥрлi 

жақтары ресми қҧжаттарда , шетел және жергiлiктi 

бақылаушылардың әр тҥрлi жазбаша кӛздерiнде, халық 

ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк 

қҧрылыс және қҧқықтық қатынасты анықтайтын  және 

объективтiктiң әр тҥрлi дәрежесiмен суреттейтiн әр тҥрлi 

мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. Қазақстанда ҧлттық 

мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық 

және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми 

мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және 

республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет тарихынның 

нақты суреттiң қайта жасау , елдiң қҧқығын қайта 

қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бҧл 

бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сҥйене 

отырып жҥзеге асыру. 

POK(R)Ya11

02 

Кәсіптік –бағытталған қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру 

және қҧрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және 

терминологиялық минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу 

қызметінің әртҥрлі қҧрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. 

Грамматикалық пішіндер және коммуникатив қҧрылымы, 

функционалдық аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай 

прагматикалық мәтіндерді шығару, диалогиялық және 

монологикалық, ауызша және жазбаша тҥрі, тақырыптық, әлеуметтік-

тҧрмыстық ҥшін кәсіби ортада сӛйлеу қызметінің әртҥрлі тҥрлеріне: 

айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және 

мамандық бойымен оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект 

жасауының дағдыларына иелік ету;б)ғылыми оқу 

мәтіндерін қҧрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін 

текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу 

тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі функционалды 

мағыналы тҥрлеріне ҥйрету: монолог-сипаттама, 

монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сҧхбат, 

диалог- пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, 

дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми 

сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-

кәсіби дағдыларын белсенді және жалпыламалы 

қалыптастыру. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін  білу. Фонетика: 

айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция 

және сӛздің дыбыстық жҥйесін репродукциялау. Орфография: тілдің 

дыбыс-әріптік жҥйесі, негізгі орфографиялық ережелері.   Лексика: 

сӛзжасам ҥлгілері, негізгі тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 

бірлік,  сонымен бірге  термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; 

қолданылуына байланысты лексика дифференциациясы.  

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, ҥстеу, 

етістік, артикл, есімдік, демеулік, жай және кҥрделі 

сӛйлемдердің қҧрылымы, сӛзжасамның негізгі ҥлгісі - 

негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, іздестіру, 

зерттелетін және кӛріп оқудың дағдыларын 

қалыптастыру. Айту: зерттелетін тақырыптың диалогтық 

және монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой пікірлердің 

мазмҧнының біртіндеп даму дағдысы, сонымен бірге 



 шығарма жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі 

ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік 

нормаларға сәйкес ана тіліне аудара білу. Дыбысын 

жазу: хабараламаларды тҧрмыстық, ақпараттық және 

кәсіби тҥрінде естіп қабылдау. 

3.1 Жаратылыстану ғылымдары (STEM) модулі  

IT1301 Кәісіби бағыттағы ақпараттық 

технологиялар  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

 

Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың негізгі 

тҥсінігін білу; ҧйымдастыру техникасы және компьютерлік 

сипаттамасының негізі, қҧрамын тағайындау; ақпараттарды сақтаудың 

және  жинаудың негізгі ӛңдеу қҧралдары мен әдістері; қолданбалы 

және жҥйелі бағдарламалық қамтаманың принциптері мен міндеттері; 

алгоритмизация тапсырмасының негізі; компьютерлік желінің негізгі 

компоненті;  тап осы жеткізу пакетінің қағидаты;  әрекеттестік желі 

арасындағысын ҧйымдастыру;   Интернет желісінде ақпараттық іздеу 

технологиясы;  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдісі және 

негізгі қорғаныс; санкциональдық емес кіруге болатын ақпаратты 

сақтау қағидаты;  бағдарламаны қамтамасыз ету және ақпараттық 

технологияны қолдана отырып, қҧқықтық аспектісін қарастыру; 

 

 

Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу ҥшін ақпараттық 

ресурсын қолдана білу; Іс-жҥргізу жҥйесінің 

автоматтандыруды пайдаланып игеру;    ақпаратты 

сақтау қҧрылғысын және әдісін қолдана білу;  ақпаратты 

сақтау қҧрылғысын антивирусын қабылдап алу;  жиылыс 

ҥшін бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып 

қабылдап алу; жиылыс ҥшін бағдарламаны қамтамасыз 

етіп, мамандандырылып қабылдап алу;  кәсіби модульді 

оқыту негізінде кәсіби молульды оқыту  негізінде 

қоршаған ортада ақпаратты ӛңдеп және ол дыбыс 

шығарады;   

Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   

 ақпараттың қауіпсіздігі әдісін қолдана білу, Web 

қосымшасы және желіні әзірлеу концепциясының 

негізгісі; блок-тізбе және алгоритмді қҧру дағдысын 

қалыптастыру, электрондық оқытуды және ақпараттық – 

коммуникациялық технологиясының әдісі;      

3.2 Базалық кәсіби модульдер 

1 МОДУЛЬ  Математикалық талдау 

MA1401 Математикалық талдау – I 

4 кредит / 6  ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+2+0 

 

Модульдың мақсаты: нақты сандар теориясын оқу;  санмен 

кӛрсетiлген жиынның дәл жоғарғы және тӛменгi қырлары; санмен 

кӛрсетiлген тiзбектiкшек; қиындасатын тiзбектердiң негiзгi қасиеттерi, 

шексіз ҥлкен тiзбектердiң  шексiз аз тізбектермен байланысы; бiр 

қалыпты тiзбектi шек; Коши критерийi; шексiз аз және шексіз ҥлкен 

функциялардың қасиеттерi. Тамаша шектер. Бiр қалыпты ҥздiксiздiк 

ҧғымы. 

 

Білімі: дифференциалды есептеудiң негiзгi 

теоремаларын және дифференциалданатын 

функциялардың ҥзіліссіз жиындарда функция қасиетiн 

дәлелдеу; Тейлор формуласының қалдық мҥшесiнiң әр 

тҥрлi пiшiндерi. Функция графикасын қҧру дағдылары. 

Білуі тиіс интегралдаудың әр тҥрлі әдістері, физикада, 

механикада және геометрияда анықталған 

интегралдарды қолдану;  Орта мән туралы теорема. 

Жоғарғы шектік айнымалымен интеграл. Тейлор 

формуласының интегралдық пiшiндегі қалдық мҥшесi. 

2 МОДУЛЬ   Алгебра және  геометрия және ықтималдылықтар теориясы 

AG1403 Алгебра және геометрия 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Модуль мақсаты: алгебралық теңдеулер жҥйесінің теориясын оқу, 

матрица және анықтауыштың негізгі қасиеттері, сызықты алгебралық 

және геометриялық сипаттау,  топтар, сақиналар, ӛрістер туралы 

алғашқы деректер, ықтималдылық-статистика тҥсінігі, қарапайым 

ықтималдылық және оның бағасы; кездейсоқ шаманың сандық 

мінездемесі және оның бағасы; бағалаудың негізгі әдістері.  

 

Білімі: сызықты және евклидтiң кеңiстiктерi 

аксиоматикасы, координаталар және базистар тҥсінігі, 

сызықты кеңістікте сызықты операторлар теориясы, 

евклидтi және бiртҧтас кеңiстiктерде нормал 

операторларының жiктелуі, квадратты пiшiндер және 

квадрикалар теориясы. 

Білуі тиіс анықтауышты есептеу ҥшін Гаусс әдісін 

қолдану, сызықты алгебралық теңдеулер жҥйесін зерттеу 

және шешу, векторлар жҥйесін сызықты тәуелділікке 

зерттеу, кері матрицаны есептеу, рангны табу, 



арифметикалық кеңістік векторлар жҥйесінің базасы.  

 

3 МОДУЛЬ Математикалық логика 

ML 1405 Математикалық логика – І  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

  

Модуль мақсаты: сӛздер, предикаттар логикасы және логиканың 

айқын еместігiмен логиканың тӛңiрегiдегi негiзгi бiлiмдерi, сонымен 

бiрге мәселені жҥйелі талдау ҥшін математикалақы аппараттарды 

қолдану дағдысы,  ақпаратты ӛңдеу процесс қалыптастыруға қатысты 

тәжірибелік есептерді шешу. 

     Бiлiмі: базистың ҧғымдары және координаталар, 

сызықты кеңiстiктердегi сызықты операторларын 

теориясы, евклидтiк  және бiртҧтас кеңiстiктердегi 

нормалы операторларды жiктеудi, квадратты пiшiндер 

және квадрикалардың теориясы.     Бiлу ықтималдықтар 

және математикалық статистикаға байланысты  

теорияларға  қатысты қойылған есептердi бiрге шешу; 

жҥйелiгi: студенттерде қойылған есептермен ӛткiзетiн 

ойлау  және ықтимал-статистикалық ӛндiрудi бірлесе 

отырып шешу; 

Fiz1303 Физика – І   

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Модуль мақсаты: механиканы, кинематиканы, материалдық нҥктенің 

динамикасын және қатты денені оқу. Салыстырмалық теориясының 

элементтері. 

Білім: тҧтас орта механикасының элементтерi. Тербелiс 

және толқын. Молекулалық физика және жылу 

динамикасы. Статистикалық физика және жылу 

динамикасы. Статистикалық таратулар. Жылу 

динамиканың негiзi. Тасымалдау қҧбылысы. Нақты 

газдар. Электр және магнетизм. Электростатика. 

Тҧрақты электр тогы.  

Бiлу  магниттi алаңды пайдалану. Заттекте магниттi 

алаң. Электромагниттiк индукцияның қҧбылысы. 

Максвелл теңдеуі. Электромагниттi тербелiстер. 

Mat 1304 Материалтану 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

 

Модуль мақсаты: кейбiр факторлардан қатты сол сияқты сҧйық 

кҥйде де, кейбiр факторлардан да материалдардың қасиеттерiнiң 

ӛзгеруiн зерттеу. Зерттелетiн қасиеттерге заттектер, бҧл заттектердiң 

электрондық, қыздыру, химия, магниттi, оптикалық қасиеттерiнің 

қҧрылымды жатады. Материалтану физика және материалдардың 

қасиеттерiнiң зерттеуiмен шҧғылданатын химияның бӛлiмдерiне 

жатқызуға болады. Одан басқа, бҧл ғылым материалдарды 

қҧрылымды зерттеуге мҥмкiндiк беретiн тҧтастай  бiр әдiс қатарды 

пайдаланады. 

 

  Бiлiмі: ӛнеркәсiпте кӛп ғылымды бҧйымдарды жасау, 

микро және наноразмеровты объектiлермен жҧмыстың 

жанында, әсiресе материалдарды сипаттауды, қасиет 

және қҧрылысты жете бiлуі  керек. Материалтану - бҧл 

есептерді шешу және шақырылған  ғылым. Қҧрылымның 

бiлiмi және материалдардың қасиеттерi принциптi жаңа 

ӛнiмдердiң жасауына және тiптi индустрияның 

салаларына алып келедi. 

Білу кең бiлiмдi жаңалықтарды пайдалану, мәселелердi 

жою, ӛнiм ассортиментiнiң кеңейтуi, қауiпсiздiктiң 

жоғарылауы және ӛндiрiс  қҧнының тӛмендеуi ҥшiн 

алған ғылыми – материалтануды жаңашылдықта 

пайдалау.  

3.2 Базалық кәсіби модулдер 

1 МОДУЛЬ Математикалық талдау 

MA1402 Математикалық талдау – II 

4 кредит / 6  ECTS  

Пререквизиттер  : AG 1201   

2+2+0 

Модульдың мақсаты: нақты сандар теориясын оқу;  санмен 

кӛрсетiлген жиынның дәл жоғарғы және тӛменгi қырлары; санмен 

кӛрсетiлген тiзбектiкшек; қиындасатын тiзбектердiң негiзгi қасиеттерi, 

Білімі: дифференциалды есептеудiң негiзгi 

теоремаларын және дифференциалданатын 

функциялардың ҥзіліссіз жиындарда функция қасиетiн 

дәлелдеу; Тейлор формуласының қалдық мҥшесiнiң әр 



шексіз ҥлкен тiзбектердiң  шексiз аз тізбектермен байланысы; бiр 

қалыпты тiзбектi шек; Коши критерийi; шексiз аз және шексіз ҥлкен 

функциялардың қасиеттерi. Тамаша шектер. Бiр қалыпты ҥздiксiздiк 

ҧғымы. 

 

 

тҥрлi пiшiндерi. Функция графикасын қҧру дағдылары. 

Білуі тиіс интегралдаудың әр тҥрлі әдістері, физикада, 

механикада және геометрияда анықталған 

интегралдарды қолдану;  Орта мән туралы теорема. 

Жоғарғы шектік айнымалымен интеграл. Тейлор 

формуласының интегралдық пiшiндегі қалдық мҥшесi. 

3 МОДУЛЬ  Математикалық логика 

ML 1406 Математикалық логика – ІІ  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: DM 2308 

Дискретті математика, AG 

1201  Алгебра және геометрия 

 

Модуль мақсаты: сӛздердi логиканың облысы, предикаттардың 

логикасында студенттердің  негiзгi бiлiмдерін қамтудан тҧрады және 

логиканың айқын емесiмен, мәселелер алу сонымен бiрге, ақпаратты 

ӛңдеуiнiң процесс формализацияға қатысты жаттығу есептерiнiң 

шешiмiн жҥйелiк талдау ҥшiн математикалық аппаратты  қолдануы 

әдеттенуден тҧрады. Студент модульдың зерттеуi нәтижесінде логика 

алгебрасының терминологиясын, логика, предикаттардың 

логикасының айқынсыздығына иеленiп, объектiлердiң есептiк және 

сапалы қатынастарын  бiлдiру  ҥшiн математикалық символикаларды 

пайдаланады; табиғи тiлде пiкiрлердiң формализациясының 

сҧлбаларын негiзде дҧрыс логикалық қорытынды қҧрылысының негiз 

бiлу. Студент осы модуль шеңберлерiндегi қҧрылыс және кездейсоқ 

фактор ескеретiн математикалық модельдердi талдау туралы сонымен 

бiрге негiзгi мәлiметтер баяндалады. Студент шектi ӛлшемдi 

кездейсоқ кӛлемдердiң шеңберлерiндегi ықтималдық теориясының 

негiздерiмен таныстырады. 

 

Бiлiм: базистың ҧғымдары және координаталар, 

сызықты кеңiстiктердегi сызықты операторлардың 

теориясын, евклидтiң және бiртҧтас кеңiстiктердегi 

нормалы операторларын жiктеудi, квадратты пiшiндер 

және квадрикалардың теориясын қолдану. 

Предикаттардың логикасының синтаксисі мен 

семантикасы. Нормалы пiшiндер. Бесквантордың 

формуласы. Формулалардың  баламалы ӛзгерулерi. 

Бiлу ықтималдықтар және математикалық статистикаға 

байланысты  теорияларға  қатысты қойылған есептердi 

бiрге шешу; жҥйелiгi: студенттерде қойылған 

есептермен ӛткiзетiн ойлау  және ықтимал-

статистикалық ӛндiрудi бірлесе отырып шешу; пәндiгi: 

студент мҧндай ықтималдық, кездейсоқ кӛлем 

ҧғымдармен бет бҧруға еркiн ҥйренуi керек; 

МОДУЛЬ 4 Физика 

Fiz1408 Физика – II 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика,   DM 2212 Дискретті 

математика    

Модульдың мақсаты: механика, кинематика, материалдық нҥктенiң 

серпiнi және қатты дененiң бӛлiмдерiн зерттеу. Сақталу заңдары. 

Арнаулы салыстырмалылық теорияның элементтерi. 

 

Білім: тҧтас орта механикасының элементтерi. Тербелiс 

және толқын. Молекулалық физика және жылу 

динамикасы. Статистикалық физика және жылу 

динамикасы. Статистикалық таратулар. Жылу 

динамиканың негiзi. Тасымалдау қҧбылысы. Нақты 

газдар. Электр және магнетизм. Электростатика. 

Тҧрақты электр тогы. Бiлу  магниттi алаңды пайдалану. 

Заттекте магниттi алаң. Электромагниттiк индукцияның 

қҧбылысы. Максвелл теңдеуі. Электромагниттi 

тербелiстер. 

МОДУЛЬ 5 Бағдарламалау 

PAYa1410 Алгоритмдік тілде 

бағдарламалау 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер:  

Информатика негізі, 

алгоритмдер, деректер 

қҧрылымы. 

Модульдың мақсаты: тәртiптi сабақ берудiң негiзгi есептерiнiң 

зерттелуi: қазiргi жоғарғы деңгейдегi тiлдердiң кӛмегiмен сызықты 

бағдарлау есептерiнiң алгебра, математикалық анализ, математикалық 

статистика есеп пайда болатын мәлiметтердi ӛңдеудiң және 

алгоритмдарын ӛткiзуiнiң студент бiлiмдердiң қаму және алуы.  

 

Бiлiмі: алгоритмдеу туралы бiлiмдердiң қолдануымен 

тиiмдi алгоритмдарын салуға икемi болу және оларды 

қазiргi жоғарғы деңгейдегi тiлдерге iске асыру. 

 

2 МОДУЛЬ   Алгебра және геометрия  және ықтималдықтар теориясы   



TVMS 1404 Теория вероятности и 

математическая статистика 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиты: MA 1202 

Математический анализ. 

Модуль мақсаты: топтар, сақиналар және далалар туралы 

алгебралық теңдеулер, анықтауыштар және матрицалардың негiзгi 

қасиеттер 

жҥйелерiнiң теориясы, сызықтар және екiншi реттiң беттерiн 

алгебралық және геометриялық жазбаларын  зерттеу, бастапқы 

мәлiметтер, ықтималдық және оның  бағасы бос тҧру туралы ҧғым 

ықтимал-статистикалық; кездейсоқ кӛлем, оның  санмен кӛрсетiлген 

сипаттамалары және олардың  бағасы; бағалаудың негiзгi алгебралық 

теңестіру жҥйесінің әдiстерi туралы теорияны  уйрету. 

 

Бiлiмі: базистың сызықты және евклидтiң кеңiстiктерi, 

ҧғымдардың аксиоматикасы және координаталар, 

сызықты кеңiстiктердегi сызықты операторларын 

теорияны, евклидтiң және бiртҧтас кеңiстiктердегi 

нормалы операторларын, квадратты пiшiндер және 

квадрикаларды теорияны жiктеу. Білу  сызықты 

тәуелдiлiк, керi матрицаларды есептеу, лауазымның 

табылуы және арифметикалық кеңiстiктiң 

векторларының жҥйе базасындағы векторлары сызықты 

алгебралық теңдеулер, жҥйенi зерттеу 

анықтауыштардың есептеуi, шешiм және жҥйенi зерттеу 

ҥшiн Гаусс әдiстi пайдалану. 

 МОДУЛЬ 4 Физика   

TEC3409 Электрлі тізбектер теориясы 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика,   DM 2212 Дискретті 

математика    

Модуль мақсаты: ӛтпелi процестер электр тiзбегi, жиiлiк талдау әдiсi 

жиiлiк сипаттама бiлу; сҥзгi жiктеуге икемi болып, жиiлiктi 

тҥрлендiрiп және олардың сҥзгiлер  синтезiнде қолданылады.  

 

Бiлiмі: негiзгi ҧғымдар және электр тiзбектерiнiң 

заңдарының электр тiзбектерiнiң теориясын зерттеу.  

Бiлу  нақты мәселенi шешу ҥшiн формалданған 

тапсырманы қҧрастыру; есептiң шешiмiнiң алгоритмын 

дҧрыс және дәлелдi таңдау; стекпен жҧмыс iстеу және 

басқару жҥйесiн «ҥйiндiмен»; қолданушының 

бағдарламаларының файлдарымен жҧмыстың жанында 

басқару жҥйесiн пайдалану; Assembler тiлдерде 

бағдарламаны қҧрау. 

 5 МОДУЛЬ Бағдарламалау   

TP 2411 Бағдарламалау технологиясы 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика 

Модуль мақсаты: ҥлкен масштабпен программалық жҥйелердi  

әзiрлеудiң оның  шағын бағдарламаларды  әзiрлеу айырмашылығында  

болатын технологиялық мәселелерi және бҧл мәселелердi шешудiң 

әдiстерiн зерттеу.  

 

Бiлiмі: J2EE қолдану бар Web-ҧсыныс 

технологияларының мысалында компоненттi 

технологиялардың негiзiнде мҧндай жҥйелердiң 

әзiрлеудi және NET -  қазiргi тәсiлдермен ҧйымдарды 

ҥйретедi. Студент кҥрделi ӛнеркәсiптiк бағдарламалық 

қамтамасыз етулердi әзiрлеуде қазiргi жоғары 

технологиялы әдiстердi қолдануы туралы ҧсыныс 

сапалы, икемдi қҧрылыстың жаттығу тәсiлдерi туралы 

және нарықтық масштаб бойымен жасалатын жҥйелердi 

кермек бәсеке кҥрестiң жағдайында жақсы алады. 

OS 2413 Оперциялық жҥйелер 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика 

Модульдың мақсаты: желiлердiң теориялық  iргелi 

тҧжырымдамаларының зерттелуi; желi жобалаудың негiзгi 

тәсiлдемелерi және қолдану облыстары; желi ақпарат желiлердiң 

перспективалы ҥлгiлерi және басқару әдiсi iшiнде; LAN қҧрылыстың 

әдiстерi және WAN желiлері; қазiргi хаттамалар және олардың 

ерекшелiктерi; коммутаторлар және жол кӛрсетушiлердiң негiзгi 

жағдайлары; желiнi оңтайландырудың тәсiлдерi; тағайындау, 

функциялар, басқару жҥйелердiң жiктелуi; iргелi қағида жобалауы 

және басқару жҥйелерiнiң әзiрленуi; процестермен, жадпен, енгiзу 

Бiлiмі: желiлер ҥшiн қажеттi жабдықты таңдауды жҥзеге 

асыру; желiлердiң ақаулықтарын диагностикалық 

ӛндiру; технология, аспапты бағдарламалық қаржылар 

және есептеушi техниканың қаржысын жобалауда 

таңдасын және бағдарламалық қамтамасыз етудiң 

әзiрлеуiне; бағдарламалық ӛнiмдер тиiмдi iске асыру; 

басқару жҥйелерiнiң қауiпсiздiгi мәселесiн шешу; 

диспетчеризациялық, жадты басқару, дискiлi 

жоспарлаудың негiзгi алгоритмдары iске асыру; кӛп 



қҧрылымымен басқару бойымен негiзгi тәсiлдемелермен қорытынды, 

файл жҥйесi, компьютерлiк жҥйелердiң қауiпсiздiгiн уйрету. 

 

тасқынды қосымшаларды ӛндеу. Бiлу желiлердi 

қауiпсiздiк  тҧрғыда жобалап, мәселенi шешу; әр тҥрлi 

басқару жҥйелерiмен жҧмыс істеу; басқару жҥйелерiнiң 

қауiпсiздiк мәселелерiн шешу; басқару жҥйелерiнiң қою 

және кескiндеу. 

 6 МОДУЛЬ Есептеу жүйесі    

TI2415 Ақпараттар теориясы 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиты: Ақпараттық. 

Алгоритмдеу және деректер 

қҧрылымы. Тілдер және 

бағдарламалау 

технологиясы.Математикалық 

логика негізі. 

Модуль мақсаты: ҧғымдар мен ақпарат теория және ақпарды 

кодтаудың әдiстерiнiң зерттеу. 

 

Бiлiм: энтропия және ақпаратты сандық ӛлшеу 

ӛлшемдерi туралы ҧғым, дискретті байланыс  каналдары 

ҥшін ақпараттар теориясы теоремалары,  оңтайлы және 

кедергiге орнықты кодтау мен тиімділіктің  негiзгi 

қағидаттары туралы білуі тиіс   

 7 МОДУЛЬ Ақпараттық 

қауіпсіздік 

  

KS2420 Компьютерлік желілер 

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиты: Inf 1102 

Информатика; 

Модуль мақсаты: нақты уақыт жҥйелерін қҧрудың теориялық негізін 

оқу; LAN және WAN желілерін қҧру негіздері; коммутаторлар мен 

маршрутизаторлардың негізгі орны; студенттер желі ақауларына 

тексеру жасауға және желіге қажетті қҧрылғыларды таңдауға 

ҥйеренеді. 

Білімі: желі ақауларына тексеру жасауға және желіге 

қажетті қҧрылғыларды таңдауға ҥйрету  

Білуі тиіс опрецияларды зерттеу методлогиясын 

қолдану; операциялық зерттеудің барлық этаптарын 

жҥргізу.  

FNP2104 Ғылыми бағыттағы философия 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жок 

1+1+0 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бҧл мәдениеттің ерекшелігін 

білу. Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-

тарихи контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың 

тарихи тҥрлері. Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің 

ерекшелігі.Философия кӛне мәдениетте.  

  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның 

ерекшелігін игеру. Ислам мәдениетінің контекстіндегі 

араб-мҧсылмандық философия. Батыс еуропадағы 

ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни 

ерекшелігі. Ренессанс және Философия мәдениеті. 

Философияға махаббат. Діни философия. Философия 

тарихы. Саясат философиясы. Білім беру философиясы. 

Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу 

тиіс Эпистемология. Глобальды мәселе философиясы. 

  МОДУЛЬ 4 Физика   

MIK2407 Микроэлектроника 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика 

1+0+1 

Модуль мақсаты:  Микроэлектроника, Физика – II және электрлі 

тізбектер пәнін оқу: p/n жартылай ӛткізгішті ауысу және оның 

қасиеттері. Жартылай ӛткізгішті диодтар: Стабилитрон; Биполярлы 

транзистор; Тиристор; сәулелі (геометриялық) оптикалар тҥсінігі; 

Жарық  толқындары; Заттекті электрмагниттiк толқындар; Кванттық 

физика; Жылулық сәуле шығару. Негiзгi ҧғымдар және электр 

тiзбектерiнiң заңдары. Электр тiзбектерiн есептеудің әдiстерi.  

Білімі: ӛрiс транзисторлармен жҧмыс істеу дағдысы; 

Оптоэлектронды аспаптар. Кванттық теорияның негiзгi 

идеяларының эксперименталдi дәлелдеулерiмен. 

Жоспарсыз және жағдай жасалған сәулелену. Лазерлер. 

Кернеулер резонанс және ток. Тҧрақты ток тәртiбiнде 

сызықты емес электр тiзбектерi. Электр сҥзгiлерi және 

олардыңның синтезi.  Білуі тиіс Генераторларды, 

триггерлерді, регистрлерді, және дешифраторды 

пайдалану. Кванттық статистика элементтерiн 

пайдалану. Конденсациялалған ахуал. Тӛмнгӛлшемді 

жҥйелер. Жиiлiкті тҥрлендіру және   оның сҥзгiлеу 

синтезiнде қолдануы. 

 5 МОДУЛЬ  Бағдарламалау   

SP2412 Жҥйелік бағдарламалау  

3 кредита/ 5 ECTS 

Модуль мақсаты: суденттерді динамикалық Web беттерді қҧру, 

сипаттаудың теориялық негізін, сайттарды қҧрудың негізгі 

Білімі: CASE – қҧралдарын, бағдарламалық комплексті 

қҧру технологиясын, бағдарламалық ӛнімнің сапасын 



Пререквизиттер: YaTP 1002  

Тілдер және бағдарламалау 

технологиясы. AGLA  (II) 1002  

Аналитикалық геометрия және 

сызықты алгебра 1,2. 

1+1+1 

методологиясын, Web жобалаудың анықтамалары мен негізгі 

тҥсініктерін және Web сервердегі негізгі орнын міндеттеуді  оқыту 

болып табылады; студенттердің жҥйелік білімдерін қалыптастыру: 

компьютерде деректерді ҧсынудың бар әдістері, процессор ригстрлері, 

адрестеу тәсілдері, жадыны ҧйымдастыру, ішкі қҧрылғылармен 

жҧсмыс.  

бағалау әдісін және бағдарламаның ӛмірлік циклы; 

объектіге-бағытталған бағдарламалау алгоритмдері мен 

әдістері; деректерді криптаграфиялық қорғау. Білуі тиіс 

бағдарламалық қамтаманы жобалау циклын ӛз бетінше 

орындау; бағдарламалық қамтамаға қойылатын 

талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 

мен спецификациясын қҧру.                                                                                                             

 

  6 МОДУЛЬ  Есептеу жүйесі   

MMUVT 

2414 

Есептеу техникасын басқару 

әдістері мен пішіні 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: 

Компьютерлік технологиялар, 

Информатика, Алгоритмдеу 

және бағдарламалау 

технологиясы 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: студенттерді басқару есептерін және 

математикалық модельдеудің әр тҥрлі есептерін  қоюды  және оларды 

шешу әдістерімен сонымен бірге оларды шешу ҥшін қолданылатын 

бағдарламалық қамтаманының  негізгі білімі мен машықтарын 

қалыптастыру. 

 

 

 

Білімі: басқару есептерінің математикалық моделі 

жайында тҥсінігі болуы; басқару есептерін пішіндеу 

кезінде пайда болған математикалық есеп шешімінің 

әдістерін білу; басқару есептерінің шешімі нәтижесін 

талдаудың негізін білуі керек; тәжірибелік есептерді 

шешуде математикалық модельдеу әдістерін қолдана 

білу. 

OVSS2416 Есептеу жҥйелері мен 

желілерді ҧйымдастыру  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; 

2+1+0 

Модуль мақсаты: компьютерлік жҥйелердің параметрлері жайында 

ақпарат алу; қомпьютерлік жҥйелер элементтерінің арасында 

байланыс орнату және қосымша қҧрылғылар қосу; компьютерлік 

жҥйелердің бағдарламалық қамтамасын баптау және инсталяция 

жҥргізу; заманауи әмбебап және кәсіптік микропроцессорларды 

қолдану. 

 

Білімі: есептеу жҥйелерінің архитектурасын қҧрудың 

базалық тҥсініктері мен негізгі принциптері; есептеу 

жҥйелерінің типтері мен олардың архитектуралық 

артықшылықтары; космпьютерлік жҥйелердің негізгі 

логикалық блоктарының жҧмыс принциптары мен 

ҧйымдастырылуы; компьютерлік архитектураның 

барлық деңгейінде ақпаратты ӛңдеу процесстері; 

компьютерлік жҥйелердің бағдарламалық 

жасақтамасының негізгі компоненттері; ресурстарды 

басқарудың негізгі принциптары мен осы ресурстарға 

қатынас жасауды ҧйымдастыру; заманауи параллелді 

есептеу жҥйелерінің архитектурасы. 

AKS 2416 Компьютерлік жҥйелер 

архитектурасы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және бағдарламалау 

технологиясы; OOP 3312 

Объектіге-бағытталған 

бағдарламалдау. TBD 3310 

деректер қоры теориясы, TBD 

3310  

2+1+0 

Модуль мақстаы: :  CASE – қҧралдарын, бағдарламалық комплексті 

қҧру технологиясын, бағдарламалық ӛнімнің сапасын бағалау әдісін 

және бағдарламаның ӛмірлік циклын оқу; объектіге-бағытталған 

бағдарламалау алгоритмдері мен әдістері; ӛнімді қолдаудың (CALS-

технологиясы) ӛмірлік циклының әр тҥрлі этаптарында ақпараттық 

стандарттары, тілдері және әдістері; деректерді қорғаудың 

криптографиялық принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалау 

әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 

басқару әдістері; бағдарламалық жҥйелерді қҧру процесстерінің 

мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы. 

 

Білімі: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклын ӛз 

бетінше орындау; бағдарламалық қамтамаға қойылатын 

талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 

мен спецификациясын қҧру; бағдарламаның дҧрыстығын 

дәлелдеу; стандарты терминдерді және анықтамаларды 

қолданып қажетті тестілерді кодтау және жобалау; 

бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау.  

Білуі тиіс зерттеу нәтижесі бойынша  ғылыми-

техникалық материалдарын жинау мен тҥзету және 

бағдарламалық қамтаманы жобалаудың әдісін ҧсыну.  

TKP 2201 Тҧлғааралық 

коммуникациялық психология 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: тҧлға аралық коммуникация - бҧл кӛзбе-кӛз болған 

немесе аз топ арасында ҥйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тҧлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, 

жауап берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тҧлға аралық коммуникацияның талдауы - бҧл 

талдау жағдайда және ҧсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң 

қҧрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр 

субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл тҥсiнiлген 

де ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр тҥрлi 

алғышарттар және (немесе, керiсiнше, киындаған 



жетiспеушi) табысты коммуникацияның жағдайын iздеп 

табу және жазбада болады. 

TKS 2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану  

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: тҧлға және қоғам ҥшiн саясаттың ҧлттар, кластар 

және мемлекеттер арасында тҧлға мен қоғам ҥшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тҧлға,қоғам және 

мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 

анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда 

болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық 

және басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмҧны мен ӛзгеруінің пайда 

болу заңдылықтары. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға 

қоғам ашылмалы-жабылмалы осы нақтылы кезең 

талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi жаттығу 

есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мҥмкiндiк 

туғызады, ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды 

шешiмде саяси оқиғалардың қатысушыларына жаттығу 

кеңестерi және кепiлдеменi ӛндiрiп ҧсынады. Жаттығу 

кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру салалардағы 

қолданбалы политологияда  жҥзеге асырылады: 

  

ZhAZhE 

2203 

Жеке және әлеуметтiк жетiстiк 

этикасы 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 

кеңiстiкте» сыпайы ҥстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 

бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 

сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып 

және шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, 

адамның тіршілік әрекеті акме-формдағы 

феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 

болғандықтан акмеологияның онтологиялық 

анықталуымен иеленеді 

MD2204 Мәдениет және дін 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың 

жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы 

қоғам мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті 

саланы зерттеу ҥшін таңдау. Сіздің қалауыңыз бойынша 

бір шартқа байланысты діни бағытта жҥргізілуі тиіс. 

OPS2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). 

әлеуметтану тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. 

Қоғам, әлеуметтік институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік 

топтар және жалпылық.  

әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен 

адамгершілік қҧндылықтары. Орта деңгей теориясы 

(социология коммуникация, әлеуметтік білім, жастар 

әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия әлеуметі және 

т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. 

әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

 

BZhCh2206 Адам ӛмір тіршілік қауіпсіздігі 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық қҧқықтық 

актілерді оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты 

қҧру принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 

классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден 

қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық 

радиациялық табу қҧралдары. Қазіргі техносфераның және 

техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік 

және табиғи жағдайларда пайда болған қауіпті және 

зиянды факторлардан қорғау. Әр тҥрлі жағдайдағы 

тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 

жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру 

тҧрақтылығы. Соғыс және бейбіт уақытта тӛтенше 

жағдайлардан тҧрғындарды қорғаудың негізгі тәсілдері 

мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер 

келгенге дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тҧрғындарды 

эвакуациялау іс шараларын ҧйымдастыру. Қауіпті 

қарулардан зақымданудан қорғану.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жҧмыстарды 

ҧйымдастыру мен жҥргізудің негізін қолдану. 

Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  Тӛтенше 

жағдайлардың психологиялық аспектілері. 

EUR2207 Экология және  тҧрақты даму Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожҥйе тҥніктері.  



2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық 

факторлар, оптимум және минимум зоналары. Демэкология: 

популяция мінездемесі, популяция санының флуктуациясы  және 

регуляциясы. Синэкология: қоғамда ӛзара байланысу типтері, 

қоғамның трофикалық қҧрылымы және экологиялық пирамидасы.  

Экосистема функциялары: энергетикалық алмасу және заттарды 

алмастыру, экожҥйелердің бҥтіндігі мен тҧрақтылығы, экологиялық 

сукцессия.  

Жердегі және судағы экожҥйелер типтері.  биосфера 

және ноосфера жайында оқу. Тірі зат биосфералары 

және оның функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды 

табиғиқолдануларды пайждалану. Қазіргі заманның 

экологиялық мәселелері және табиғат кҥзетшісі. 

Экодаму мәселелері. 

KP2208 Қазақстандық қҧқық  

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: қҧқық және мемлекеттік категориялардың негізгі 

тҥсінігін оқу. Қҧқықтық қатынас. Қҧқықтық мінез және қҧқық 

бҧзушылық. Заң алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының 

конститутциялық қҧқық негізі. Қазақстан Республикасының 

азаматтық қҧқық негізі. Қазақстан Республикасының отбасы қҧқы 

негізі. Қҧқықсақтау органдарында ҧйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық қҧқық 

негізі. Қазақстан Республикасының салық қҧқығы негізі. 

Қазақстан Республикасының еңбек қҧқығы негізі. 

Қазақстан Республикасының Қазақстан 

Республикасының қылмыстық қҧқық негізі. Қазақстан 

Республикасының экологогиялық қҧқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер қҧқы 

негізін білу. Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-

процессуалды қҧқықтары негізі. Халықаралық қҧқықтар 

негізі. 

 3.1 Жаратылыстану 

ғылымдары (STEM) модулі 

 

 

 

Rob3302 Роботтехника 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MA 1002 

Математикалық талдау,Fiz 

1002 Физика 1, Fiz 2001 

Физика 2, Mik 2003 

Микроэлектроника, TEC 2003 

Электрлі тізбектер теориясы; 

DM 2002  

Дискретті математика,  TP 

2002 Бағдарламалау 

технологиясы;  

2+1+0 

Модуль мақсаты: роботтехникалық жҥйелерді қҧрастырушы 

бӛліктерін математикалық сипаттау және іс әрекеттерінің 

принциптерін оқу (ақпараттық, электромеханикалық, 

электрогидралық, электрондық элементтер және есептеу техникасы 

қҧралдары). 

Білімі: кәсіби сала объектілерінің қҧрастырушы 

бӛліктерін автоматтандырылған басқару теориясы  

әдістерімен математикалық моделін қҧру; 

роботтехникалық жҥйелерді қҧрастырушы бӛліктерінің 

математикалық сипаттауы және іс әрекеттерінің 

принциптері ҥшін қажетті модель қҧру  (ақпараттық, 

электромеханикалық, электрогидралық, электрондық 

элементтер және есептеу техникасы қҧралдары); 

механикалық тҥйіндерінің туралығына кинематикалық 

есептеу және бағалау жҥргізу. 

Білуі тиіс ҥлгіге баптау енгізу; ҥлгі мінездемесі мен 

параметрлеріне анықтауғ тексеру-ӛлшеу аппаратурасын 

қолдану. 

 

 7 МОДУЛЬ Ақпараттық 

қауіпсіздік 

  

AKN 3417  Ақпараттық қауіпсіздік негізі 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 1001 

Ақпараттық технологиялар.       

YaTP 1002  Тілдер және 

бағдарламалау технологиясы. 

2+1+0 

 

Модуль мақсаты: ақпараттық кайіпсіздікті қамтамассыз етудің 

негізгі тҥсініктері; ақпарат қауіпсіздігінің қауіп кӛзі;  ақпарат 

әлсіздігін бағалау әдісі; ақпаратты комплексті қорғау жҥйесін реттеуді 

қҧру, ҧйымдастыру қамтамассыз ету әдістері; қҧпия ақпараттарды 

таратудың қилысу әдістері; компьютерлік бҧзақылықтың белгілері 

мен тҥрлері; желілік топологиялардың негізгі типтері, компьютерлік 

желілерде жҧмыс істеу жолдары; компьютерлік желілерді қҧру 

принциптері;  желіде деректерді жіберудің технологиялары мен 

хаттамалары; Интернет- технологияларды жҥйелілеу қҧрамы мен 

принциптері; ақпараттық және интерактивті Интернет ресурстарды 

қҧрастыру мен қолдану принциптері; адами-машиналық жҥйелерді 

жобалаудың инженерлі-психологиялық және эргономикалық әдістер. 

Білімі: ақпаратты қорғау қҧралдарын , жекелеген 

әдістерді, жҥйелерді бағалау критерилерін және сапа 

кӛрсеткіштерін таңдау және талдау; зерттелетін мәселе 

мен есептер бойынша заманауи ғылыми-техникалық 

ақпараттарды қолдану; алынған білімді курстық 

жобаларда және бітіру жҧмыстарында сонымен қатар 

ғылыми зерттеу жҥргізуде де қолдану; компьютерлік 

желіде жҧмыс істеу жолдарын қолдану; ақпараттық және 

интерактивті Интернет-ресурстарды қҧрастыру; есептеу 

ортасы мен операторлардың қатынасын қамтамассыз 

ететін аппараттық-бағдарламалық қҧралдардың 

талаптарын қалыптастыру; компьютерлік жҥйелердің 

KZhi 3418 Компьютерлік жҥйелер 

интерфейсі 

3 кредита / 5 ECTS  



Пререквизиттер: 1001.  

Ақпараттық технологиялар    

YaTP 1002  Тілдер және 

бағдарламалау технологиясы. 

2+1+0 

интерфейстерін автоматтандыру бойынша жобалық 

шешімдерді негіздеу және таңдай білуі. 

Білуі тиіс ақпараттық инфроқҧрылымдарды талдау; 

компьютерлік жҥйелер мен желілердің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамассыз ететін  есеп қою және шешу; 

желі ақауларына тексеру жасау; желі ҥшін қажетті 

қҧралдарды таңдау;  компьютерлік жҥйелердің 

интерфейстерін автоматтандыру бойынша жобалық 

шешімін таңдау. 

 

8 МОДУЛЬ  Бағдарлама құру құралдары 

BKKK3421 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары 

3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Модуль мақсаты: бағдарламалық инстурменттер классификациясын 

оқу; бағдарламалық қамтаманың инстурментальды қҧралдары, қҧрамы 

және әдістері; заманауи кәсіпкерлік мекеменің эканомикалық негізі, 

ҧйымдастырудың теориялық негізі, заманауи кәсіпкерлілікті басқару, 

әр тҥрлі ӛндірісті жобалау.  Жҧмысты жоспарлау мен жобалаудың 

әдісі мен техникасы. 

Білімі: қҧрастыру инстурменттерімен жҧмыс, 

компиляциялау, бағдарламаны орнату; олардың 

ақпараттық қаматамасының инстурменттерін қолдану 

мҥмкіндіктері мен мінездемесін талдау; Білуі тиіс 

деректер моделін қҧру және есептеу әдісі; 

функционалдылықты сипаттау; деректер қҧрылымы 

анықтамасы.  

3.4 Пәнаралық модуль 

IK 3601 Инновациялық кәсіпорын 

(салалар бойынша) 

2кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: компанияны басқару механизмін жобалау, 

компанияға тиеселі иновациялық процесстердің артықшылығын 

тҥсіну.  

Білімі: талдауы негiзiн қалайтын белгiлердiң қатары 

бойымен жаңалықты, инновациялардың жiктеуiне 

талаптанбайтынын  бҧл шыққан сҧрақта қҧрылады. 

 

IK 3602 Интеллектуалды қҧқық 

2кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: жекелілік қҧралы мен интелектуальдылық 

іскерліктің нәтижесін теңестіру.  

Білімі: интелектуальды істің нәтижесі немесе 

жекелендіру қҧралы. 

 

 

SVT3603 Спектрлі және вейвлет таңдау 

2кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: жекеленген аймақта қарапайым қҧрастырушыда 

сигналдарды бӛлу ҥшін спектрлі талдауды оқу. Фурье арқылы ӛзгерту   

Білімі: Теория вейвлет негiзiнде қаралады : бҧл 

аппаратты  ӛзгерту, тарту торабының тогi және толық 

зерттеу спектрлiк талдау ҥшiн жақсы ыңғайлы 

электромагниттi процестердi тарту электр қозғағышта; 

 негiзгi мҥмкiндiктер осы математикалық аппарат 

вейвлет мысалда кӛрсеткен: тестiлiк сигналдар. 

AEA3604 Ақырлы элементтер әдісі 

2кредит / 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: механиканың деформирацияланған  қатты дене, 

электродинамика, гидродинамика және жылу алмасу есептерін 

шешуді қолдану 

Білімі: аппроксимацияланатын функция тҥрін таңдау. 

Ӛз элементінде емсе аппроксимацияланатын функция 

нолге тең. Элементтер шекарасында функция мәні есеп 

шешімі болып табылады және алдын ала белгісіз. 

Аппроксимацияланатын функция  коэффициенті  

элементтер арасында шекарада теңдік шартында кӛрші 

функция мәнінен ізделеді.  

7 МОДУЛЬ  Ақпараттық қауіпсіздік 

IT3419 Интернет технологиялар 

3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Модуль мақсаты: ақпаратты ӛңдеуді автоматтандырудың негізгі 

тҥсінігін оқу; компьютерлік және ҧйымдастыру техникасының негізгі 

мінездемелік қҧрамын тағайындау; ақпаратты жинау, жіберу және 

сақтаудың негізгі әдістері мен қҧралдары; қолданбалы және жҥйелік 

Білімі: ақпаратты сақтау мен іздеу ҥшін ақпараттық 

ресурстарды қолдану; іскерлік салада автоматталған 

жҥйелерді қолдану; ақпаратты қорғаудың әдістері мен 

қҧралдары; Білуі тиіс алгоритмдер мен блок-схемалар 



Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау. 

 1+0+2 

 

бағдарламалық қамтаманы қолдану принциптері мен тағайындалуы; 

есепті алгоритмдеу негізі; компьютерлік жерілердің негізгі 

компоненттері, деректерді пакеттік жіберудің пинциптері, желіаралық 

қатынасты ҧйымдастыру; интернет желісінде ақпаратты іздеу 

технологиясы.  

қҧру; желілік және Web – қосымшалар қҧрудың негізгі 

концепциялары, электронды оқуда аақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың ақпараттық 

қауіпсіздігі әдістерін қолдану. 

8 МОДУЛЬ  Бағдарлама құру құралдары 

EOP3422 Экономика  және ӛндірісті 

ҧйымдастыру 

 3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модуль мақсаты: бағдарлмалық қҧралдар классификациясын оқу; 

бағдарламалық қамтаманың инстурменттік қҧралдары мен әдістері 

қҧрамы; заманауи мекеменің эканомикалық негізім, ҧйымдастырудың 

теориялық негізі, әр тҥрлі ӛндірісте жобалау мен заманауи мекемені 

басқару; жҧмысты жоспарлау мен жобалаудың техникасы мен әдісі. 

Білімі: өндірістік іскерлікті жақсартуда  нақты 

ҧйымдастыру-техникалық шараларын қҧру. Заманауи 

қҧралдарды қҧруды практикада қолдану, жҥзеге асыру 

жіне бағдарламалық қамтаманы қолдау; ҥлкен ӛндірістік 

мекемелерде практикалық қолдану ҥшін басқару 

технологияларының адаптациясы. 

OZhZh 3501 Операциялық жҥйелерді 

жобалау 

 

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика 

(2+1+0) 

 

Модуль мақсаты: бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың әдістері 

мен принциптерін оқу; бағдарламалық жҥйелерді жобалау әдістерін 

басқару; бағдарламалық жҥйелерді қҧру процесстерінің мемлекеттік 

стандарттары және олардың сипаттамасы; бағдарламалық комплексті 

жобалаудың әдістері, деректердің абстрактілі типін қҧру, 

бағдарламаның дҧрыстығын дәлелдеу, бағдарламалық комплексті 

тестілеуді ҧйымдастыру. 

Білімі: бағдарламалық қамтама қҧруда команда мҥшесі 

ретінде жҧмыс істеу ӛте тиімді; зерттеу нәтижесі 

бойынша  ғылыми-техникалық материалдарын жинау 

мен тҥзету және бағдарламалық қамтаманы жобалаудың 

әдісін ҧсыну; бағдарламалық қамтаманың қауіпсіздігі 

мақсатында әлсіздігін айқындау. 

OBD 3502 

 

Деректер қоры негізі 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі. 

2+1+0 

 

Модуль мақсаты:  бағдарламалық жҥйелерді қҧру процесстерінің 

мемлекеттік стандарттарын  және олардың сипаттамасын оқу; 

бағдарламалық қамтаманы қҧру әдістерінің теориялық негізі. 

Білімі: берілген бағдарламалық жҥйені Java, С++ 

тілдерінде жҥзеге асыру; бағдарламалық жҥйе және 

оның кодының сапа спецификациясын бағалау. 

Білуі тиіс  бағдарламалық қамтаманы жобалау циклын 

ӛз бетінше орындау; бағдарламалық қамтамаға 

қойылатын талаптарды талдау негізінде деректердің 

абстрактілі типі мен спецификациясын қҧру; 

бағдарламаның дҧрыстығын дәлелдеу; стандарты 

терминдерді және анықтамаларды қолданып қажетті 

тестілерді кодтау және жобалау; бағдарламалық ӛнімді 

қорғау жҥйесін жобалау.  

PSIS 3503 

 

Аса ҥлкен интегралды 

схемаларды жобалау 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AG 1201 

Алгебра және геометрия; Fiz  

2203  Физика, AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; DM 2205 

Дискретті математика.  

2+1+0  

 

Модуль мақсаты: CASE – қҧралдарын, бағдарламалық комплексті 

қҧру технологиясын, бағдарламалық ӛнімнің сапасын бағалау әдісін 

және бағдарламаның ӛмірлік циклын оқу; объектіге-бағытталған 

бағдарламалау алгоритмдері мен әдістері; ӛнімді қолдаудың (CALS-

технологиясы) ӛмірлік циклының әр тҥрлі этаптарында ақпараттық 

стандарттары, тілдері және әдістері; деректерді қорғаудың 

криптографиялық принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалау 

әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 

басқару әдістері; бағдарламалық жҥйелерді қҧру процесстерінің 

мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы; бағдарламалық 

қамтаманы қҧру әдістерінің теориялық негізі; функционалды 

спецификацияларды қҧрудың тәсілдері; бағдарламалық комплекстерді 

жобалаудың әдістері, деректердің абстрактілі типін қҧру, 

бағдарламаның дҧрыстығын дәлелдеу, тестлерді ҧйымдастыру. 

 

Білімі: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклын ӛз 

бетінше орындау; бағдарламалық қамтамаға қойылатын 

талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 

мен спецификациясын қҧру;                                                                                                                        

бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау; ғылыми, 

технологиялық және жобалық есептерді шешуге 

бағытталған типтік бағдарламалық ӛнімді қолдану;  

бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеуді команда 

мҥшесiнiң сапасында тиiмдi жҧмыс iстеу. 

Білуі тиіс зерттеу нәтижесі бойынша  ғылыми-

техникалық материалдарын жинау мен тҥзету және 

бағдарламалық қамтаманы жобалаудың әдісін ҧсыну; 

бағдарламалық қаматаманың қауіпсіздігі мақсатында 

әлсіздігін айқындау. 
VTKS 3504 

 

Компьютерлік жҥйелерді 

тестілеу және верификациялау 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 



Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; DM 2205 

Дискретті математика; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау 

2+1+0    

OVSS3501 

 

Есептеу жҥйелер мен 

желілерді ҧйымдастыру 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика;  

(2+1+0) 

 

Модуль мақсаты:  параллельді есептеудің стандартты қҧралдарын 

оқу; нақты айнымалылардан жоғарыӛнімді функцияларды ҥлестірудің 

кестелі-алгоритмдік әдістері; ҥлестірмеліпаралелдеу алгоритмдерін 

теориялық аспектілері; деректерді ӛңдеудің танымал алгоритмдерін 

ҥлестірмеліпараллелдеу әдістері; кластерлерді ҧйымдастыру 

технологиясы және кластерлі есептеу; суперскалярлы 

микроархитектуралар мен векторлы-конвейрлі процесстер және 

деректерді ӛңдеу алгоритмдерін аппаратты ҥлестіру әдістер. 

Білімі: жоғары есептеу қуатын талап ететін есептерді 

шешу; кҥрделі есептерді кішігірім тәуелсіз ішкіесептерге 

бӛлу; ҥкен санды есептеу бірліктерін бірден есептеуді 

жҥзеге асыру және синхрондау. 

Білуі тиіс: параллелді ӛңдеуді жҥзеге асыру тәсілдерін 

қҧру; есептеуді ҧйымдастыруда кластерлі 

архитектураларды есептеу процесстерін басқару; жоғары 

деңгейлі тілдерде, ассемблерде модулдермен қҧрылған 

бағдарламалық модулдердің қатынасын ҧйымдастыру; 

сандық, логикалық және мәтіндік ақпараттарды 

жоғарыжылдамдықты ӛңдеуді бағдарламала. 

ILOPVS 

3502 

 

Есептеу жҥйелерін қҧрудың 

ақпараттық-логикалық негізі 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика,   DM 2212 Дискретті 

математика    (2+1+0) 

 

She 3503 

 

Схемотехника 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AG 1201 

Алгебра және геометрия; Fiz  

2203  Физика, AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; DM 2205 

Дискретті математика.  

2+1+0 

Модуль мақсаты:  параллельді есептеудің стандартты қҧралдарын 

оқу; нақты айнымалылардан жоғарыӛнімді функцияларды ҥлестірудің 

кестелі-алгоритмдік әдістері; ҥлестірмеліпаралелдеу алгоритмдерін 

теориялық аспектілері; деректерді ӛңдеудің танымал алгоритмдерін 

ҥлестірмеліпараллелдеу әдістері; кластерлерді ҧйымдастыру 

технологиясы және кластерлі есептеу; суперскалярлы 

микроархитектуралар мен векторлы-конвейрлі процесстер және 

деректерді ӛңдеу алгоритмдерін аппаратты ҥлестіру әдістер. 

Білімі: кластерлі жҥйелердің базалық бағдарламалық 

қамтамасын қҧрылымдастыру;  есептеу әдістерін 

параллелді жҥзеге асырудың есептеу тәжірибелерін 

жҥргізу. 

Білуі тиіс: жоғары деңгейлі тілдерде, ассемблерде 

модулдермен қҧрылған бағдарламалық модулдердің 

қатынасын ҧйымдастыру; сандық, логикалық және 

мәтіндік ақпараттарды жоғарыжылдамдықты ӛңдеуді 

бағдарламала.. 

PP 3504 

 

Параллелді бағдарламалау 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі.    

 (2+1+0) 

                                                                  

Модуль мақсаты: паралелдеу алгоритмдердің теориялық 

аспектілерін оқу; деректерді ӛңдеудің танымал алгоритмдерін 

параллелдеу әдістері; кластерлерді ҧйымдастыру технологиясы және 

кластерлі есептеу; суперскалярлы микроархитектуралар мен 

векторлы-конвейрлі процесстер және деректерді ӛңдеу алгоритмдерін 

аппаратты ҥлестіру әдістер. 

Білімі: жоғары есептеу қуатын талап ететін есептерді 

шешу; кҥрделі есептерді кішігірім тәуелсіз ішкіесептерге 

бӛлу; ҥкен санды есептеу бірліктерін бірден есептеуді 

жҥзеге асыру және синхрондау; кластерлі және 

кӛппроцессорлы жҥйелерді қолдану; Си және Ассемблер 

тілдерін біріктіре кестелі-алгоритмдік есептерді 

бағдарламалау функцияларын жҥзеге асыру. 

Білуі: параллелді ӛңдеуді жҥзеге асыру тәсілдерін қҧру; 

есептеуді ҧйымдастыруда кластерлі архитектураларды 

есептеу процесстерін басқару. 

ECS 3501 

 

Электрлі тізбектер және 

сигналдар 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика,   DM 2212 Дискретті 

математика  (2+1+0)  

Модуль мақсаты: осы класс жҥйелерінің аппараттық  және 

бағдарламалық қҧралдарының қатынасын оқу; жадыны басқару 

әдістері; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 

бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау және қҧрудың 

теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 

Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 

уақыт жҥйелерінің тиімділік кӛрсеткіштері мен 

мінездемелерін талдау және есепетеу; Білуі тиіс: 

заманауи және танымал нақты уақыт оперециялық 

жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; нақты уақыт 

масштабында деректерді ӛңдеудің және жинаудың 

алгоритмдерін қҧру; нақты уақыт операциялық жҥйесін 



  таңдау. 

EHD 3502 

 

Деректердің электрондық 

қоймалары 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі. Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі. 2+1+0) 

Модуль мақсаты: осы класс жҥйелерінің аппараттық  және 

бағдарламалық қҧралдарының қатынасын оқу; жадыны басқару 

әдістері; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 

бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау және қҧрудың 

теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 

Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 

уақыт жҥйелерінің тиімділік кӛрсеткіштері мен 

мінездемелерін талдау және есепетеу; Білуі тиіс: 

заманауи және танымал нақты уақыт оперециялық 

жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; нақты уақыт 

масштабында деректерді ӛңдеудің және жинаудың 

алгоритмдерін қҧру; нақты уақыт операциялық жҥйесін 

таңдау. 

VS 3503 

 

Ішкі жҥйелер 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және бағдарламалау 

технологиясы. TYaA 2310 

Тілдер және автоматтар 

теориясы  TYaP 4312 

Бағдарламалау тілдерінің 

теориясы.  

2+1+0 

  

Модуль мақсаты: осы класс жҥйелерінің аппараттық  және 

бағдарламалық қҧралдарының қатынасын оқу; жадыны басқару 

әдістері; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 

бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау және қҧрудың 

теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 

Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 

уақыт жҥйелерінің тиімділік кӛрсеткіштері мен 

мінездемелерін талдау және есепетеу; Білуі тиіс: 

заманауи және танымал нақты уақыт оперециялық 

жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; нақты уақыт 

масштабында деректерді ӛңдеудің және жинаудың 

алгоритмдерін қҧру; нақты уақыт операциялық жҥйесін 

таңдау. 

TVPK 3504 

 

Компьютерлік жҥйелердің 

және бағдарламалардың 

верификациялық 

технологиясы 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; DM 2205 

Дискретная математика; SP 

3301 Жҥйелік бағдарламалау 

2+1+0                                                                                                                        

Модуль мақсаты: осы класс жҥйелерінің аппараттық  және 

бағдарламалық қҧралдарының қатынасын оқу; жадыны басқару 

әдістері; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 

бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау және қҧрудың 

теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 

процесстерді синхрондау тәсілдері; 

Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 

уақыт жҥйелерінің тиімділік кӛрсеткіштері мен 

мінездемелерін талдау және есепетеу; Білуі тиіс: 

заманауи және танымал нақты уақыт оперециялық 

жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; нақты уақыт 

масштабында деректерді ӛңдеудің және жинаудың 

алгоритмдерін қҧру; нақты уақыт операциялық жҥйесін 

таңдау. 

OOAP 4505 

 

Объектіге-бағытталған талдау 

және жобалау 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.   

(2+1+0) 

 

Модуль мақсаты: CASE – қҧралдарын, бағдарламалық комплексті 

қҧру технологиясын, бағдарламалық ӛнімнің сапасын бағалау әдісін 

және бағдарламаның ӛмірлік циклын оқу; объектіге-бағытталған 

бағдарламалау алгоритмдері мен әдістері; ӛнімді қолдаудың (CALS-

технологиясы) ӛмірлік циклының әр тҥрлі этаптарында ақпараттық 

стандарттары, тілдері және әдістері; деректерді қорғаудың 

криптографиялық принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалау 

әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 

басқару әдістері; бағдарламалық жҥйелерді қҧру процесстерінің 

мемлекеттік стандарттары  

Білімі: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклын ӛз 

бетінше орындау; бағдарламалық қамтамаға қойылатын 

талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 

мен спецификациясын қҧру; бағдарламаның дҧрыстығын 

дәлелдеу; стандарты терминдерді және анықтамаларды 

қолданып қажетті тестілерді кодтау және жобалау; 

бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау. Білуі 

тиіс зерттеу нәтижесі бойынша  ғылыми-техникалық 

материалдарын жинау мен тҥзету және бағдарламалық 

қамтаманы жобалаудың әдісін ҧсыну; бағдарламалық 

қаматаманың қауіпсіздігі мақсатында әлсіздігін 

айқындау; берілген талапқа сәйкс есептің объектіге-

бағытталған есептің ҧқсастығы; берілген бағдарламалық 



жҥйені Java, С++ тілдерінде жҥзеге асыру. 

Pro4506 

 

Web бағдарламалау 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: IT 1103 

Ақпараттық технологиялар. 

YaTP 1303 Тілдер және 

бағдарламалау технологиясы. 

(2+1+0) 

 

Модуль мақсаты:  CASE – қҧралдарын, бағдарламалық комплексті 

қҧру технологиясын, бағдарламалық ӛнімнің сапасын бағалау әдісін 

және бағдарламаның ӛмірлік циклын оқу; объектіге-бағытталған 

бағдарламалау алгоритмдері мен әдістері; ӛнімді қолдаудың (CALS-

технологиясы) ӛмірлік циклының әр тҥрлі этаптарында ақпараттық 

стандарттары, тілдері және әдістері; деректерді қорғаудың 

криптографиялық принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалау 

әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 

басқару әдістері; бағдарламалық жҥйелерді қҧру процесстерінің 

мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы. 

Білімі: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклын ӛз 

бетінше орындау; бағдарламалық қамтамаға қойылатын 

талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 

мен спецификациясын қҧру; бағдарламаның дҧрыстығын 

дәлелдеу; стандарты терминдерді және анықтамаларды 

қолданып қажетті тестілерді кодтау және жобалау; 

бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау.  

Білуі тиіс зерттеу нәтижесі бойынша  ғылыми-

техникалық материалдарын жинау мен тҥзету және 

бағдарламалық қамтаманы жобалаудың әдісін ҧсыну. 
PPI 4507 

 

Тҧтынушы интерфейстерін 

жобалау 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары.   

APO 4508 

 

Архитектура программного 

обеспечения 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және бағдарламалау 

технологиясы; OOP 3312 

Объектіге-бағытталған 

бағдарламалау. TBD 3310 

Деректер қоры теориясы 

MPOA 4509 

 

Бағдарламалық қамтаманы 

пішіндеу және талдау 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.  

TPKS 4510 

 

Криптографиялық жҥйелерді 

қҧру технологиясы 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: IT 

1103Ақпараттық 

технологиялар. YaTP 

1303Тілдер және 

бағдарламалау технологиясы. 

OOP 3312 Объектіге-

бағытталған бағдарламалау. 

TBD 3310 Деректер қоры 



теориясы,  DM   2308 

Дискретті математика 

OPV 4505 

 

Параллелді есептеуді 

ҧйымдастыру (2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі.                                                                      

Модуль мақсаты:  параллельді есептеудің стандартты қҧралдарын 

оқу; нақты айнымалылардан жоғарыӛнімді функцияларды ҥлестірудің 

кестелі-алгоритмдік әдістері; ҥлестірмеліпаралелдеу алгоритмдерін 

теориялық аспектілері; деректерді ӛңдеудің танымал алгоритмдерін 

ҥлестірмеліпараллелдеу әдістері; кластерлерді ҧйымдастыру 

технологиясы және кластерлі есептеу; суперскалярлы 

микроархитектуралар мен векторлы-конвейрлі процесстер және 

деректерді ӛңдеу алгоритмдерін аппаратты ҥлестіру әдістер. 

Білімі: жоғары есептеу қуатын талап ететін есептерді 

шешу; кҥрделі есептерді кішігірім тәуелсіз ішкіесептерге 

бӛлу; ҥкен санды есептеу бірліктерін бірден есептеуді 

жҥзеге асыру және синхрондау; кластерлі және 

кӛппроцессорлы жҥйелерді қолдану; Си және Ассемблер 

тілдерін біріктіре кестелі-алгоритмдік есептерді 

бағдарламалау функцияларын жҥзеге асыру; деректерді 

ӛңдеу әдістерін параллелді жҥзеге асыруда алгоритмдер 

сҧлбасын қҧру және сәйкес процедуралардың жҥзеге 

асырылу уақытын бағалау; кластерлі жҥйелердің 

базалық бағдарламалық қамтамасын қҧрылымдастыру; 

есептеу әдістерін параллелді жҥзеге асырудың есептеу 

тәжірибелерін жҥргізу. 

Білуі: параллелді ӛңдеуді жҥзеге асыру тәсілдерін қҧру; 

есептеуді ҧйымдастыруда кластерлі архитектураларды 

есептеу процесстерін басқару; жоғары деңгейлі тілдерде, 

ассемблерде модулдермен қҧрылған бағдарламалық 

модулдердің қатынасын ҧйымдастыру; сандық, 

логикалық және мәтіндік ақпараттарды 

жоғарыжылдамдықты ӛңдеуді бағдарламала. 

Mod 4506 

 

UML модельдеу  

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары.  

OAKS 4507 

 

Кластерлі жҥйелерді 

админстрациялау және 

ҧйымдастыру  

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; Fiz 2203 

Физика; DM 2205 Дискретті 

математика; ISRP 3302 

Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.  

OP 4508 

 

Бҧлттты платформалар 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; Fiz 2203 

Физика; DM 2205 Дискретті 

математика; ISRP 3302 

Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.  

MPP 4509 

 

Кӛпесепті бағдарламалау 

платформасы 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 



қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.  

COI 4510 

 

Бейнелерді сандық ӛңдеу 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; DM 2205 

Дискретті математика.  

IT 4505 

 

Интернет технологиялар 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.   

Модуль мақсаты: нақты уақыт жҥйелерін қҧрудың теориялық негізін 

оқу; LAN және WAN желілерін қҧру негіздері; коммутаторлар мен 

маршрутизаторлардың негізгі орны; нақты уақыт жҥйелеріне 

қойылатын талаптар, жҥйе қҧрылымы және қолдану аймағының 

анықтасмалары мен негізгі тҥсініктері; кӛпесепті нақты уақыт 

жҥйелерді жобалауды ҧйымдастырудың тәсілдері; нақты уақыт 

масштабында жҧмыс істейтін сандық ақпараттық-басқару 

жҥйелерінде есептеу процесстерін ҧйымдастыру қағидатттары; осы 

класс жҥйелерінің аппараттық және бағдарламалық қҧралдарының 

байланысы; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 

бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау және қҧрудың 

теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 

енгізі/шығару каналдары қҧрылымы, нақты уақыт жҥйелерінде 

қолдану ҥшін ақпараттарды тҥрлендіру тәсілдері. 

Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 

уақыт жҥйелерінің тиімділік кӛрсеткіштері мен 

мінездемелерін талдау және есепетеу; желілер ҥшін 

қажетті қҧралдарды таңдауды жҥзеге асыру; нақты 

уақыт жҥйелері бағдарламаларын қҧруда операциялық 

жҥйенің жҥйелік қҧралдарын қолдану; бағдарламалау 

ҥшін Java, C++ алгоритмдік тілін қолдану; алгоритм 

қҧру және объектілерді басқару есептерін қалыптастыру; 

нақты уақыт жҥйелері мен «оқу» атқарушы ӛлшеу 

сызбасын ӛлшеу және басӛқару; нақты уақыт 

жҥйелерінің басқару және ӛлшеу каналдарының 

нақтылығын бағалау. 

Білуі тиіс заманауи және танымал нақты уақыт 

оперециялық жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; 

типтік атқарушы қҧралдарын басқару; автоматтандыру 

мәселелерін шешу ҥшін тиімді қҧрылымды таңдау және 

жҥйе қҧру; басқару жҥйелерінің жергілікті 

қҧралдарымен жҧмыс; нақты уақыт масштабында 

есептерді тарату ҥшін бағдарлама-техникалық 

комплексін таңдау; есептеу жҥйесінің есептеу 

уақытының жауабы; шешілетін мәселенің 

приоритеттерін тағайындау; желілерді тиімділеу және 

қҧру; нақты уақыт масштабында деректерді ӛңдеудің 

және жинаудың алгоритмдерін қҧру; нақты уақыт 

операциялық жҥйесін таңдау. 

OOP 4506 

 

Объектіге – бағытталған 

бағдарламалау 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.   

GPI 4507 

 

Графикалық тҧтынушы 

интерфейсі 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары.   

PLS 4508 

 

LAN және WAN желілерін 

жобалау 

(2+1+0)  

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика.  

SRV 4509 

 

Нақты уақыт жҥйелері 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және бағдарламалау 

технологиясы. ASD 2306 



Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы;  

SZTS4510 

 

Телекомуникациялық 

жҥйелерді қорғау қҧралдары 

(2+1+0) 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі;  ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау.     

5В060200 – Информатика мамандығы 

 

Пәндер 

коды 

Пән атауы, кредит саны, 

 пререквизиттер 

 

Мақсаты, есебі, курстың қысқаша мазмұны 

 

Құзіреттілік (оқыту нәтижесі) 

 

Міндетті модуль 

IK1101 Қазақстан  тарихы  

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының қҧқығы 

және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына бағытталған. Қорытынды және 

негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және 

Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-қҧқықтының жҥзеге асатындай 

тҧрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік 

ғылымның орны мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бҥгiнгi кҥнге 

дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-қҧқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн 

ӛткiзуге болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-қҧқықты эволюцияның 

объективтi  жҥйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды қайта 

жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және келешекте 

қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта қалпына келтіреді. 

Протоқазақтық және қҧқықтық жҥйелер олардың белгiлерін,орта 

ғасырлық мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi 

бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  қҧрастырушылар 

зерттедi 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр тҥрлi 

жақтары ресми қҧжаттарда , шетел және жергiлiктi 

бақылаушылардың әр тҥрлi жазбаша кӛздерiнде, халық 

ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте 

мемлекеттiк қҧрылыс және қҧқықтық қатынасты 

анықтайтын  және объективтiктiң әр тҥрлi дәрежесiмен 

суреттейтiн әр тҥрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда 

болды. Қазақстанда ҧлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес 

ӛкiметi жағдайда таптық және партиялық позициясы 

бар арнаулы ғылыми мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу 

және республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет 

тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , елдiң 

қҧқығын қайта қалыптастыру мақсаттарындағы 

тәжiрибе және бҧл бағытта қорытылған ғылыми-

зерттеу біліміне сҥйене отырып жҥзеге асыру. 

POK(R)Ya11

02 

Кәсіптік –бағытталған қазақ 

(орыс) тілі  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру 

және қҧрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және 

терминологиялық минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу 

қызметінің әртҥрлі қҧрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. 

Грамматикалық пішіндер және коммуникатив қҧрылымы, 

функционалдық аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай 

прагматикалық мәтіндерді шығару, диалогиялық және монологикалық, 

ауызша және жазбаша тҥрі, тақырыптық, әлеуметтік-тҧрмыстық ҥшін 

кәсіби ортада сӛйлеу қызметінің әртҥрлі тҥрлеріне: айту, аудирование, 

оқу, хат қалдыру. 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және 

мамандық бойымен оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект 

жасауының дағдыларына иелік ету;б)ғылыми оқу 

мәтіндерін қҧрастыру, оқулықтағы және дәрістегі 

мәтін текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу 

тақырыптарына; в)сӛздердің негіз-гі функционалды 

мағыналы тҥрле-ріне ҥйрету: монолог-сипаттама, 

монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сҧхбат, 

диалог- пікірсайыс. Кәсіби қазақ (орыс) тілі Кәсіби-

ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, 

дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылы-



 ми сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-

кәсіби дағдыла-рын белсенді және жалпыламалы 

қалыптастыру. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін  білу. Фонетика: 

айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция 

және сӛздің дыбыстық жҥйесін репродукциялау. Орфография: тілдің 

дыбыс-әріптік жҥйесі, негізгі орфографиялық ережелері.   Лексика: 

сӛзжасам ҥлгілері, негізгі тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 

бірлік,  сонымен бірге  термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; 

қолданылуына байланысты лексика дифференциациясы.  

 

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, 

ҥстеу, етістік, артикл, есімдік, демеулік, жай және 

кҥрделі сӛйлемдердің қҧрылымы, сӛзжасамның негізгі 

ҥлгісі - негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, іздестіру, 

зерттелетін және кӛріп оқудың дағдыларын 

қалыптастыру. Айту: зерттелетін тақырыптың 

диалогтық және монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой 

пікірлердің мазмҧнының біртіндеп даму дағдысы, 

сонымен бірге шығарма жазуда, жеке хаттар және 

іскер мінездегі ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік 

нормаларға сәйкес ана тіліне аудара білу. Дыбысын 

жазу: хабараламаларды тҧрмыстық, ақпараттық және 

кәсіби тҥрінде естіп қабылдау. 

3.1 Жаратылыстану ғылымдары (STEM) модулі  

IT1301 Кәісіби бағыттағы ақпараттық 

технологиялар  

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі; ISRP 

3302 Бағдарлама қҧрудағы 

қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 

Жҥйелік бағдарламалау. 

Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың негізгі 

тҥсінігін білу; ҧйымдастыру техникасы және компьютерлік 

сипаттамасының негізі, қҧрамын тағайындау; ақпараттарды сақтаудың 

және  жинаудың негізгі ӛңдеу қҧралдары мен әдістері; қолданбалы және 

жҥйелі бағдарламалық қамтаманың принциптері мен міндеттері; 

алгоритмизация тапсырмасының негізі; компьютерлік желінің негізгі 

компоненті;  тап осы жеткізу пакетінің қағидаты;  әрекеттестік желі 

арасындағысын ҧйымдастыру;   Интернет желісінде ақпараттық іздеу 

технологиясы;  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдісі және 

негізгі қорғаныс; санкциональдық емес кіруге болатын ақпаратты сақтау 

қағидаты;  бағдарламаны қамтамасыз ету және ақпараттық 

технологияны қолдана отырып, қҧқықтық аспектісін қарастыру; 

 

 

Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу ҥшін ақпараттық 

ресурсын қолдана білу; Іс-жҥргізу жҥйесінің 

автоматтандыруды пайдаланып игеру;    ақпаратты 

сақтау қҧрылғысын және әдісін қолдана білу;  

ақпаратты сақтау қҧрылғысын антивирусын қабылдап 

алу;  жиылыс ҥшін бағдарламаны қамтамасыз етіп, 

мамандандырылып қабылдап алу; жиылыс ҥшін 

бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып 

қабылдап алу;  кәсіби модульді оқыту негізінде кәсіби 

молульды оқыту  негізінде қоршаған ортада ақпаратты 

ӛңдеп және ол дыбыс шығарады;   

Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   

 ақпараттың қауіпсіздігі әдісін қолдана білу, Web 

қосымшасы және желіні әзірлеу концепциясының 

негізгісі; блок-тізбе және алгоритмді қҧру дағдысын 

қалыптастыру, электрондық оқытуды және ақпараттық 

– коммуникациялық технологиясының әдісі;      

3.2 Базалық кәсіби модульдер 

МОДУЛЬ 1 Математикаляқ талдау 

MA1405 Математикалық талдау – I 

Пререквизиттер: AG 1201  

Алгебра және геометрия 

Модуль мақсаты: нақты сандар теориясын, сандық жиынның дәл 

жоғарғы және тӛменгі шекараларын; сандық тізбектің шегін; 

қиюласатын тізбектердің негізгі қасиеттері, шексіз кіші және шексіз 

ҥлкен тізбектердің байланысын; монотонды тізбектердің шегін; 

функция шегінің бар болуының Коши критерийін; шексіз кіші және 

шексіз ҥлкен функциялардың қасиеттерін, тамаша шектер оқыту. 

Бірқалыпты ҥзіліссіздік тҥсінігі.  

Білуі тиіс: жиындағы ҥзіліссіз функциялардың 

қасиеттерін, дифференциалданатын функцияларды, 

дифференциалды есептеулердің негізгі теоремаларын; 

Тейлор формуласының қалдық мҥшесінің әртҥрлі 

формаларын дәлелдеу. Қҧрудың практикалық 

дағдылары, функциялардың графикасы. 

Жасауы тиіс: геометрияда, физикада, механикада  

анықталған интрегралдарды қолдану және әртҥрлі 

интегралдау әдістерін, орта мән туралы теоремаларды 



қолдану.  Интегралды формадағы Тейлор 

формуласының қалдық мҥшесі.  

2 МОДУЛЬ   Алгебра және  геометрия және ықтималдылықтар теориясы 

AG1403 Алгебра және геометрия 

Пререквизиттер: DM 2308 

Дискретті математика 

Модуль мақсаты: алгебралық теңдеулер жҥйесінің теориясын, 

матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиетін, екінші қатардағы 

жазықтық пен сызықтарлың алгебралық және геометриялық 

сипаттамасын, топтар, сақиналар, ӛрістер  жайлы алғашқы мағлҧматтар, 

жай ықтималдық және оның бағалануы ретіндегі ықтимал-

статистикалық тҥсініктерін, кездейсоқ шама, оның сандық мінездемесі 

және бағалануын оқыту.  

 

Білуі тиіс: сызықты және евклид жазықтықтарының 

аксиоматикасын, базис және координат тҥсінігін, 

сызықты жазықтықтардағы сызықты операторлар 

тҥсінігні, евклид және унитар кеңістіктегі қалыпты 

операторлардың классификациясын, квадрик және 

квадратты формалардың теориясын. 

Жасауы тиіс: анықтауыштарды шешу ҥшін Гаусс 

әдісін қолдану, сызықты алгебралық теңдеулер 

жҥйесін шешу және зерттеу, векторлар жҥйесін 

сызықты тәуелділікке зерттеу, кері матрицаларды 

есептеу, арифметикалық кеңістікте векторлар 

жҥйесінің базасын және рангісін табу.   

3 МОДУЛЬ Математикалық логика 

ML 1405 Математикалық логика – І  

Пререквизиттер: DM 2308 

Дискретті математика, AG 

1201  Алгебра және геометрия 

 

Модуль мақсаты: модульдің мақсаты студенттерді нақты емес логика 

және предикаттар логикасы аумағындағы базалық білімдермен қамту, 

сонымен қатар мәселелерді жҥйелік талдау ҥшін математикалық 

аппараттарды қолдануға, ақпараттарды ӛңдеу, алу процестерін 

қалыптастырумен байланысты  практикалық есептерді шешуге 

дағдыланулардан тҧрады, ақпаратты қайта ӛңдеу. 

Білуі тиіс: базис және координат тҥсінігін, сызықты 

жазықтықтардағы сызықты операторлар тҥсінігні, 

евклид және унитар кеңістіктегі қалыпты 

операторлардың классификациясын, квадрик және 

квадратты формалардың теориясын. Предикаттар 

логикасының синтаксисі және семантикасы. Нормалды 

формалар. Кванторсыз формулалар. Формулалардың 

эквивалентті қайта қҧруы.  

Жасауы тиіс: математикалық статистика және 

ықтималдықтар теориясына байланысты қойылған  

есептерді қатар шешу,  

жҥйелік: студенттерде ықтималды-статистикалық 

қабілеті және қойылған есептерді шеше білуі. 

3.2 Базалық кәсіби модульдер 

МОДУЛЬ 1 Математикалық талдау 

MA1406 Математический талдау – II 

Пререквизиты: AG 1201  

Алгебра және геометрия 

Модуль мақсаты: нақты сандар теориясын, сандық жиынның дәл 

жоғарғы және тӛменгі шекараларын; сандық тізбектің шегін; 

қиюласатын тізбектердің негізгі қасиеттері, шексіз кіші және шексіз 

ҥлкен тізбектердің байланысын; монотонды тізбектердің шегін; 

функция шегінің бар болуының Коши критерийін; шексіз кіші және 

шексіз ҥлкен функциялардың қасиеттерін, тамаша шектер оқыту. 

Бірқалыпты ҥзіліссіздік тҥсінігі.  

Білуі тиіс: жиындағы ҥзіліссіз функциялардың 

қасиеттерін, дифференциалданатын функцияларды, 

дифференциалды есептеулердің негізгі теоремаларын; 

Тейлор формуласының қалдық мҥшесінің әртҥрлі 

формаларын дәлелдеу. Қҧрудың практикалық 

дағдылары, функциялардың графикасы. 

Жасауы тиіс: геометрияда, физикада, механикада  

анықталған интрегралдарды қолдану және әртҥрлі 

интегралдау әдістерін, орта мән туралы теоремаларды 

қолдану.  Интегралды формадағы Тейлор 

формуласының қалдық мҥшесі.  

МОДУЛЬ  2  Алгебра және  геометрия және ықтималдылықтар теориясы 

AG1403 Алгебра және геометрия 

Пререквизиттер: DM 2308 

Дискретті математика 

Модуль мақсаты: алгебралық теңдеулер жҥйесінің теориясын, 

матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиетін, екінші қатардағы 

жазықтық пен сызықтарлың алгебралық және геометриялық 

Білуі тиіс: сызықты және евклид жазықтықтарының 

аксиоматикасын, базис және координат тҥсінігін, 

сызықты жазықтықтардағы сызықты операторлар 



сипаттамасын, топтар, сақиналар, ӛрістер  жайлы алғашқы мағлҧматтар, 

жай ықтималдық және оның бағалануы ретіндегі ықтимал-

статистикалық тҥсініктерін, кездейсоқ шама, оның сандық мінездемесі 

және бағалануын оқыту.  

 

тҥсінігні, евклид және унитар кеңістіктегі қалыпты 

операторлардың классификациясын, квадрик және 

квадратты формалардың теориясын. 

Жасауы тиіс: анықтауыштарды шешу ҥшін Гаусс 

әдісін қолдану, сызықты алгебралық теңдеулер 

жҥйесін шешу және зерттеу, векторлар жҥйесін 

сызықты тәуелділікке зерттеу, кері матрицаларды 

есептеу, арифметикалық кеңістікте векторлар 

жҥйесінің базасын және рангісін табу.   

3 МОДУЛЬ Математикалық логика 

ML 1406 Математикалық логика – І  

Пререквизиттер: DM 2308 

Дискретті математика, AG 

1201  Алгебра және геометрия 

 

Модуль мақсаты: Модульдің мақсаты студенттерді нақты емес логика 

және предикаттар логикасы аумағындағы базалық білімдермен қамту, 

сонымен қатар мәселелерді жҥйелік талдау ҥшін математикалық 

аппараттарды қолдануға, ақпараттарды ӛңдеу, алу процестерін 

қалыптастырумен байланысты  практикалық есептерді шешуге 

дағдыланулардан тҧрады. Модульді игеру нәтижесінде студенттер 

логилық алгебра, предикаттар логикасы  және нақты логика 

терминологияларын біліп, объектілердің сапалы қатынастарын  

ӛрнектеу ҥшін математикалық символиканы қолдануды игереді; 

берілген модуль шеңберінде студенттерге кездейсоқ факторларды 

ескеретін математикалық модель талдауы мен қҧрылымы туралы негізгі 

тҥсініктер айтылады. Студенттер ақырғы шекті кездейсоқ шамалар 

шеңберінде ықтималдықтар теориясы негізімен танысады.   

Білуі тиіс: базис және координат тҥсінігін, сызықты 

жазықтықтардағы сызықты операторлар тҥсінігні, 

евклид және унитар кеңістіктегі қалыпты 

операторлардың классификациясын, квадрик және 

квадратты формалардың теориясын. Предикаттар 

логикасының синтаксисі және семантикасы. Нормалды 

формалар. Кванторсыз формулалар. Формулалардың 

эквивалентті қайта қҧруы.  

Жасауы тиіс: математикалық статистика және 

ықтималдықтар теориясына байланысты қойылған  

есептерді қатар шешу,  

жҥйелік: студенттерде ықтималды-статистикалық 

қабілеті және қойылған есептерді шеше білуі. 

 

МОДУЛЬ 5  Бағдарламалау 

YaTP 1417 Тілдер және бағдарламалау 

Пререквизиттер: 

Модуль мақсаты: программалау тілінің синтаксисі және семантикасы, 

программалаудың негізгі пішіндері, тәсілдері; алгоритмдерді, типтерді 

және деректер қҧрылымын  жазу ҥшін программалау тілдерінің негізгі 

қҧрылысы; программаларды жобалау және қҧру технологиясы. 

 

Білуі тиіс: программалау тілінің синтаксисі, 

парадигмасы және семантикасы, программалаудың 

негізгі пішіндері, тәсілдері; алгоритмдерді, типтерді 

және деректер қҧрылымын  жазу ҥшін программалау 

тілдерінің негізгі қҧрылысы; программаларды жобалау 

және қҧру технологиясы, бағдарламалық қамтаманың 

архитектурасы. 

Жасауы тиіс: тиімді алгоритмдерді қҧрып және 

оларды әртҥрлі программалау тілдерінде іске асыру; 

бағдарламалық қамтаманың тиімді іске асыруының 

лексикалық және синтаксистік талдауын ӛткізу; 

пішіндер және қҧрал-саймандардың бірнеше 

параллельді есептеулерін қолдану. 

МОДУЛЬ 6  Алгоритмдер 

ASD 1421 Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы 

Модуль мақсаты:  объектіге-бағытталған дизайн принципін қолданып 

программа жазу;  сызықты жазулар, стектар, кезектер, хэш-таблицалар, 

екілік-ағаштар, бинарлы ағаштарды іздеу және графтар сияқты деректер 

қҧрылымының 

 кӛмегімен есептерді шығару, осы шешімдер ҥшін программалар жазу; 

тҥзу сызықты грамматика бойынша ақырлы автоматты қҧру алгоритмін, 

контексті-бос грамматика бойынша магазинді жадылы автоматты іске 

асыру және керісінше; алгоритм кҥрделілігін бағалаудағы уақытша және 

Білуі тиіс: алгоритмді қҧрудың негізгі принциптері; 

бӛл және басқар әдісі, графтағы, деректер 

қҧрылымындағы (куч, хэш-кестелер, іздеу ағаштары) 

алгоритмдер; алгоритмерді тиімділеу тәсілдері, 

алгоритмдерді талдау және зерттеу аумағындағы 

заманауи қалыбы; ақырлы автоматтар және формальді 

грамматика аппаратын қолданудағы практикалық 

әдістер мен тәсілдер, теория негіздері; Хомский 



кӛлемді функциялармен жҧмыс.   иерархиясына сәйкес грамматика классификациясы: 

контексті-бос және регулырлы тілдердің қасиеті; 

формальді тілдер мен шешілетін және шешілмейтін 

автоматтар теориясы мен формальді тілдердің негізгі 

алгоритмі. 

МОДУЛЬ 1 Математикалық талдау 

MA1407 Математикалық талдау– II 

Пререквизиттер: AG 1201  

Алгебра және геометрия 

Модуль мақсаты: нақты сандар теориясын, сандық жиынның дәл 

жоғарғы және тӛменгі шекараларын; сандық тізбектің шегін; 

қиюласатын тізбектердің негізгі қасиеттері, шексіз кіші және шексіз 

ҥлкен тізбектердің байланысын; монотонды тізбектердің шегін; 

функция шегінің бар болуының Коши критерийін; шексіз кіші және 

шексіз ҥлкен функциялардың қасиеттерін, тамаша шектер оқыту. 

Бірқалыпты ҥзіліссіздік тҥсінігі.  

Білуі тиіс: жиындағы ҥзіліссіз функциялардың 

қасиеттерін, дифференциалданатын функцияларды, 

дифференциалды есептеулердің негізгі теоремаларын; 

Тейлор формуласының қалдық мҥшесінің әртҥрлі 

формаларын дәлелдеу. Қҧрудың практикалық 

дағдылары, функциялардың графикасы. 

Жасауы тиіс: геометрияда, физикада, механикада  

анықталған интрегралдарды қолдану және әртҥрлі 

интегралдау әдістерін, орта мән туралы теоремаларды 

қолдану.  Интегралды формадағы Тейлор 

формуласының қалдық мҥшесі.  

МОДУЛЬ 2  Алгебра,  геометрия және ықтималдықтар теориясы 

TVMS 1404 Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Пререквизиттер: МА 1202 

Математикалық талдау 

 

Модуль мақсаты: алгебралық теңдеулер жҥйесінің теориясын, 

матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиетін, екінші қатардағы 

жазықтық пен сызықтарлың алгебралық және геометриялық 

сипаттамасын, топтар, сақиналар, ӛрістер  жайлы алғашқы мағлҧматтар, 

жай ықтималдық және оның бағалануы ретіндегі ықтимал-

статистикалық тҥсініктерін, кездейсоқ шама, оның сандық мінездемесі 

және бағалануын оқыту.  

 

Білуі тиіс: сызықты және евклид жазықтықтарының 

аксиоматикасын, базис және координат тҥсінігін, 

сызықты жазықтықтардағы сызықты операторлар 

тҥсінігні, евклид және унитар кеңістіктегі қалыпты 

операторлардың классификациясын, квадрик және 

квадратты формалардың теориясын. 

Жасауы тиіс: анықтауыштарды шешу ҥшін Гаусс 

әдісін қолдану, сызықты алгебралық теңдеулер 

жҥйесін шешу және зерттеу, векторлар жҥйесін 

сызықты тәуелділікке зерттеу, кері матрицаларды 

есептеу, арифметикалық кеңістікте векторлар 

жҥйесінің базасын және рангісін табу.   

МОДУЛЬ 3  Сандық әдістер 

DU2411 Дифференциалды теңдеулер Модульдің мақсаты: жаңа жҥйені қҧру және жҥйелерді жетілдіру ҥшін 

ӛзгертулерді жоспарлау қабілеттілігі, уақытты жоспарлау, ӛз бетінше 

жҧмыс істеу дағдыларына ие болу, элементарлы компьютерлі 

дағдыларға ие болу, заманауи компьюетрлік технологиялардың  

кӛмегімен кәсіби қызметте ақпаратты  іздеудің, жинаудың, 

дайындаудың, ӛңдеудің және талдаудың негізгі тәсілдеріне ие болу. 

 

Білуі тиіс: математикалық талдаудың, шектер 

теориясының, ҥзіліссіздік функцияларының негізгі 

тҥсініктерін, дифференциалды есептеулер, 

интергралдар теориясы, анықталған интегралдар және 

оларды қолдану, анықталған интегралдардың және 

теңдеулердің тҥбірлері есептеудің жуықтау әдістері, 

бірнеше айнымалылы функцияның теориясы, анық 

емес функциялар, еселенген интегралдар, 

қисықсызықты және ҥстіртін интегралдар. 

MOIO2413 Тиімділеу әдістері және 

зерттеу амалдары 

 

Модульдің мақсаты: салмақты зерттеу жобасының жоспарлануы, іске 

асуы және сипатамасы, математикалық дәлелдемелерді баяндауды және 

жазбаша 

  және ауызша тҥрде ҧсынысты толық жасай алу; нақты сандардың  

негізгі теорияларын, дифференциалды және интегралды есептеулерді, 

теңдеу тҥбірлерінің есептеуді  жуықтау әдісін, математиканың осы 

аумақта есеп шығару дағдыларына ие болуды білу. 

 

Білуі тиіс: процесстер мен қҧбылыстардың жҥйелік 

тҥсінігін икемдеу және білімдерді ҥйлестіру, бҥтінді 

оның элементтері мен бӛліктері негізінде қабылдау 

қабілетін және тҥсіну, теоретикалық және 

эксперименталды зерттеу әдістерімен математиканың 

анықталған бір аумағындағы есептерді  шешу ҥшін 

пайдалану, Теоретикалық білімді практикалық 

есептерді шешуге қолдану,  



Жасай алуы тиіс: Қойылған есептерді шешу ҥшін 

дҧрыс стратегия қҧруды ҥйрену, жаңа оқиғаларға 

бейімделу қабілеті. 

МОДУЛЬ 4  Математикалық логика 

TA 2414 Алгоритмдер теориясы Модульдің мақсаты: Пікірлер алгебрасы. Тавтология. Егізділік 

принципі. Нормал қалыптар. Пікірлерді есептеу. Шығару тҥсінігі. 

Шығарылым ережелері. Дедукция туралы теорема. Пікірлерді 

есептеудің толықтығы мен қарама-қайшылықсыздығы. Предикаттар 

логикаысының синтаксисі мен семантикасы. Кванторсыз формулалар. 

Формулаларды эквивалентті тҥрлендіру. Гильбертті және генценді 

типтердің предикаттарын есептеу. Теңдікті предикатты есептеу.  

 

Білуі тиіс: (TheoryofComputation) классикалық және 

заманауи алгоритмдер теориясы, Computer Science-тың 

негізгі бір тармағы, теоретика-жиындық тҥсініктер 

және конструкциялар, уақтылы тілдер мен ақырлы 

автоматтар, стекті автоматтар және контекстті бос 

грамматика.  

Жасай алуы тиіс: пішіннің бар болуы туралы 

теорема, геделдің  толықтық теоремасы. Бірінші ретті 

теория. Теориялардың пішіндері. Бірінші ретті логика 

қасиеттері: Левенеймнің, Сколемнің, Тарскийдің 

орындалу теориясы; шағындық теоремасы. 

МОДУЛЬ 6 Алгоритмдер 

TYaA 2422 Тілдер және автоматтар 

теориясы 

Модуль мақсаты:  объектіге-бағытталған дизайн принципін қолданып 

программа жазу;  сызықты жазулар, стектар, кезектер, хэш-таблицалар, 

екілік-ағаштар, бинарлы ағаштарды іздеу және графтар сияқты деректер 

қҧрылымының 

 кӛмегімен есептерді шығару, осы шешімдер ҥшін программалар жазу; 

тҥзу сызықты грамматика бойынша ақырлы автоматты қҧру алгоритмін, 

контексті-бос грамматика бойынша магазинді жадылы автоматты іске 

асыру және керісінше; алгоритм кҥрделілігін бағалаудағы уақытша және 

кӛлемді функциялармен жҧмыс.   

Білуі тиіс: алгоритмді қҧрудың негізгі принциптері; 

бӛл және басқар әдісі, графтағы, деректер 

қҧрылымындағы (куч, хэш-кестелер, іздеу ағаштары) 

алгоритмдер; алгоритмерді тиімділеу тәсілдері, 

алгоритмдерді талдау және зерттеу аумағындағы 

заманауи қалыбы; ақырлы автоматтар және формальді 

грамматика аппаратын қолданудағы практикалық 

әдістер мен тәсілдер, теория негіздері; Хомский 

иерархиясына сәйкес грамматика классификациясы: 

контексті-бос және регулырлы тілдердің қасиеті; 

формальді тілдер мен шешілетін және шешілмейтін 

автоматтар теориясы мен формальді тілдердің негізгі 

алгоритмі. 

3.1Жаратылыстану (STEM)  модулі 

Fiz1303 Физика    

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  

Физика,   DM 2212 Дискретті 

математика    

Модульдің мақсаты: механика, кинематика, динамика және қатты дене  

бӛлімін оқыту. Сақталу заңы. Қатыстылық теориясының элементтері.  

 

Білуі тиіс:  біртекті орта механикасының элементтері. 

Тербелістер және толқындар. Термодинамика және 

молекулярлы физика. Статистикалық физика және 

термодинамика. Статистикалық ҥлестіру. 

Термодинамика негіздері. Ӛткізу қҧбылысы. Нақты 

газдар. Электрлік және магнетизм. Электростатика. 

Тҧрақты электр тогы.  

Жасай алуы тиіс: магнитті ӛрісті қолдану. Заттағы 

магниттік ӛріс. Электромагнитті индукция қҧбылысы. 

Максвел теңдеуі. Электромагнитті тербелістер. 

Geo 2304 Геоинформатика 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты: геоақпараттық жҥйеде жазықтықты-ҥлестірілген 

ақпаратты амалдау; геоақпаратты технологияны әртҥрлі қолданбалы 

бағытта қолдану; талдау амалдарын орындау және  объектілердің  

жҥйелерінің  негізінде қҧру; ақпараттық пішіндер негізінде объектілерді 

салыстыруды орындау; 

 

Білуі тиіс:  гео ақпараттың іргелі тҥсініктері; 

геоақпараттық технологиялар кӛмегімен кеңістіктік 

ақпаратты ӛңдеу және сақтау, ҧсыну,  енгізу/шығаруға 

байланысты  теоретикалық аспектілер;  кеңістіктік 

объектілер жҥйесінің ақпараттық пішіні; 

геоақпараттық жҥйедегі кеңістіктегі ақпаратты 

пішіндеудің ерекшеліктері мен әдісі;  



Жасай алуы тиіс:  ғылыми дҥниетанымның дамуына 

қоршаған әлемнің қҧбылыстары мен объектілерін 

пішіндеу және тану; кеңістіктік ақпаратты тҥрлі 

дерекнамадан енгізу, оларды ҧйымдастыру, ҧсыну, 

визуализациялау және жҧмыс нәтижелерін шығару. 

FNP2104 Ғылыми бағыттағы философия 

Пререквизиттер: жок 

Модульдің мақсаты:  мәдени феноменін философия ғылымы ретінде 

оқу. Философия, оның пәні және функциясы. Мәдени-тарихтық 

контекстегі философия. Мәдени контекстегі философиялаудың тарихи 

типі; шығыс философиясы Кӛнеҥнді философиясы ретінде;  Қытай 

мәдениетінің  гҥлденуінің аралығындағы Қытай философиясы; 

антикалық мәдениеттің философиясы. 

 

Білуі тиіс: ортағасырлық мәдениеттегі философия 

феномені; Ислам мәдениеті контекстінде Арабо-

мҧсылмандық философия; батыс европаның 

ортағасырлық мәдениетіндегі дін және философия 

феномені; Реформация және Ренессанс мәдениетінің 

философиясы; Жаңа уақыт мәдениетіндегі батыс-

европа философиясы; Х1Х – ХХ ғ. Ресей мәдениетінің 

феномені Ресей философиясы ретінде; Қазақ 

мәдениетіндегі философия феномені; ХХ ғ. 

Мәдениетіндегі Кеңес философиясы; ХХ ғ- ХХІ ғ. 

таяуында  мәдениет контестіндегі батыс философиясы;  

болмыс философиясы; антропология философиясы; дін 

философиясы; тарих философиясы; саясат 

философиясы; білім алу философиясы. 

Жасай алуы тиіс:  диалектика теориясының 

мәселелерін қолдану; Эпистемиология; жаһандық 

мәселелерінің философиясы.  

МОДУЛЬ 3  Сандық әдістер 

ChM 2412 Сандық әдістер 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты: жаңа жҥйені қҧру және жҥйелерді жетілдіру ҥшін 

ӛзгертулерді жоспарлау қабілеттілігі, уақытты жоспарлау, ӛз бетінше 

жҧмыс істеу дағдыларына ие болу, элементарлы компьютерлі 

дағдыларға ие болу, заманауи компьюетрлік технологиялардың  

кӛмегімен кәсіби қызметте ақпаратты  іздеудің, жинаудың, 

дайындаудың, ӛңдеудің және талдаудың негізгі тәсілдеріне ие болу. 

 

Білуі тиіс: математикалық талдаудың, шектер 

теориясының, ҥзіліссіздік функцияларының негізгі 

тҥсініктерін, дифференциалды есептеулер, 

интергралдар теориясы, анықталған интегралдар және 

оларды қолдану, анықталған интегралдардың және 

теңдеулердің тҥбірлері есептеудің жуықтау әдістері, 

бірнеше айнымалылы функцияның теориясы, анық 

емес функциялар, еселенген интегралдар, 

қисықсызықты және ҥстіртін интегралдар. 

МОДУЛЬ 5 Программалау 

SP2419 Жҥйелік программалау 3 

кредит 

Пререквизиттер: YaTP 1002  

тілдер және программалау 

технологиялары 

AGLA  (II) 1002  

Аналитикалық геометрия және 

сызықтық алгебра 

 

 

 

Модульдің мақсаты: студенттердің Web жобалаудың негізгі 

анықтамалары мен тҥсініктерін оқыту, сайттар мен порталдарды 

қҧрудың әдістемелік негізгідинамикалық Web-парақшаларды қҧрудың 

сипаттаудың теоретикалық негіздері, Web-серверелердің  

функционалдаудың негізгі жағдайы; процессор регистрларындағы,  

компьютердегі деректерді ҧсынудың бар әдістері туралы білімдерін 

қалыптастыру, 

Адресациялау тәсілдері,жадыны ҧйымдастыру,сыртқы қҧрылғылармен 

жҧмыс. 

Білуі тиіс: программаның ӛмір циклін, бағдарламалық 

ӛнімін бағалау сапасының әдісі, бағдарламалық 

комплексті ӛңдеу технологиялары, CASE-қҧралдар; 

объектіге-бағытталған програма лаудың алгоритмі 

және әдістері; деректерді криптографиялық қор-ғау. 

Білуі тиіс: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклін 

ӛз бетінше орындау;бағдарламалық қамтамаға қажет 

етілетін талдау негізінде деректердің абстрактілі  типін 

жасау. 

 МОДУЛЬ 7  Желілер   



KS 2423 Компьютерлік желілер 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; 

Модуль мақсаты: желілер теориясының анықтамасы мен негізгі 

тҥсініктерін, LAN және  WAN желілерінің негізгі қҧрылымын, 

маршрутизатор хаттамаларының сипаттамасы, коммутатор мен 

маршрутизаторлардың негізгі жағдайын білу. Студенттер желіде 

туындаған ақауды анықтауды ҥйренеді және желіге керекті қҧрал-

жабдықты таңдай алады.  

Білуі тиіс:  желіде туындаған ақауды анықтауды 

ҥйренеді және желіге керекті қҧрал-жабдықты таңдай 

алады. 

Жасай алуы тиіс: амалдарды зерттеу әдісін қолдану, 

амалдық зерттеудің барлық деңгейін орындау. 

OS 2424 Амалдық жҥйелер 

Пререквизиттер: INF 1105  

Информатика 

Модульдің мақсаты: желілер теориясының іргелі концепциясын; 

желілерді қолдану аумағы мен негізгі жобалау тәсілдерін; желі ішінде 

ақпаратты басқару әдістерін және перспективті желі пішіндерін; LAN 

және  WAN желілерін қҧру әдісін; бар хатттамаларды және олардың 

ерекшеліктерін; коммутатор мен маршрутизаторлардың негізгі 

жағдайын, желіні тиімділеу тәсілдерін; амалдық жҥйелердің 

классификациясын, функциясын, белгіленуін; амалдық жҥйелерді қҧру 

және жобалаудың іргелі принциптерін; компьютерлік жҥйелердің 

қауіпсіздігімен, файлдық жҥйелермен, енгізу-шығару қҧрылғыларымен, 

жадымен, процесспен басқарудың негізгі тәсілдерін оқыту.  

 

Білуі тиіс: желіде туындаған ақауды анықтауды 

ҥйренеді және желіге керекті қҧрал-жабдықты таңдай 

алады; бағдарламалық қамтаманы қҧру және жобалау 

кезінде есептеуіш техника және бағдарламалық қҧрал-

саймандарды,  технологияларды таңдау; 

бағдарламалық қамтаманы; бағдарламалық керек-

жарақтарды тиімді ңске асыру; амалдық жҥйелердің 

қауіпсіздік мәселелерін шешу; дискілік жоспарлаудың, 

жадымен басқарудың, диспетчеризацияның негізгі  

алгоритмдерін іске асыру; кӛпағымды қосымшаны 

қҧру. 

Жасай алуы тиіс: желілердің қауіпсіздігінің 

мәселелерін шешу, жобалау; тҥрлі амалдық 

жҥйелермен жҧмыс жасау; амалдық жҥйелердің 

қауіпсіздігінің мәселелерін шешу; амалдық жҥйелерді 

конфигурациялау және орнату; 

PMK2201 Тҧлғааралық коммуникация 

психологиясы  

Пререквизиттер: 

 

Модуль мақсаты: тҧлға аралық коммуникация - бҧл кӛзбе-кӛз болған 

немесе аз топ арасында ҥйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тҧлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап 

берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тҧлға аралық коммуникацияның талдауы - бҧл 

талдау жағдайда және ҧсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң 

қҧрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр 

субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл 

тҥсiнiлген де ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ 

сол әр тҥрлi алғышарттар және (немесе, керiсiнше, 

киындаған жетiспеушi) табысты коммуникацияның 

жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 

TPP2202 Теоретикалық және 

қолданбалы политология 

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: тҧлға және қоғам ҥшiн саясаттың ҧлттар, кластар 

және мемлекеттер арасында тҧлға мен қоғам ҥшін саясат маңызы және 

саясат мәнінің табиғатын оқу; тҧлға,қоғам және мемлекет арасында;  

Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда 

болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық 

және басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмҧны мен ӛзгеруінің пайда болу 

заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 

заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік қҧбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 

пропорционалды қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға 

қоғам ашылмалы-жабылмалы осы нақтылы кезең 

талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi жаттығу 

есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мҥмкiндiк 

туғызады, ағымдағы саяси мәселелер және 

жанжалдарды шешiмде саяси оқиғалардың 

қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi 

ӛндiрiп ҧсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми 

талдау және ӛндiру салалардағы қолданбалы 

политологияда  жҥзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) 

әлеуметтiк консенсус қажеттi;  

- ҧйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жҧртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ 

қолдану.  

ELSU2203 Әлеуметтік және жеке этика 

табысы 

Модульдің мақсаты: әлеуметтік кеңістіктегі дербес табыс. ―Әлеуметтік 

кеңістіктегі‖ қарапайым ҥстеме, әлеуметтік әдепке байланысты әділдік, 

Білуі тиіс: табысты қоғамдық жҥйе қҧру,  жалпы 

игілікке әсер ететін табысты, индивидтер мен 



Пререквизиттер: 

 

бостандық қоғамдық қауіпсіздік, экономикалық тиімділік және т.б. 

сюжеттерден оқшаулап қарастыруға болмайды; 

топтардың табысты болу оқиғалары максималды 

қолжетімді болады. 

KR2204 Мәдениет және дін 

Пререквизиттер 

 

Модульдің мақсаты: дінді талдауда мынадай ғылымдарға қол жеткізу: 

тарих, әлеуметтану, психолгоия, философия, филология және 

антропология және т.б. 

 

Білуі тиіс: ӛзіңізге аса жақын африкалық тайпалардың 

әдет-ғҧрыптарынан бастап заманауи мәселелерге 

дейін, зерттеу аумағын таңдауыңызға болады. Мҧның 

барлығы сіздің қалауыңызбен болуы керек, алайда бір 

шартты ҧстану керек, сіздің қызығушылық танытқан 

пәніңіз міндетті тҥрде Дін болу керек. 

OPS2205 Жалпы және қолданбалы 

саясат 

Пререквизиттер: жоқ 

 

Модульдің мақсаты: әлеуметтанудың дамуы мен қҧрылу деңгейінің 

негіздерін (тарихнамасы және әлеуметтік-философиялық сілтемелер) 

оқыту. Әлеуметтану тарихы: классикалық және заманауи әлеуметтік 

теориялар. Қоғам, әлеуметтік институттар және қарым-қатынастар. Ә 

леуметтік топтар мен жалпылылық.  

 

Білуі тиіс: алпы адамзаттық қҧндылықтар мен 

әлеуметтік ӛмірдің глобальдік  мәселелері. Орта 

деңгей теориясы (коммуникация әлеуметі, білім беру 

әлеуметі, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, дін 

әлеуметі және т.б). Әлеуметтік жанжалдар және 

оларды шешу логикасы. Әдістеме және әлеуметтік 

зерттеу әдістері. 

Жасай алуы тиіс: әлеуметтік зерттеу 

бағдарламаларын іске асыру. Әлеуметтік ақпараттар 

жинау әдісі. Эмпирикалық әлеуметтік ақпараттарды 

таллдау және ӛңдеу техникасы. 

BZhCh2206 Адам ӛмір тіршілік қауіпсіздігі 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты: тіршілік қауіпсіздігі облысындағы заңнамалық 

және қҧқықтық актілерді оқыту. ҚР азаматтық қорғанысын қҧру және 

ыункционалдау принциптері. Зияды және қауіпті ыакторларды 

классификациялу. Радияциялық қауіп. Иондалған сәуледен қорғаныс. 

Химиялық  қауіп. Дозиметрлік бақылаудың, тыңның химиялық және 

радияциялық  қҧралдары.  

 

Білуі тиіс: табиғи және техногенді қҧбылыстардың 

зиянды және қауіпті факторлардан адамды және 

қоршаған ортаны қорғау. Әртҥрлі оқыс оқиғаларды 

классификациялау. Оқыс оқиғалардағы экономика 

объектілерін қызметін тҧрақтылау. 

Соғыс және тыныш уақыттағы халықты оқыс оқиғадан 

қорғаудың әдістері мен принциптеріне ие болу. Оқыс 

оқиғалар болған кезде алғашқы кӛмек кӛрсету. 

Халықты эвакуацияла іс-шараларын ҧйымдастыру. 

Жаппай қырып-жою қаруынан қорғану. Жер сілкінісі 

кезінде қауіпсіздік шараларын ҧйымдастыру 

шаралары. Ӛрт, табиғи апат,  ӛндіріс нысандарындағы 

авариялар мен жарылыстар кезінде халықты қорғау. 

Жасай алуы тиіс: авариялық-қҧтқару жҧмыстарын 

жҥргізу және ҧйымдастыру негіздерін қолдану. 

Әлеуметтік тҧрғыдағы оқыс оқиға. Оқыс оқиғалардың 

психологиялық аспектілері. 

EUR2207 Экология және  тҧрақты даму 

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: заманауи саяси және экономикалық мәселелерді 

шешудегі экологияның орны және ролі. Аутэкология: экологиялық 

факторлар, оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция 

мінездемесі, популяция сандылығын реттеу және флуктуация. 

Синэкология: қоғамдастықтағы қарым-қатынастың типтері, 

экологиялық пирамидалар және қоғамдастықтың трофикалық 

қҧрылымдары. Экожҥйелер функциялары: заттардың айналымы және 

энергетикалық алмасыу, экожҥйелердің тҧрақтылығы және толықтығы, 

экологиялық сукцессиялар. 

Білуі тиіс: экожҥйе, биоценез, биогенез және биоценез 

тҥсініктері. Жерҥсті және сулы экожҥйелердің типтері. 

Биосфера және ноосфера оқытуы. Биосфераның тірі 

заты және оның қызметі.  

Жасай алуы тиіс: табиғи ресурстар мен рационалды 

табиғи қолданушылықты қолдану. Табиғатты қорғау 

және заманауи экологиялық мәселелер.  

 

KP2208 Қазақстандық қҧқық  Модульдің мақсаты: мемелекеттің және қҧқықтың категриясы мен Білуі тиіс: ҚР негізгі қаржылық қҧқығын. ҚР негізгі 



Пререквизиттер: жоқ негізгі тҥсініктерін оқыту. Қҧқықытық қатынастар. 

Қҧқықорындаушылық қатынас және қҧқық бҧзушылық. Юридициялық 

жауапкершіліктік. ҚР негізгі конституциялық қҧқығы. ҚР 

 негізгі азаматтық қҧқығы. ҚР негізгі отбасылық қҧқығы. Қҧқық қорғау 

органдарының негізгі қызметі және ҧйымдастыру.   

салықтық қҧқығын. ҚР негізгі қылмыстық қҧқығын. 

ҚР негізгі экологиялық қҧқығы. 

Жасай алуы тиіс: ҚР негізгі жер телімінің 

қҧқығымен, қылмыстық-процессуалды, азаматтық-

процессуалды қҧқығы. Негізгі халықаралық 

қҧқықтармға ие болу. 

OE2209 Экономика негізі 

Пререквизиты: нет 

Модуль атауы: қоғамның дамуындағы экономикалық  теорияның ролін 

оқыту. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық процесстерді 

арнайы  экономикалық әдістемесін, заңдарын және категорияларын 

оқыту. Меншіктік қарым-қатынас және экономикалық жҥйелердің типі. 

 

Білуі тиіс: постсоциалдық елдерде нарықтың 

қалыптасуы және олардың арнайы қҧрылуы; нарықтың 

негізгі заңдары және категориясы, ӛндірістің жеке 

принциптері, ҧстап қалудың тҥрлері және 

қалыптасудың спецификасы. Ӛндірістің нарық 

факторының ерекшелігі және олардың пайда тҥсімі. 

Жасай алуы: микро және макро деңгейдегі 

экономиканың мәселелрі мен қарым-қатынасты 

қолдану, функционалдаудың негізгі заңдары. 

 3.1 Жаратылыстану 

ғылымдары (STEM) модулі 

  

Bio3302 Биоинформатика Модульдің мақсаты: генетикалық код пен генетикалық тілдің 

салыстырмалы ҧйымдастыруы және олардың кремнийді аналогы. ASCII 

компьютерлік коды және олардың алгоритмдік тілі; ӛмірдің және 

биологиялық ақпараттық жҥйелердің пайда болудың мҥмкін жолдары; 

биоинформатика жаңадан ашылу кезінде классикалық ақпараттық 

жҥйелердің даму тенденциясы. 

 

Білуі тиіс: органикалық ақпараттық жҥйелердің және 

«кремнийлі» базалық принциптерді ҧйымдастыру, тірі 

клетканың биолгиялық молекулярлық қҧрылымын 

және кремнийлі компьютердің қасиеті мен қызметі, 

генетикалық код пен генетикалық тілдің 

салыстырмалы ҧйымдастыруы және олардың 

кремнийді аналогы. ASCII компьютерлік коды және 

олардың алгоритмдік тілі; ӛмірдің және биологиялық 

ақпараттық жҥйелердің пайда болудың мҥмкін 

жолдары; биоинформатика жаңадан ашылу кезінде 

классикалық ақпараттық 

жҥйелердің даму тенденциясы. 

Жаса алуы тиіс: генетикалық ақпаратты 

трансляциялау, процессинг және транскрипция 

жҥргізу. Биоақпараттық және биомедициналық 

мақсаттарда геномика/транскиптомика, секвенирлеу 

технологияларын қолдану. 

МОДУЛЬ 5  Программалау 

PP3418 Параллельді программалау 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмизациялау 

программалау негіздері.                                                                      

Модульдің мақсаты: алгоритмдерді теоретикалық парралаелдеудің 

аспектілері, деректерді ӛңдеудің ең кең тараған параллелдеу әдістері, 

кластерлер мен кластерлі есептеулерді ҧйымдастыру технологиясы, 

деректерді ӛңдеу алгоритмдерінің аппараттық іске асыру әдістері мен 

микроқҧрылымды уперскалярлы және векторлы-конвейерлі процесстер. 

 

Білуі тиіс: ҥлкен қуатты есептеуді қажет ететін 

есептерді шешу; кӛлемді қиын есептерді, тәуелсіз 

кішкентай бӛліктерге бӛлу; есептеулерді дер кезінде 

кӛп мӛлшерлі есептеу бірліктеріне синхрондау және 

ӛндіру; кластерлі және кӛп процесті жҥйелерді 

қолдану; Си және Ассемблер тілдерінің қоспасы 

негізінде кестелік алгоритмдік функцияны іске асыру. 

Жасай алуы тиіс: параллелді  ӛңдеуді іске асыру 

тәсілдерін қҧру;кластерлі архитектурада есептеуледрі 

ҧйымдастыру кезіндегі есептеу процесстерін бсқару. 



OOP 3420 Объектіге-бағытталған 

программалау 

Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика;  

AOP 1204 Алгоритмизация 

және программалау негіздері; 

ISRP 3302 Программаларды 

қҧрудың қҧрал-саймандық  

қҧралдары; SP 3301 Жҥйелік 

программалау; 

Модульдің мақсаты:программаның ӛмір циклін, бағдарламалық ӛнімін 

бағалау сапасының әдісі, бағдарламалық комплексті ӛңдеу 

технологиялары, CASE-қҧралдар; объектіге-бағытталған 

програмалаудың алгоритмі және әдістері; деректерді криптографиялық 

қорғау; бағдарламалық жҥйелерді жобалау әдістері мен оларды ӛңдеу 

принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобадауды басқару әдістері, 

бағдарламалық жҥйелерді қҧру процестерін шектейтін мемлекеттік 

стандарттар және олардың сипаттамасы, бағдарламалық қамтаманы 

қҧру әдістерінің теоретикалық негіздері, функционалдық 

спецификацияны қҧру тәсілдері, бағдарламалық кешендерді жобалау 

әдістері, абстрактілі деректер қорын қҧру, бағдарламалардың 

дҧрыстығын дәлелдеу, бағдарламалақ кешендерді бақылау және 

тестілеуді ҧйымдастыру. 

 

Білуі тиіс: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклін 

ӛз бетінше орындау, бағдарламалық қамтамаға 

ҧсынылатын, қажет ету талдауының негізінде 

спецификация мен абстрактілі деректер қорын іске 

асыру, бағдарламаның дҧрыстығын дәлеледу, қажетті 

тесттерді жобалау және кодтау, стандартты терминдер 

мен анықтамаларды қолдану, бағдарламалық 

жабдықты қорғау жҥйесін жобалау.  

Жасай алуы тиіс: зерттеу нәтижелері бойынша 

бағдарламалық қамтаманы, жинауды, ӛңдеуді және  

ғылыми-техникалық материалдарды  ҧсынуды 

жобалау әдістемесі.бағдарламалық қамтаманың әлсіз 

жерін оны қорғау мақсатында анықтау, берілген 

нҧсқаулыққа сәйкес есептің объектіге – бағытталған 

декомпозициясы, Java, С++ тілдеріндегі берілген 

спецификацияны (архитектура) іске асыру. 

 МОДУЛЬ 8 Деректер қоры   

TBD 4426 Деректер қорының теориясы 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты: жасанды интеллект жҥйесін қҧру және жобалау, 

логикалық программалау тілдерінде есептер шығару, қалып-кҥй 

кеңістігіндегі есептің шешімін іздеу алгоритмін қҧру, анықталмаған 

жҥйелердегі есептерді шығару, әртҥрлі қолдану аумағында жобаларды 

жоспарлау ҥшін жасанды интеллект технологиясын қолдану, белгілі 

деректерді басқару жҥйелерінде жҧмыс істеу, деректер қорының негізгі 

нысандарын қҧру, деректер қорымен жҧмыс істеу ҥшін қосымшаларды 

қҧру. 

Білуі тиіс: жасанды интеллект жҥйесінің 

классификациясы мен функциясы, жасанды интеллект 

жҥйесінің дамуының негізгі принциптері, заманауи 

тенденциялардың жасанды интеллект аумағында, 

деректер қоры жҥйесінің және заманаи деректер 

қорының принциптері,деректер қорының негізгі 

категориясы мен тҥсініктері, деректер қорын ӛңдеудің 

заманауи технологиясы. 

 3.4 Пәнаралық модуль   

IP Инновациялық кәсіпкерлік  

(салалар бойынша) 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты: компанияны басқару механизмін жобалау, 

берілген компанияда басым инновациялық процестерді тҥсіну 

ерекшеліктері.  

Білуі тиіс: негізгі белгілердің қатарында жаңалыққа 

жҥгірмей   жіберуші сҧрақтың шешімін табу. 

 

IP Интеллектуалды қҧқық 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты: интеллектуалды қызмет нәтижесі және оларға 

жекелену қҧралдарын теңестіру. 

Білуі тиіс: интеллектуалды қызмет нәтижесі және  

жекелену қҧралдары. 

SVA Спектралды и вейвлет талдау 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты: спектралды талдаманы жиілік аумағындағы 

дабылдың жай қҧрамдастарға бӛлінуі ҥшән оқыту. Бҧл талдама типінің 

негізінде, Фурье ӛңдеуінің кӛмегімен жиілік спектріне бірқалыпты 

қадаммен уақытша дабылды ҥлестіру  принципі жатыр. 

 

Білуі тиіс:  тарту электр жетегінде электромагниттік 

процесстерді тиянақты зерттеу және тарту жетегінің  

спектральді ток талдауы ҥшін  жақсы бейімделген  

вейвлет-қайта жасауын  негізгі теориясын аппарат 

ретінде  қарастыру. Осы математикалық аппараттың 

мҥмкіндігі вейвлет-талдау тестілік дабылының 

мысалында  жақсы кӛрсетілген. 

MKE Ақырлы элементтер әдісі 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты: механиканың электродинамика, гидродинамика, 

жылуауысу,  деформацияланатын қатты дене есебінің шешімін кеңінен 

пайдалану.  

 

Білуі тиіс: аппроксимацияланыт функция тҥрін 

таңдау. Ӛзінің элементінен тыс аппроксимация 

функциясы нӛлге тең. Элементтердің шекарасында 

тҧратын функциялар есептің шешімі болып табылады 

және алдын ала белгісіз. Аппроксимацияланатын 

функция коэфициенттері  әдетте кӛрші функцияның  

шекарасында элементтердің арасында ізделінеді. 

3.3.  Білім берудің жеке траекторияларының модулі (ББЖТ) / ТК 



WP 3501 

 

Web программалау 

Пререквизиттер: IT 

1103Ақпараттық 

технологиялар YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары  

Модульдің мақсаты:программаның ӛмір циклін, бағдарламалық ӛнімін 

бағалау сапасының әдісі, бағдарламалық комплексті ӛңдеу 

технологиялары, CASE-қҧралдар; объектіге-бағытталған 

програмалаудың алгоритмі және әдістері; деректерді криптографиялық 

қорғау; бағдарламалық жҥйелерді жобалау әдістері мен оларды ӛңдеу 

принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобадауды басқару әдістері, 

бағдарламалық жҥйелерді қҧру процестерін шектейтін мемлекеттік 

стандарттар және олардың сипаттамасы, бағдарламалық қамтаманы 

қҧру әдістерінің теоретикалық негіздері, функционалдық 

спецификацияны қҧру тәсілдері, бағдарламалық кешендерді жобалау 

әдістері, абстрактілі деректер қорын қҧру, бағдарламалардың 

дҧрыстығын дәлелдеу, бағдарламалақ кешендерді бақылау және 

тестілеуді ҧйымдастыру. 

 

Білуі тиіс: бағдарламалық қамтаманы жобалау циклін 

ӛз бетінше орындау, бағдарламалық қамтамаға 

ҧсынылатын, қажет ету талдауының негізінде 

спецификация мен абстрактілі деректер қорын іске 

асыру, бағдарламаның дҧрыстығын дәлеледу, қажетті 

тесттерді жобалау және кодтау, стандартты терминдер 

мен анықтамаларды қолдану, бағдарламалық 

жабдықты қорғау жҥйесін жобалау.  

Жасай алуы тиіс: зерттеу нәтижелері бойынша 

бағдарламалық қамтаманы, жинауды, ӛңдеуді және  

ғылыми-техникалық материалдарды  ҧсынуды 

жобалау әдістемесі.бағдарламалық қамтаманың әлсіз 

жерін оны қорғау мақсатында анықтау, берілген 

нҧсқаулыққа сәйкес есептің объектіге – бағытталған 

декомпозициясы, Java, С++ тілдеріндегі берілген 

спецификацияны (архитектура) іске асыру. 

PKS 3502 

 

Компьютерлік желілерді 

жобалау 

Пререквизиттер: IT 1103 

Ақпараттық тезнологиялар 

Модульдің мақсаты: бағдарламалық жобалау әдістері мен ӛңдеу 

принциптерін оқыту ; бағдарламалық жҥйелерді жобалау әдістері мен 

оларды ӛңдеу принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобадауды 

басқару әдістері, бағдарламалық жҥйелерді қҧру процестерін шектейтін 

мемлекеттік стандарттар және олардың сипаттамасы, бағдарламалық 

қамтаманы қҧру әдістерінің теоретикалық негіздері, функционалдық 

спецификацияны қҧру тәсілдері, бағдарламалық кешендерді жобалау 

әдістері, абстрактілі деректер қорын қҧру, бағдарламалардың 

дҧрыстығын дәлелдеу, бағдарламалақ кешендерді бақылау және 

тестілеуді ҧйымдастыру. 

 

Білуі тиіс: зерттеу нәтижелері бойынша 

бағдарламалық қамтаманы, жинауды, ӛңдеуді және  

ғылыми-техникалық материалдарды  ҧсынуды 

жобалау әдістемесі.бағдарламалық қамтаманың әлсіз 

жерін оны қорғау мақсатында анықтау. 

 

OZI 3503 

 

Ақпаратты қорғау негіздері 

Пререквизиттер: IT 1103 

Ақпараттық технология. YaTP 

1303 Тілдер және 

программалау технологиялары 

Модульдің  мақсаты: криптографиялық хабарламалардың  

қҧрылымның анықтамасы және  математикалық пішіндер, текстер және 

шифрларды қҧрастыру; жҥйелердің кешенді  ақпараттық қауіпсіздігін  

қамтамасыз ету; мекемелік желіде антивирустың қорғанысты 

ҧйымдастыру; Интернет жҥйесін қолданғанда граыикалық жҥйелерді 

қҧру. 

 

Білуі тиіс:  бағдарламалық жҥйеде заманауи формалді 

әдістерді қҧру; есептелімді функцияның  теориясының  

негізгі жалпы тҥсінігі; формалді верификация пішімі 

ҥшін математикалық әдістер мен алгоритмдер; негізгі 

криптографиялық әдістер, хаттамалар, алгоритмдер; 

бейнедерді ӛңдеу әдістері;   

Жасай алыу тиіс:  бейнелерді пішіндеу, оқиғалар мен 

қиын сахналық анмацияларды қҧру; кірістірілген 

жҥйелерді қҧру ҥшін  жобалау және қҧралдырды 

қолдану, кірістірілген жҥйелерде енгізу/шығару 

қҧрылғыларында бағдарламалық қатынасты 

ҧйымдастыру 

KG3504 

 

Компьютерлік  графика 

Пререквизиттер: 

IT 1103 Ақпараттық 

технология. YaTP 1303 Тілдер 

және программалау 

технологиялары. 

 

FM 3505 

 

Формалды әдістер 

Пререквизиттер: TYaA 2310 

Автоматтар және тілдер 

теориясы, DM   2308 Дискретті 

математика, 

VT3506 

 

ПЖ верификациялау және  

тестілеу  

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 



технологиясы TYaA 2310 

Тілдер және автоматтар 

теориясы, DM   2308 Дискретті 

математика,   

MV3501 

 

Есептеу әдістері 

Пререквизиттер: AGLA 1302, 

AGLA 1302 Аналитикалық 

геометрия және сызықтық 

алгебра 1, 2. MA (I,II)1301,  

MA (I,II) 1304 Математикалық 

талдау 

Модульдің мақсаты:  сандық есептерді шешу стратегиясының  

рационалды жҥзеге асыруы; бейнелерді ӛңдеудегі әдістерді қолдану; 

концептуалды және қолданбалы бейнелерді пішіндеуді қҧрастыру; 

алынған пішіндердің қҧралдарды қҧрудың  алгоритмдік ӛңдеу; базалық 

алгоритмдердің  тәжірибесінде реттеу және жіберу; есептеу 

математикасының типтік есеп шығаруы ҥшін параллелді әдістерді 

қолдану;  

 

Білім алуы тиіс:  тҥрлілік сҧлба теориясы және 

оларды қҧру теориясы; криптографиялық 

хабарламалардың  қҧрылымның анықтамасы және  

математикалық пішіндер, текстер және шифрларды 

қҧрастыру; жҥйелердің кешенді  ақпараттық 

қауіпсіздігін  қамтамасыз ету; алгоритмді қҧрудың 

іргелі технологиялары; параллелді есептеу жҥйелерінің 

қҧрастыру принциптері; параллелді алгоритмдердің 

математикалық пішіндер; 

Жасай алуы тиіс: есептеу математикасының 

есептерінің тиімді  шешімін табу; интегралды 

теңдеулер, дербес туындыдағы дифференциалды 

теңдеулер және әдеттегі диференциалды теңдеулер 

ҥшін шектік және бастапқы есептерді шешудің сандық 

әдістерді қолдану;   

SP3502 

 

Жҥйелік прогаммалау 

Пререквизиттер: TYaA 2310 

Автоматтар және тілдер 

теориясы, DM   2308 Дискретті 

математика,  ASD 2306 

Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы, YaTP 1303 Тілдер 

және прогаммалау 

технологиялары   

MGKA  

3503 

 

Машиналық графика және 

компьютерлік графика 

Пререквизиттер: IT 1103 

Ақпараттық технологиялар. 

YaTP 1303 Тілдер және 

программалау технологиялары 

TA 3504 

 

Алгоритмдер теориясы 

Пререквизиттер: TYaA 2310 

Автоматтар және тілдер 

теориясы,  ASD 2306 

Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы 

OPV3505 Параллельді есептеулерді 

есептеу 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

тілдер және прогаммалау 

технологиясы  ASD 2306 

Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы; 

OIRO 3506 

 

Бейнелерді ӛңдеу және тану 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары MA (I,II)1301,  

MA (I,II) 1304 Математикалық 

талдау 

DA 3501 

 

Алгоритмдер дизайны 

Пререквизиттер: TYaA 2310 

Автоматтар және тілдер 

Модульдің мақсаты:  студенттерді Internet және Intranet – те 

ҥлестірілген клиент –серверлік қосымшасының бағдарламалау 

технологиясының негізін, IIS Web-серверлерін администрациялауға 

Білуі тиіс: алгоритмді қҧрудың негізгі принциптері; 

бӛл және басқар әдісі, ақпаратық қауіпсіздік. 

Ақпараттық байбалам. Зиян келтiретiн бағдарламалар. 



теориясы, DM   2308 Дискретті 

математика,  ASD 2306 

Алгоритмдер және  деректер 

қҧрылымы; 

дағдылануды игеруге. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер заманауй 

Web клиент-серверлік технологияларын, IIS 5, IIS 6, IIS 7 Web-

серверлері администрациялауды, JSP, ASP и PHP-технологиялары 

негізінде Web-қосымшаларын  қҧруды, Visual Studio қҧрылғысымен 

.NET-технологиясы негізінде Web-қосымшаларын қҧруды, деректер 

қорымен, почталармен, Cookies, ағындармен  жҧмыс жасаушы және 

Crystal Reports және AJAX-технологияларды қолданумен Web-

қосымшаларын ҧйымдастыруды, нақты уақыт жҥйесі бағдарламасын 

ӛңдеуде операциялық жҥйелік қҧрылымын қолдана алуды, 

бағдарламашы-аналитик позициясымен нақты уақыт жҥйесінің 

тиімділік кӛрсеткішін және сипаттамасын талдауды білетін болады. 

 

Зиян келтiретiн бағдарламалардың болуының 

шарттары. Классикалық компьютер вирустерi. Желілік 

қҧрттар. Троя бағдарламасы. Компьютер вирустерiнен 

қорғау. Компьютердiң жҧқтыру белгiлерi. Компьютер 

вирустерiнiң кӛздерi. Қорғаудың негiзгi ережелерi. 

Программалық әсерлер қиратушысы және рҧқсат 

етiлмеген қҧралдың рҧқсаты. Компьютер мәлiметiнiң 

әдiс және қорғау қҧралдары. Рҧқсат етiлмеген 

шектеуден технологияны қорғау. Операциялық 

жҥйелердi қорғау. Компъютер желiсiнiң қауiпсiздiгi. 

Ақпараттық қауiпсiздiктiң крифтографиялық әдiстерi. 

Ашық кiлттердiң инфрақҧрылымы. Қорғалған 

хаттамалар. Тор аралық экрандар, олардың 

қорғаныштығының класстары. Қауiпсiздiк саясаты 

және брандмауэр жасауының стратегиясы. Ғаламдық 

желiлердегi шабуылдарының анықталуы. 

PWP3502 

 

 Web-қосымшаларды  жобалау 

Пререквизиттер: IT 1103 

Ақпараттар технологиясыYaTP 

1303 Тілдер және 

программалау технологиялары 

IB 3503 Ақпараттық қауіпсіздік   

Пререквизиттер: IT 1103 

Ақпараттар технологиясыYaTP 

1303 Тілдер және 

программалау технологиялары 

RKSP 3504 

 

Клиент-серверлі 

қосымшаларды қҧру 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары; OOP 3312 

Объекті-бағытталған 

программалау TBD 3310 

Деректер қҧрылымының 

теориясы 

RA 3505 

 

Ҥлестірмелі архитектура 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары. ASD 2306 

Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы; 

LP 3506 

 

Логикалық программалау 

Пререквизиты: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары. ASD 2306 

Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы; 

 МОДУЛЬ 8 Деректер базасы   

CII4425 Жасанды интеллект жҥйесі  

Пререквизиттер:  

Модульдің мақсаты: жасанды интеллект жҥйесін қҧру және жобалау, 

логикалық программалау тілдерінде есептер шығару, қалып-кҥй 

кеңістігіндегі есептің шешімін іздеу алгоритмін қҧру, анықталмаған 

жҥйелердегі есептерді шығару, әртҥрлі қолдану аумағында жобаларды 

жоспарлау ҥшін жасанды интеллект технологиясын қолдану, белгілі 

деректерді басқару жҥйелерінде жҧмыс істеу, деректер қорының негізгі 

нысандарын қҧру, деректер қорымен жҧмыс істеу ҥшін қосымшаларды 

қҧру. 

 

Білуі тиіс: жасанды интеллект жҥйесінің 

классификациясы мен функциясы, жасанды интеллект 

жҥйесінің дамуының негізгі принциптері, заманауи 

тенденциялардың жасанды интеллект аумағында, 

деректер қоры жҥйесінің және заманаи деректер 

қорының принциптері,деректер қорының негізгі 

категориясы мен тҥсініктері, деректер қорын ӛңдеудің 

заманауи технологиясы. 

 

3.3. Білім берудің жеке траекторияларының модулі (ББЖТ) / ТК 

FP3507 

 

Функционалды программалау 

Пререквизиттер: 

Модуль мақсаты: нақты уақыт жҥйелерін қҧрудың 

теориялық негізін оқу; нақты уақыт жҥйелеріне қойылатын 

Білімі: алгоритм қҧру және объектілерді басқару есептерін 

қалыптастыру; нақты уақыт жҥйелері мен «оқу» атқарушы 



TRO 3508 

 

Бейнелерді тану теориясы 

Пререквизиттер: 

талаптар, жҥйе қҧрылымы және қолдану аймағының 

анықтасмалары мен негізгі тҥсініктері; кӛпесепті нақты уақыт 

жҥйелерді жобалауды ҧйымдастырудың тәсілдері; нақты 

уақыт масштабында жҧмыс істейтін сандық ақпараттық-

басқару жҥйелерінде есептеу процесстерін ҧйымдастыру 

қағидатттары; осы класс жҥйелерінің аппараттық және 

бағдарламалық қҧралдарының байланысы; жадыны 

басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің 

дәлдігін бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау 

және қҧрудың теориялық әдістерінің негізі; процесстерді 

синхрондау тәсілдері; енгізі/шығару каналдары қҧрылымы, 

нақты уақыт жҥйелерінде қолдану ҥшін ақпараттарды 

тҥрлендіру тәсілдері. 

ӛлшеу сызбасын ӛлшеу және басқару; нақты уақыт жҥйелерінің 

басқару және ӛлшеу каналдарының нақтылығын бағалау. 

Білуі тиіс заманауи және танымал нақты уақыт оперециялық 

жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; типтік атқарушы 

қҧралдарын басқару; автоматтандыру мәселелерін шешу ҥшін 

тиімді қҧрылымды таңдау және жҥйе қҧру; басқару жҥйелерінің 

жергілікті қҧралдарымен жҧмыс; нақты уақыт масштабында 

есептерді тарату ҥшін бағдарлама-техникалық комплексін 

таңдау; 

 

VS 3509 

 

Кірістірілген жҥйелер 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары. TYaA 2310 

Автоматтар және тілдер 

теориясы  TYaP 4312 

Программалау тілдерінің 

теориясы.  

TV3510 

 

Есептелім теориясы 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты:  сандық есептерді шешу 

стратегиясының  рационалды жҥзеге асыруы; бейнелерді 

ӛңдеудегі әдістерді қолдану; концептуалды және қолданбалы 

бейнелерді пішіндеуді қҧрастыру; алынған пішіндердің 

қҧралдарды қҧрудың  алгоритмдік ӛңдеу; базалық 

алгоритмдердің  тәжірибесінде реттеу және жіберу; есептеу 

математикасының типтік есеп шығаруы ҥшін параллелді 

әдістерді қолдану;  

 

 

Білім алуы тиіс:  тҥрлілік сҧлба теориясы және оларды қҧру 

теориясы; криптографиялық хабарламалардың  қҧрылымның 

анықтамасы және  математикалық пішіндер, текстер және 

шифрларды қҧрастыру; жҥйелердің кешенді  ақпараттық 

қауіпсіздігін  қамтамасыз ету; алгоритмді қҧрудың іргелі 

технологиялары; параллелді есептеу жҥйелерінің қҧрастыру 

принциптері; параллелді алгоритмдердің математикалық 

пішіндер; 

Жасай алуы тиіс: есептеу математикасының есептерінің тиімді  

шешімін табу; интегралды теңдеулер, дербес туындыдағы 

дифференциалды теңдеулер және әдеттегі диференциалды 

теңдеулер ҥшін шектік және бастапқы есептерді шешудің 

сандық әдістерді қолдану;   

MPP 3507 

 

Мультиесепті  

платформаларды  

программалау 

Пререквизиттер: 

PRV3508 

 

Параллельді және ҥлестірілімді 

есептеу 

Пререквизиттер: 

TYaP 3509 Тілдер және программалау 

теориясы 

Пререквизиттер: 

APO3510 

 

Программалық қамтама 

архитектурасы 

Пререквизиттер: 

SRV3507 

 

Нақты уақыт жҥйесі 

Пререквизиттер: YaTP 1303 

Тілдер және программалау 

технологиялары. ASD 2306 

Алгоритмдер және деректер 

қҧрылымы; 

Модуль мақсаты: нақты уақыт жҥйелерін қҧрудың 

теориялық негізін оқу; нақты уақыт жҥйелеріне қойылатын 

талаптар, жҥйе қҧрылымы және қолдану аймағының 

анықтасмалары мен негізгі тҥсініктері; кӛпесепті нақты уақыт 

жҥйелерді жобалауды ҧйымдастырудың тәсілдері; нақты 

уақыт масштабында жҧмыс істейтін сандық ақпараттық-

басқару жҥйелерінде есептеу процесстерін ҧйымдастыру 

қағидатттары; осы класс жҥйелерінің аппараттық және 

бағдарламалық қҧралдарының байланысы; жадыны 

басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің 

синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің 

дәлдігін бақылау қағидаттары; нақты уақыт жҥйелерін талдау 

және қҧрудың теориялық әдістерінің негізі; процесстерді 

синхрондау тәсілдері; енгізі/шығару каналдары қҧрылымы,  

Білімі: алгоритм қҧру және объектілерді басқару есептерін 

қалыптастыру; нақты уақыт жҥйелері мен «оқу» атқарушы 

ӛлшеу сызбасын ӛлшеу және басӛқару; нақты уақыт жҥйелерінің 

басқару және ӛлшеу каналдарының нақтылығын бағалау. 

Білуі тиіс заманауи және танымал нақты уақыт оперециялық 

жҥйелерін функцияларымен жҧмыс істеу; типтік атқарушы 

қҧралдарын басқару; автоматтандыру мәселелерін шешу ҥшін 

тиімді қҧрылымды таңдау және жҥйе қҧру; басқару жҥйелерінің 

жергілікті қҧралдарымен жҧмыс; нақты уақыт масштабында 

есептерді тарату ҥшін бағдарлама-техникалық комплексін 

таңдау; 

 

DDP3508 

 

Деректер және дизайн 

процесстері (UML) 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты:  студенттерді Internet және Intranet – те 

ҥлестірілген клиент –серверлік қосымшасының бағдарламалау 

технологиясының негізін, IIS Web-серверлерін 

администрациялауға дағдылануды игеруге. Пәнді оқыту 

нәтижесінде студенттер заманауй Web клиент-серверлік 

Білуі тиіс: алгоритмді қҧрудың негізгі принциптері; бӛл және 

басқар әдісі, ақпаратық қауіпсіздік. Ақпараттық байбалам. Зиян 

келтiретiн бағдарламалар. Зиян келтiретiн бағдарламалардың 

болуының шарттары. Классикалық компьютер вирустерi. 

Желілік қҧрттар. Троя бағдарламасы. Компьютер вирустерiнен 
MSBMOD 

3509 

Деректер алмасудың 

желіаралық қауіпсіздігінің 



жҥйесін пішіндеу 

Пререквизиттер: 

технологияларын, IIS 5, IIS 6, IIS 7 Web-серверлері 

администрациялауды, JSP, ASP и PHP-технологиялары 

негізінде Web-қосымшаларын  қҧруды, Visual Studio 

қҧрылғысымен .NET-технологиясы негізінде Web-

қосымшаларын қҧруды, деректер қорымен, почталармен, 

Cookies, ағындармен  жҧмыс жасаушы және Crystal Reports 

және AJAX-технологияларды қолданумен Web-

қосымшаларын ҧйымдастыруды, нақты уақыт жҥйесі 

бағдарламасын ӛңдеуде операциялық жҥйелік қҧрылымын 

қолдана алуды, бағдарламашы-аналитик позициясымен нақты 

уақыт жҥйесінің тиімділік кӛрсеткішін және сипаттамасын 

талдауды білетін болады. 

 

қорғау. Компьютердiң жҧқтыру белгiлерi. Компьютер 

вирустерiнiң кӛздерi. Қорғаудың негiзгi ережелерi. 

Программалық әсерлер қиратушысы және рҧқсат етiлмеген 

қҧралдың рҧқсаты. Компьютер мәлiметiнiң әдiс және қорғау 

қҧралдары. Рҧқсат етiлмеген шектеуден технологияны қорғау. 

Операциялық жҥйелердi қорғау. Компъютер желiсiнiң 

қауiпсiздiгi. Ақпараттық қауiпсiздiктiң крифтографиялық 

әдiстерi. Ашық кiлттердiң инфрақҧрылымы. Қорғалған 

хаттамалар. Тор аралық экрандар, олардың қорғаныштығының 

класстары. Қауiпсiздiк саясаты және брандмауэр жасауының 

стратегиясы. Ғаламдық желiлердегi шабуылдарының анықталуы. 

TRKS3510 

 

Криптографиялық жҥйелерді 

қҧру технологиялары 

Пререквизиттер: 

5B070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы       

 

Пән коды 
Пән аты, кредиттер саны, 

пререквизиттер 
Курстың мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұны Құзыреттер (оқыту нәтижелері) 

Мемлекеттік міндетті модуль 

IK1101 Қазақстан  тарихы 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: Қазақстан Республикасы мемлекетінің 

тарихы мен қҧқықтарын ҥйрену, мемлекетінің және 

қҧқықтарының  туындауы, тҧрақтауы және  даму процесі. 

Қазақстан мемлекеті мен қҧқықтарындағы ғылым орны және 

рӛлі. Мемлекеттік-қҧқықтық жҥйенің, Республика 

территориясындағы болған және болатын мекемелердің және 

институттардың  объективті картинасы   

Білу:  Қазақстан Республикасы қазіргі тарихы  

Істей білу қазіргі жағдайда ғылыми-зерттеу тәжірибелеріне 

сҥйене отырып,  мемлекет тарихы мен ел қҧқығының объективті 

картинасына байланысты мемлекет тарихы мен  Республика 

қҧқықтары ҥйренуді ісьей білу. 

POK(R)Ya 

1102 

Кәсіби-бағытталған қазақ  

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: жалпы қолданыстағы сӛздер мен сӛз 

тіркестерінің лексикалық минимумын арттыру. 

Мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық  

минимумды игеру. Тіл қызметінің әртҥрлі типтерін қҧру: 

әңгіме, сипаттама, мәлімдеме. Коммуникативтік, 

функционалдық аспектілердегі  грамматикалық  формалар мен 

конструкциялар. Кҥрделі емес прагматикалық мәтіндерді, 

әлеуметтік-тҧрмыстық және кәсіби тақырыптарға, тіл 

қызметінің әр тҥрлеріне: сӛлеу, аудирлау, оқу, жазу 

тақырыптарына ӛзекті  диалогтар мен монологтарды ауызша 

және жазбаша репродуциялау мен продуциялау. 

Білу: оқу-кәсіби тілді дамыту: а) мамандық бойынша оқу, тыңдау, 

әдебиетті конспектілеу білу мен дағдылану; б) оқулық мәтініне, 

дәрістерге жақын әртҥрлі ғылыми-оқу мәтіндерін, диалогтарды, 

монологтарды қҧру; в) айтылымдардың негізгі функционалдық-

мағыналық типтеріне: монолог-сипаттамаға, монолог-

хабарламаға, монолог-ойлауға, диалог-әңгімеге, диалог-

дискуссияға интенсивті тҥрде оқыту.   Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Істей білу: ғылыми-кәсіби тілді дамыту: ғылыми-кәсіби тіл 

аймағында дағдылар мен біліктілікті  активті, жалпылама, кӛлемді 

тҥрде қалыптастыру. 

 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет  тілі  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: оқылатын шет тілінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. 

Фонетика: шет тілінің айтылу, ритмикалық-интонациялық 

ерекшеліктері, тіл дыбыстық жҥйесінің рецепциясы мен 

репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық әріптік жҥйесі, 

негізгі  орфография ережелері. Лексика: сӛз қҧрау модельдері; 

2500 бірліктен тҧратын базалық тілдің лексикалық минимумы 

және де мамандыққа сәйкес терминдері; пайдаланылу 

аймағына қарай лексиканы дифференциалау. 

Білу: танысу, іздеу, ҥйрену, қарау мақсатында оқу дағдыларын 

қалыптастыру.  Оқылып жатқан тақырыптар аймағында диалог 

және монолог тіл дағдылары. Ойды, пікрді және де хат пен 

шығарма жазудағы жеке және іскерлік сипаттағы ақпаратты    

тізбекті тҥрде жеткізу дағдыларн жетілдіру.  

Істей білу тіл нормаларына сәйкес шет тілінен ана тіліне 

мәтіндерді аударуды білу. 

Аудирлеу: тҧрмыстық ақпараттық және кәсіби сипаттағы 

мәліметтерді тыңдап қабылдай алу. 

 3.1Ғылыми жаратылыстану (STEM) модулі  

ITPC1301 Кәсіби мақсаттағы 

ақпараттық технологиялар  

Модуль мақсаты: ақпараттты автоматты тҥрде ӛңдеудің 

негізгі тҥсніктері; компьютерлік жіне ҧйымдастыру 

Білу: мәліметті іздеу мен сақтау ҥшін ақпараттық ресурстарды 

пайдалану; іс қағаздарын жҥргізудің автоматтық жҥйелерін 



3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

техникасының қызметі, қҧрамы, негізгі сипаттамалары; 

ақпаратты ӛңдеу, сақтау, тасымалдау тәсілдері мен қҧралдары; 

жҥйелік және қолданбалы программалық жабдықтаманың 

қызметі мен қолданылу принципі; есепті алгоритмдеу 

негіздері; компьютерлік желілердің негізгі компоненттері, 

мәліметтерді пакеттік тасымалдау принциптері, желіаралық 

әрекеттесу ді ҧйымдастыру; Интернет желісінен мәлімет іздеу 

техно логиялары; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

әдістері; рҧқсатсыз қолданудан ақпаратты қорғау прин-

циптері; ақпараттық технологиялар мен программалық 

жабдықтаманы пайдаланудың қҧқықтық аспектісі. 

пайдалану;ақпаратты қорғау қҧралдары мен тәсілдерін қолдану; 

ақпаратты қорғадыңу антивирустік қҧралдары;оқылатын кәсіби 

модульдерге сәйкес кәсіби аймақта ақпаратты жинау, сақтау және 

ӛңдеу ҥшін арнайы программалық жабдықтаманы қолдану; 

компьютерлік желіні баптауды жҥргізу. 

 

 3.2 Базалық кәсіби модульдер   

 МОДУЛЬ 1 Математикалық талдау  

MATA1401 Математикалық талдау – I 

4 кредит/6 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

 

Модуль мақсаты: нақты сандар теориясын оқу; сандық 

жиынның дәлме дәл жоғарғы және тӛменгі жақтарын; сандық 

тізбектің шегін; жинақты тізбектің негізгі қасиеттері, шексіз 

ҥлкен тізбек пен шексіз кіші тізбекпен байланысы; монотонды 

тізбектің шектері; функция шегінің болуының Коши критериі; 

шексіз ҥлкен тізбек пен шексіз кіші тізбекпен қасиеттері. 

Тамаша шектер қасиеті. Бірқалыпты ҥздіксіздік тҥсінігі. 

Орташа мән туралы теоремалар. Жоғарғы айнымалы шегі бар 

интеграл. Тейлор формуласының қалдық мҥшесінің 

интегралдық формасы. 

Білу: жиындағы ҥздіксіз функциялар қасиеттері,  

дифференциаланатын функциялар, дифференциалдық есептеудің 

негізгі теоремасы; Тейлор формуласының қалдық мҥшесінің 

әртҥрлі формалары. Функциялар графигін салу практикалық 

дағдылары.  

Істей білу геометрияда, механикада және физикада  анықталған 

интегралдарды шешу және пайдалану.   

 МОДУЛЬ 2  Алгебра және геометрия  

ALGG1403 Алгебра және геометрия  - I  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: алгебралық теңдеулер жҥйесі теориясын 

оқу, анықтауыштар мен матрицалар негізгі қасиеттерін, екінші 

реттегі сызықтар мен беттердің алгебралық және 

геометриялық сипаттамаларын оқу. 

Білу: сызықтық және евклид кеңістігі аксиоматикасы, базистер 

және координаталар тҥсінігі, сызықтық кеңістіктегі сызықтық 

операторлар теориясы, евклид және унитарлы кеңістіктеріндегі 

қалыпты операторлар жіктелуі, квадратты формалар мен 

квадриктер теориясы. 

Істей білу анықтауыштар шығару ҥшін  Гаусс әдісін қолдану, 

алгебралық теңдеулер жҥйесін зерттеу мен шешу, векторлар 

жҥйесін сызықтық тәуелділікке тексеру, кері матрицаларды шешу, 

арифметикалық кеңістіктегі векторлар жҥйесі базасы мен рангі. 

 МОДУЛЬ 3 Математикалық логика  

MLI1411 Математикалық  логика – І 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

 

Модуль мақсаты: студенттерді бульдік алгебра аймағында 

базалық біліммен қамтамасыз ету. Негізгі леммеалар мен 

теоремаларды дәлелдеуін, негізгі тҥсінігін оқып ҥйрену. 

Бульдік алгебрадан есептер шығаруды ҥйрену. 

Білу: бульдік алгебра, формулалар, айтылымдар, негізгі 

тҥрлендірулер, бульдік алгебра теоремалары мен леммалары, 

д.н.ф., к.н.ф., Жегалкин полиномы, тҧйықтылық, жҧптық қасиеті. 

Істей білу: бульдік алгебра формулаларымен жҧмыс істеу, бульдік 

ӛрнектерді тҥрлендіру және қысқарту, Жегалкин д.н.ф., к.н.ф. 

полиномдарын табу. Ӛрнектер қасиеттерін пайдалану (жҧптық, 

сызықтық, монотондылық, жаңа функциялар қҧру ҥшін Т0,Т1). 

 3.2Базалық кәсіби модульдер  

 МОДУЛЬ 1 Математикалық талдау  

MATA1402 Математикалық талдау – 

II 

4 кредит/6 ECTS  

Модуль мақсаты: нақты сандар теориясые ҥйрену;  

нақты сандар теориясын оқу; сандық жиынның дәлме дәл 

жоғарғы және тӛменгі жақтарын; сандық тізбектің шегін; 

Білу: математикалық талдау негізгі тҥсініктері, шектер теориясы, 

функцияның ҥздіксіздігі, дифференциалдық есептеу, интегралдар 

теориясы, анықталған  интегралдар және оларды пайдалану, 



Пререквизиты: 

MATA1401 

Математикалық талдау – 

I 

жинақты тізбектің негізгі қасиеттері, шексіз ҥлкен тізбек пен 

шексіз кіші тізбекпен байланысы; монотонды тізбектің шектері; 

функция шегінің болуының Коши критериі; шексіз ҥлкен тізбек 

пен шексіз кіші тізбекпен қасиеттері. Тамаша шектер қасиеті. 

Бірқалыпты ҥздіксіздік тҥсінігі. 

теңдеу тҥбірін және анықталған интегралды табудың жуық тәсіл-

дері, бірнеше айнымалылар функциялары теориясы, 

айқындалмаған функциялар, еселенген интегралдар, қисық 

сызықты және беттік интегралдар. 

 МОДУЛЬ 2  Алгебра және геометрия  

ALGG1404 Алгебра және геометрия 

– II 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

ALGG1403 Алгебра және 

геометрия - I 

Модуль мақсаты: Топтар, сақиналар және ӛрістер туралы 

алғашқы мәліметтерді ҥйрену. Векторлық кеңістіктер. 

Векторлық кеңістіктердің негізгі қасиеттері. Кеңістіктегі 

жазықтықтармен жҧмыс істеу. 

Білу: топтар, сақиналар және ӛрістер туралы алғашқы тҥсініктер. 

Векторлық кеңістіктер.  

Істей алу: топтар, сақиналар және ӛрістермен жҧмыс істеу, 

осыларға арналған есептер шығару. Векторлық кеңістіктер 

операциялары мен жиындар жақындығын анықтау. Векторлық 

кеңістіктер базисін табу. Кеңістіктегі объектілермен есептер 

шығару  

 МОДУЛЬ 5 Математикалық логика  

MLII1412 Математикалық  логика – 

ІІ 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

MLI1411 Математикалық 

логика – І 

Модуль мақсаты: студенттерді графтар теориясымен 

таныстыру. Графтар, бҧтақтар, жолдар және т.б. негізгі 

анықтамаларды ҥйрету. Графтарды тҥрлендірудің негізгі 

тәсілдерін ҥйрету және қысқаша жолдарды және остовтарды 

табу.  

Білу: графтар теориясының негізгі тҥсініктеі мен теоремалары. 

Бҧтақтар, остовтар, жолдар, т.б. тҥсініктері. Дейкстра, Краскал 

мен  Прима алгоритмі. 

Ісей білу: графтар мен бҧтақтарды тҥрлендіру, олардың 

қасиеттерін анықтау, Дейкстра алгориитмі арқылы графтағы 

қысқаша жолдарды табу, находить наименьший остов графа с 

помощью алгоритма Прим мен Краскал алгоритмдері бойынша 

қысқаша остовын табу.  

 МОДУЛЬ 6  Программалау негіздері  

YATP1414 Тілдер мен программалау  

Технологиялары 

4 кредит/ 6 ECTS  

Пререквизиттері: 

ITPC1301 Кәсіби 

мақсаттағы ақпараттық 

технологиялар 

Модуль мақсаты: программалау тілдерінің, негізгі модельдердің, 

программалау тәсілдері мен әдістерінің  синтаксисі мен семантикасы; 

алгоритмдерді жазудағы программалау тілінің негізгі 

констукциялары, типтер мен мәліметтер қҧрылымдары; 

программаларды жобалау және қҧру технологиялары. 

Білу: программалау парадигмасы, программалау тілдерінің, негізгі 

модельдердің синтаксисі мен семантикасы, программалау тәсілдері мен 

әдістері; алгоритмдерді, типтер мен мәліметтер қҧрылымын  жазу-

дағы программалау тілінің негізгі констукциялары; 

программаларды жобалау және қҧру техноло-

гиялары;программалық жабдықтама архитектурасы;  

Істей білу тиімді алгоритмдер қҧру және оларды программалау 

тілдерінде жасай білу; программалық жабдықтама жасауға 

лексикалық талдау, синтаксистік талдау жҥргізе білу. 

 МОДУЛЬ 4 Мәліметтер базасы  

AISD1410 Алгоритмдер мен 
мәліметтер құрылымы 

3 кредит/ 5 ECTS  

 

Модуль мақсаты: сызықтық тізімдер, стектер, кезектер, хэш-

кестелер, екілік бҧтақтар, іздеудің бинарлық бҧтақтары, графтар 

сияқты мәліметтер қҧрылымы арқылы есептер шығару; оң жақ 

сызықтық грамматика бойынша және керісінше шекті автоматты 

қҧру алгоритмдерін жҥзеге асыру, мәтіндік еркін грамматика 

бойынша және керісінше магазинді жадылы  автомат қҧру 

алгоритмі; алгоритмдер кҥрделілігін уақыттық және сиымдылық 

бағалау функцияларымен жҧмыс істеу. 

Білу: алгоритм қҧрудың негізгі қағидалары: бӛліп тастап, билей 

бер, графтағы алгоритмдер, мәліметтер қҧрылымы (ҥйінділер, 

хэш-кестелер, іздеу бҧтақтары); қолданылатын мәліметтер қҧры-

лымын және солар ҥшін қҧрылған компьютерлік жҥйелерді есепке 

ала отырып, алгоритм қҧрудың қазіргі технологиялары. 

 МОДУЛЬ 3 Фундаменталды математика  

TVMS 

2405 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

Модульдің мақсаты: ықтималды статистикалық тҥсініктерді 

ҥйрену, Жай ықтималдық және оның бағаламасы; кездейсоқ 

ӛлшем, оның сандық сипаттамалары және бағаламалары; 

Білу: Ықтималдық теориясы және математикалық статистиканың 

негізгі заңдары. Ҥлестіру, математикалық кҥтім, дисперсия және 

т.б.  



статистика 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

MATA1401 

Математикалық анализ – 

I 

MATA1402 

Математикалық анализ – 

II 

бағалаудың негізгі әдістері. 

 

 

Істей білу: Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистикаға қатысты  қойылған есептерді бірігіп шешу; жҥйелік: 

студенттерде ықтималды-статистикалық ойлау және берілген 

тапсырмаларды шеше білу қасиеттері пайда болу керек; 

математикалық статистиканы жорамалдауда қолдана білу керек. 

DU2406 Дифференциалдық 

теңдеулер 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

MATA1401 

Математикалық анализ – 

I 

MATA1402 

Математикалық анализ – 

II 

 МОДУЛЬ 5 Математическая логика  

MLIII2413 Математикалық логика – 

III 

Пререквизиттер: 

3 кредит/ 5 ECTS  

MLI1411 Математикалық 

логика I 

MLII1412 

Математикалық логика II 

Модуль мақсаты: студентті есептеулік негіздерін, Тьюринг 

машинасын тҥсіну, алгоритмдік кҥрделіуік, келісудің әр 

тҥрлілігін ҥйрену.  

Білу: Жиын, класстар, Тьюринг машиналары, бірден бірге келісу, 

бірден кӛпке, Тьюрингке келісу, Шындық кестесіне келісу, 

алгоритмдік кҥрделілік және кездейсоқтық. 

Істей білу: Тьюринг машинасын модельдей білу, келісім қҧру, 

белгілі бір қасиеттермен жиын қҧру. 

 МОДУЛЬ 6  Основы программирования  

TA2415 Теория алгоритмов 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

MLI1411 Математикалық 

логика 

MLII1412 

Математикалық логика 

Модуль мақсаты: Алгоритмдік кҥрделілік және анализ 

әдістемелері принциптері; алгоритмді оптимизациялау ӛткізу 

тҥрі; зерттеу және алгоритмдер анализінің қазіргі жағдайы; 

теория негіздері, әдіс және формалдық грамматиканың және 

ақырғы автоматтың аппаратының практикалық игерушілігінің 

әдіс-айлаларының; грамматиканың топтастырулары сәйкес 

Хомский иерархиясымен; ҥздіксіз және контекстік-еркін тілдің 

ҧрғашылыктарының; автоматтың және формалдық тілдің 

қағидасының негізгі алгоритмдік рҧқсат етілген және рҧқсат 

етілмеген мәселелері. 

Білу: классикалық және қазіргі алгоритмдік теориялары (Theory 

of Computation), ComputerScience негізгі бҧтақтың бірін. 

Теориялық жиын тҥсінігі мен қҧрылымы, соңғы автоматтар және 

жиі тілдер, стэкті автоматтар және ішкі текстке байланысты еркін 

граматикалар 

Істей білу: алгоритм қҧру, алгоритм кҥрделілігін шешу, 

алгоритмдер анализі, шифрлеу, криптоанализ ӛткізу. 

OZI2416 Ақпаратты қорғау 

негіздері  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

MATA1401 

Математикалық анализ – 

I 

MATA1402 

Математикалық анализ – 

II 

 МОДУЛЬ 8 Компьютерные сети  



PKS 2421   Компьютерлік жҥйені 

проектілеу 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

ITPC1301  Кәсіптік 

мақсаттарға арналған 

ақпараттық жҥйелер 

Модуль мақсаты: компьютерлік жҥйелер мен желілер 

принциптерін ҥйрену. маршрутизаторлар мен концентраторлар  

жҧмысының принциптерін ҥйрену және т.б.  

Білу: компьютерлік жҥйелер, компьютерлік желілер, 

протоколдар, IP, MAC адрестер, маршрутизаторлар, 

концентраторлар, OSI моделі 

Істей білу: кҥрделі кӛпдеңгейлі желілерді проектілеу. 

компьютерлік жҥйелерді Проектілеу.  

 

KS2420 Компьютерлік желілер   

3 кредит/ 5 ECTS  

   Пререквизиттер: 

ITPC1301  Кәсіптік 

мақсаттарға арналған 

ақпараттық жҥйелер 

Мемлекеттік міндетті модуль 

FNP2104 Ғылымдық білімнің 

философиясы 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: 

IRK1101 Казахстан 

Республикасының 

тарихы (1991-2013 ж) 

Модуль мақсаты: философия ғылымын ҥйрену, мәдениет 

феномені. Философия, оның сабағы мен функциясы. Философия 

тарихи-мәдени ішкі мәтін. Ішкі мәтіндегі философияныңтарихи 

типі, Ертеҥнділік философия шығыс мәдениетінің феномені. 

Ертеқытайлық философия қытай мәдениетінің алғашқы 

уақытында.Антилік мәдениеттегі философия. 

Білу: Ортағасырлық мәдениет философиясы феномені. Араб-

мусульмансдық философия  ислам мәдениетінің ішкі мәтінінде, 

философии және дін Батыс Европа ортағасырлық феномені. 

Ренессанс және реформация мәдениетіндегі философия .Жаңа 

уақыттың мәдениетіндегі Батыс Еуропалық философия.  Х1Х- ХХ 

орыс мәдениетінің орыс философиясы феномені ғ.ғя. Мәдениеттің 

философиясы. Махаббат философиясы. Дін философиясы. Тарих 

философиясы. Саясат философиясы. Білім философиясы. 

Істей білу:  диалектиа теориясы мәселелерін қолдана білу. 

Эпистемология. Ғаламдық мәселелердің философиясы. 

 3.1 Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модуль  

TELC2303 

Электрлік қатарлар 

теориясы 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

PHYZ1302 Физика 

 

Модуль мақсаты: электрдің және электрониканің элементін 

ҥйрену. Электрдің жҧмысының ҧстанымынтҥсіну. 

Білу: электр кҥрмеуді жобалау, қырманның кҥшінің, кернеу, 

қарсылық, жартылайӛткізгіштер, электржинағыштар, нәрдің 

бастауларының және т.б.. 

Істей білу: электр тӛлемдерді жобалау және, модельдеу кернеу, 

тоқ кҥшін, қатардың жеке телімдерінде қарсылықты санау.  

 3.Негізгі кәсіптік модулдер  

 МОДУЛЬ 3 Фундаменталдық математика  

IO2408   Операцияларды зерттеу 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: DU2406 

Дифференциалдық 

теңдеулер 

Модуль мақсаты: жоспарлау,зерттеу жобасын орындау және 

сипаттау,математикалық айғақтарды баяндай білу және жазба 

және ауызекі таныстырылымдарды презентациялау, заттай 

санның негізгі теориясы, шекті теория, дифференциалды және 

интегралды  негізгі теоремаларын білу,есептеу әдістерінің  

теңдеу тҥбірін және интегралды анықтауды білу,Осы 

жағдайдағы математикалық есептерді орындай білу. 

Білу: кӛріністі және ҥдерісті  және білім тіркесін жҥйелі тҥсіну, 

теориялық және экспирименталдық математикаға қатысты кейбір 

әдістерін зерттеу.Алынған теориялық білімдерді практикада 

шешім табу ҥшін қолдана білу.  

Істей білу: мақсатты шешудің дҧрыс стратегиясын қҧру. Жаңа 

жағдайларға бейімделе білу. 

 МОДУЛЬ 7 Теоретикалық информатика  

TYAA2417 Тілдер және автоматтар 

теориясы  

3 кредит/ 5 ECTS  

            Пререквизиттер: 

TA2415 Алгоритмдер 

Модуль мақсаты: ақырғы автоматтарды модельдеуді,  ақырғы 

автоматтарды саралау , қҧру  және  ҥздіксіз сӛйлемшелерді 

ҥйрену және тҥсіну. 

Білу: жиындар, тілдер, класстар, ҥздіксіз сӛйлемшелер, 

ақырғы детерминирленген және детерминирленбеген 

автоматтар, автоматтар стекпен, теорема туралы тартуда, 

теорема туралы кҥйдің минимизациялауының, теорема туралы 

детерминирленбеген ақырғы автоматтың  детерминирленгенге 



теориясы 

 

конвертациялануы. 

Істей білу: ақырғы автоматтың(детерминирленбеген, 

детерминирленген, стекпен) барлық тҥрлерін қҧру, 

детерминирленбеген автоматтарды детерминирленген 

автоматтарға аудару, тіл мҥлігінің ҥздіксізге жататынын 

анықтау,  кҥй санын минимизациялау. 

 МОДУЛЬ 8  Компьютерлік желілер  

OIS2422 Ақпараттық жҥйелердің 

негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

ITPC1301  Кәсіптік 

мақсаттарға арналған 

ақпараттық жҥйелер  

Модуль мақсаты: ақпараттық жҥйелер жҧмысының негізгі 

принциптерін тҥсіну. Сез белгі жҧмысының ҧстанымдарын 

тҥсіну. 

Білу: толқындық теория, белгілер, дыбысты толқындар, нҧрлы 

белгілері, белгілер ҥшін дифференциалды теңдеулер. 

Істей білу: Ақпараттық жҥйелерді модельдеу 

 МОДУЛЬ 9 Программирование  

OOPI2424 Объектілік-бағытталған 

программалау - I   

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: 

YATP1414 

программалаудың тілі 

мен технологиялары 

Модуль мақсаты: мынадай қазіргі C# және Java тілдерде 

программалауды ҥйрену . Белгілі алгоритмның жҥзеге асуының 

негізгі әдіс-айлаларына ҥйрену. 

Білу: программалау тілі, алгоритмдер,  алгоритмдерді жҥзеге 

асыру принциптері. 

Істей білу: C# немесе Java тілдерінде программалау. Жаңадан 

проекттер қҧру, программный кодты оптимизациялау, Windows 

8геприложениялар жасау, ойындарға приложения жасау және т.б. 

 Әлеметтік комуникативті  модуль  

PMK3201 Тҧлғааралық 

комуникация 

психологиясы 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: Тҧлғааралық коммуникация -жеке немесе 

кіші топтарда болып жататын бейресми әрекеттестік. Ара ҥдеріс 

тҧлғааралық коммуникация уақытында біз сӛйлесеміз, 

тыңдаймыз, жауап береміз, ӛзінің сезімдерінің бӛлісеміз және 

қатынастарды белгілі нысанға келтіреміз. 

Білу: тҧлғааралық коммуникацияның анализы -  қандай 

шарттарда және қандай кӛмекпен , идеяның, білімнің, кӛңіл-

кҥйдің, яғни бір субъекттің субъективті тәжірибесі мҥмкін 

орын алмастырған және астам немесе кемірек . Зерттеу 

мақсаты тҥрлі алғышарттың және табысты(немесе керісінше,  

табыссыз, қиналған) коммуникацияның шартының 

сипаттамасы болады. 

TPP3202 Теориялық және 

қолданбалы политология 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: саясаттың жанының, оның табиғатын, 

саясаттың мағынасын тҧлға және қоғам ҥшін, арамен сыныппен, 

ҧлттармен және мемлекеттермен;тҧлғалар арасында, қоғаммен 

және мемлекетпен. Теориялық политология басын ашады және 

заңдылықтың қатарын зерттейді: 

а) функционалдау және әлеуметтік субъекттің саяси мҥддесінің 

дамуының, экономикалықпен оның әрекеттестіктері және 

сырттың әлеуметтік мҥдделерінің заңдылықтардың шығуы; 

б) функционалдау және мінездің және саяси абыздың және 

мемлекеттің мазмҧнының ӛзгерісінің заңдылықтарының шығуы; 

в) функционалдау және дамудың саяси қызмет, саяси 

қатынастардың, саяси ҥдерістердің заңдылықтары; 

 

Білу: жеке саяси мәселелердің, саралау айтылмыш нақты 

кезге ара қоғамда жима саяси жағдайды, қоғамның саяси 

ӛмірінің кӛкейкесті практикалық мақсатының сындарлы 

шешіміне кӛмек беру,  практикалық ақыл-кеңес және саяси 

уақиға ҧсыныс қатысқандар ара ағымдағы саяси мәселе және 

шатақ шешім ҧсыну. 

Ғылыми анализ және практикалық ҧсыныстың ӛндірімі 

қолданбалы политологиямен шеңберлерде жҥзеге асады: 

саяси шатақтың және қажетті әлеуметтік 

пәтуаның(ынтымақтың) табысын реттеу; 

- ҧйым және таңдау компаниясын жасау; 

- қоғамдық пікірдің және СМИ игерушілігінің қҧралымдары. 

ELSU3203 Жеке және әлеуметтік 

табыс этикасы 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: 

Модуль мақсаты: жеке табыс әлеуметтік аяда. абжауқын 

қосымша "ара әлеуметтік аяда" болжайды, не табыстың 

мәселелері және табысты болмайды, және оңаша  әлеуметтік 

этиканің сырттың, мен ҧғымдармен әділдіктің, еркіндіктің, 

Білу: қоғамдық жҥйені, қайда бас-басы барынша жетімді 

табыстың тартуының жағдайлары болады және қайда 

индивидтың табыстары және топтардың тура  ортақ игілікке 

қҧру. 



қоғамдық қауіпсіздік, экономикалық тиімділік және т.б. 

KR3204 Әлеумет және дін 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: табыс діннің анализында мынадай ғылым 

сияқты тарих, социология, психология, философия, филология, 

антропология және т.б. 

Істей білу: ҧнайтын зерттеу облысын таңдау,африкалық 

баудың рәсімдерінен қазіргі қоғамның мәселелеріне дейін . 

Барлық бір шарттың орындалуы сіздің дербес талғамыңызға 

тәуелді болады . Сендердің негізгі мҥдде пәні дін болу керек. 

OPS3205 Ортақ және қолданбалы 

социология 

2 кредит/3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: социологияның(алдын тарих және 

әлеуметтік-философиялық алғышарттар) дамуының негізгі 

кезеңінің байқауы. Социологияның тарихы: классикалық және 

қазіргі социологиялық қағидалар. Қоғам, әлеуметтік институттар 

және әрекеттестіктер. Әлеуметтік топ және тҧтастықтар. 

Білу: Әлеуметтік ӛмірдің ғаламдық мәселелерінің және 

адамгершіліктік қҧндылықтары. Ортаның 

деңгейінің(коммуникацияның социологиясы, білімнің 

социологиясының, жастың социологиясының, экономикалық 

социология, және басқа дінінің социологиясы) қағидалары. 

Әлеуметтік шатақ және оның рҧқсатының қисыны. 

Методология және социологиялық зерттеу әдістері. 

Істей білу социологиялық зерттеу бағдарламаларын қҧру. 

Социологиялық ақпараттың жиынының әдістері. Анализ және 

эмпиризмдік социологиялық зерттеу ӛңдеуінің техникасы. 

BZhCh3206 Адамның тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігі 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: заң және қҧқықтық актінің байқауы тіршілік 

әрекетімнің қауіпсіздігінің облысында. Мақсаттар, ҧстанымдар 

қҧрылыс және функционалдау азаматтық қорғаныс(ГО)  ҚР-да. 

Қауіпті және зарарлы фактордың топтастыруы. Радиациялық 

қауіп. Ық ионизациялау сәулеленулерден. Химиялық қауіп. 

Радиациялық және химиялық тыңшылықтың, дозиметриялық 

тексерістің аспаптары. Техносфераның және техносфералық 

қауіпсіздіктің қазіргі кҥйі. 

Білу: адамды  және қоршаған ортаны  табиғи және техногенді 

тектің зарарлы және қауіпті факторларынан қорғау. 

Топтастыру тӛтенше жағдай тҥрлі мінез. Экономиканың 

нысанының функционалдау тиянағы арада тӛтенше 

жағдайларда. Иеленушілік негізгі ҧстаным және халықтың 

ығының әдіс-айлаларымен арада тӛтенше жағдайларда бейбіт 

және әскери уақытында қорғау. Дәрігерге дейінгі кӛмекті 

кӛрсету  тӛтенше жағдайларда. Іс-шараның ҧйымы халықтың 

қоныс аударуы. Ық бҧқаралық жеңілістің қаруынан. 

Қауіпсіздіктің ҧйымдық-практикалық шаралары  зілзалала 

кезінде. Халықтың ығы  мылқау бәле-қазаларда, ӛрттерде, 

апатта және атылыстарда ӛндірістік нысандарда. 

 

EUR3207 Экология және тӛзімді 

даму 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиты: нет 

Модуль мақсаты: байқау жер және экологияның рӛлдерінің 

қазіргі экономикалық және саяси мәселенің шешімінде. 

Аутэкология: экологиялық фактор, оптимумның және 

минимумның зоналары. Демэкология: популяцияның 

мінездемелерінің, флуктуациялар және популяцияның санының 

регуляциясі. Синэкология: әрекеттестіктің ҥлгілерінің 

одақтарда, одақтың трофика қҧрылымы және экологиялық 

пирамиды. Экожҥйенің атқаратын қызметтері: энергетикалық 

айырбас және заттың айналымының, тҧтастық және экожҥйенің 

тиянағының, экологиялық сукцессиялер. 

Білу: ҧғымдар туралы биобірлестікте, биогеопенозда, 

экожҥйеде. Жер және сулы экожҥйенің ҥлгілері. Ілім туралы 

биоаймақта және ноосферада. Биоаймақтың және оның 

атқаратын қызметінің тірі заты. 

Істей білу табиғи қамба және тиімді табиғатты қолдану. 

Табиғаттың кҥзеті және қазіргінің экологиялық мәселелері. 

Экодаму мәселелері. 

KP3208 Казахстандық қҧқық 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: негізгі ҧғымның және мемлекеттің және 

қҧқықтың санатының байқауы. Қҧқықтықтың қатынастары. 

Қҧқықтық тәртіп және қҧқықбҧзушылық. Заңды жауапкершілік. 

Қазақстан республикасының конституциялық қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының әкімшілік қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының азаматтық қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының отбасылық қҧқығының 

негіздері. Ҧйымның және Қҧқық қорғау орган қызметінің 

негіздері. 

Білу: Қазақстан республикасының финанс қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының алымның қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының еңбектің қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының қылмыстық қҧқығының 

негіздері. Қазақстан республикасының экологиялық 

қҧқығының негіздері. 

Істей білу Қазақстан республикасының негізгі жердің 

қҧқықтарының. Негізгі қылмыстық-процессуалды және 

азаматтық-процес¬суалды қҧқықтармен.Халықаралық 

қҧқықтар негізі. 



OE3209 Экономика негіздері 

2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: экономикалық қағида рӛлінің  қоғамның 

дамуында зерттеу. Экономиканың негізгі мәселелері. 

Экономикалық санат және заңдар, экономикалық ҥдерістің 

байқауының тӛл әдістері. Меншіктің қатынастары және 

экономикалық жҥйенің ҥлгілері. 

Білу: нарық қҧралымының заңдарымен және оның болу 

ӛзгешелігі постсоциалистік елдерде; негізгі санат және нарық 

заңдары, жеке кӛбейтудің ҧстанымдары; шығынның 

қҧралымының ӛзгешелігі және оның кӛріністерінің; 

ӛзгешеліктер нарық фактор ӛндіріс, оның бағаларының және 

табыстардың. 

Пайдалану ҧсталық экономиканың мәселесінің 

қарымқатынвсы баста шағын және макродеңгейде, 

функционалдау негізгі заңдары 

 3.1 Табиғи-ғылыми модуль  (STEM)   

Bio3304 Биоинформатика 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

Модуль мақсаты: генетикалық кодтың және генетикалық 

тілдің салыстырмалы ҧйымын және оның "кремийлігінің" 

аналогы:компьютерлік код ASCII және алгоритмдік 

тілдердің;биологиялық ақпараттық жҥйенің және ӛмірдің 

ықтимал жолдарының;классикалық ақпараттық технологиялар 

дамуының ҥрдістері ара нҧр жаңа ашылымдардың 

биоинформатикада. 

Білу: "кремийлік" және органикалық ақпараттық жҥйенің 

ҧйымының негіздік ҧстанымдарының; ҧрғашылық және 

кремийлік компьютердің және биологиялық молекулалық 

қҧрылымның элементінің атқаратын қызметтерінің тірі 

торлар; генетикалық кодтың және генетикалық тілдің 

салыстырмалы ҧйымын және оның "кремийлігінің" 

аналогтары:компьютерлік код  ASCII және алгоритмдік 

тілдердің;биологиялық ақпараттық жҥйенің және ӛмірдің  

ықтимал жолдарының;классикалық ақпараттық технологиялар 

дамуының ҥрдістері ара нҧр жаңа ашылымдардың 

биоинформатикада. 

 

 3.2Базалық кәсіптік модулі  

 МОДУЛЬ 4 Базы данных  

TBD3409 Деректер базасы 

теориясы   

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: OIS2422 

 

Модуль мақсаты: алгоритмның параллельдеуінің қағидалы 

аспектінің байқауы; деректердің ӛңдеуінің ең таратып жіберу 

алгоритмының параллельдеуінің әдістерінің; кластердің және 

кластерлі есептелімнің ҧйымының технологияларының; 

суперскалярлық және векторлық-конвейерлік процессордың 

және деректердің ӛңдеуінің алгоритмының аппаратты жҥзеге 

асуының әдісінің микроархитектуралары. 

Білу: есеп шешу, ҥлкен есептеуші кҥшті қажет ететін; кҥрделі 

есептерді тәуелсіз кіші есепшелерге бӛлу; жасау және 

синхронизациялау есептелімдер  есептеуші бірліктің ҥлкен 

санында; кластерлі және процессорлық жҥйелерді пайдалану; 

программалау мақсаттар кестелік - атқаратын қызметімнің 

алгоритмдік жҥзеге асуына Си және ассемблер тілінің 

қоспаларын ; Қатарлас ӛңдеудің жҥзеге асуының әдіс-

айласының жаралғанының ҧсталығы; басқармалар есептеуші 

ҥдерістермен  есептелімнің ҧйымының кластерлі сәулеттерде; 

 МОДУЛЬ 7 Теоретикалық информатика  

TI3418 Теоретикалық 

информатика    

3 кредит/5 ECTS  

 

Пререквизиттер: OIS2422 

Курс мақсаты: теориялы информатика негіздерімен танысу.  

жиын және класс сияқты есептер тҥсіну.  Айғақтың негізгі 

әдістеріне теориялы  информатиканы ҥйрену 

Білу: жиын, класстар, кҥрделінің негізгі класстары, 

мәселесінің P=?NP,  Тьюринг келісу, бірден кӛпке 

келісу, кӛлденең кӛпшіліктер. 

Істей білу: жиындарды тағайынды сипаттармен 

қҧру, дәлелдеу теоремалары, теориялы информатика негізгі  

әдістерін пайдалану, келісім қҧру. 

 МОДУЛЬ 3 Фундаменталдық математика  

MO3407      Тиімділік  әдістері      

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: DU2406 

Дифференциалдық 

теңдеулер 

IO2408Операцияларды  

Модуль мақсаты: жоспарлау,  тиянақты зертте- жобаның 

сипаттамасын жасау  , баяндау ҧсталық математикалық 

айғақтарды және жасау  жазба және ауызекі 

таныстырылымдарды, негізгі заттай санның,  шектің 

қағидасының білімін қағидаға, дифференциалдық және 

интегралдық  негізгі теоремалық білімді есептеу ,  

Білу:кӛріністің және ҥдерістің жҥйелі тҥсінушілігі  болжау біл

імнің тіркесі, тҥсінушілік және бҥтіндіктің  

немесе элемент, иеленушіліктің математикға тағаынды 

облысын  есепте қағидалы және эксперименталдық әдісті 

зерттеу. 

Істей білу  Теорияда алған білімді практикада қолдана білу. 



зерттеу әдіс есептеу тҥбір теңдеу және тағайынды 

интегралдық, ие болу дағды шешімін есептеу . 

Берілген есептерге стратегия қҧра білу. жаңа жағдайларға 

бейімделе білу. 

 МОДУЛЬ 9 Программирование  

PP3423    Параллелдік 

программалау 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: OIS2422 

Модуль мақсаты: 

алгоритмның параллелдеу теориялы аспектінің 

байқауы; деректердің ӛңдеуінің ең таратып  

алгоритмының параллелдеу әдістерін 

жіберу;кластердің және кластердің есептеу  ҧйымының 

технологияларын; суперскалярлық және вектор лық 

конвейерлық процессорлерді  және  ӛңдеуінің 

алгоритм аппараттың жҥзеге асуының әдісінің шағын 

сәулеттері. 

Білу: есеп шешу, ҥлкен есептеуші кҥшті қажет ететін; кҥрделі 

есептерді тәуелсіз кіші есепшелерге бӛлу; жасау және 

синхронизациялау есептелімдер  есептеуші бірліктің ҥлкен 

санында; кластерлі және процессорлық жҥйелерді пайдалану; 

программалау мақсаттар кестелік - атқаратын қызметімнің 

алгоритмдік жҥзеге асуына Си және ассемблер тілінің 

қоспаларын ; Қатарлас ӛңдеудің жҥзеге асуының әдіс-

айласының жаралғанының ҧсталығы; басқармалар есептеуші 

ҥдерістермен  есептелімнің ҧйымының кластерлі сәулеттерде; 

Істей білу паралельдік ӛңдеу қҧру; 

басқармалар есептеуші ҥдерістермен  есептеулерде 

ҧйымының кластердің сәулеттерінде; 

3.2Базовые профессиональные модули 

МОДУЛЬ 7 Теориялық информатика 

SII3419 Жасанды интеллект 

жүйелері 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: 
OIS2422 

 

 

Модульдің мақсаты: жобала және жасанды интеллект 

жҥйесінің зерттемелері; бағдарламаның жазып қой- қисынды 

программалау тілдерінде; тынымның ізденісінің алгоритмының 

жҥзеге асуы кҥйдің аясында, тынымдары жҥйелерде 

белгісіздікпен тапсырмаларды орындау; жасанды интеллект 

технологиясының қолданыстары жобаның жоспарла- ҥшін 

қолданыстың тҥрлі облыстарында қолдану; басқарманың нақты 

жҥйелерінде жҧмыстың дерекқорлармен жҧмыс жасау; 

деректердің албарының негізгі нысанының жасау; жҧмыстың 

негізгі атқаратын қызметінің жҥзеге асуы мен дерекқорларын 

жҥзеге асыру; базаның деректерімен жҧмыс ҥшін. 

Білім: атқаратын қызметі, жасанды интеллект жҥйесінің 

топтастыруы; жасанды интеллект жҥйесінің дамуының  

ҧстанымдары; қазіргі ҥрдістердің жасанды интеллект облысы; 

деректердің және деректердің албарының жҥйесінің 

албарының қазіргі ҧйымының ҧстанымдары; негізгі санат 

және деректердің албарының ҧғымдары; 

Ұсталық: деректердің тамашасының тҥрлі қалыптары; 

жобала- дерекқорлар; қазіргі деректердің ӛңдеуінің 

технологиялары. 

 МОДУЛЬ 9 Программалау  

OOPII3425 

Нысандарға 

бағытталған 

программалау – II    

 Пререквизиттер: 

OZI2416 

Модульдің мақсаты: C# және Java сияқты қазіргі замандағы 

әйгілі программалау тілдерін ҥйрену. Белгілі 

алгоритмдердіҥйрену. 

Білім: программирования тілінің, алгоритмдар, алгоритмның 

жҥзеге асуының ҧстанымдары. 

Ұсталық: C# немесе Java тілінде программалау.  Жобаларды 

басынан бастап жасау, Windows 8 арналған қосымшаларды 

жасау, ойындарға арналған қосымшаларды қҧру т.с.с. 

 3.3.Жеке білім беру траекториясының модулі   

 Модуль ИОТ 1 Теориялық  информатиканы зерттеу  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиттері: жоқ 

Модультың мақсаты: ал- терең білімдерді қағидалы 

информатиканың бірнеше облысында одан әрі дербес осы 

облыста зерттеу ҥшін. Ақпараттық жҥйелерге магистратураға 

дайындық. 

Формалдық грамматиканың, кҥрделіліктің, кездейсоқтықтың 

теориясын терең білу.Дербес зерттеуллеріді жҥргізе білу. 

Жҧмыс істеу орны: университет, ғылыми-зерттеу 

институттар,әйгілі компаниялардың зертханаларында  

.(Microsoft, Samsung, Sony, Apple, Mercedes және т.с.с.) 

VA3502 Алгоритмның 

ықтималдығы 

Пререквизиттер: OZI2416 

ETV3503 Есептеу теориясының 

элементтері  

Пререквизиттер: OZI2416 

 Модуль ИОТ 2 Актуарлық  математика  



SW3501 Scientific writing 

Пререквизиттер: жоқ 

Модультың мақсаты: Актуарлық  математикадан терең білім 

алу. Актуарлық  математиканың негізгі әдістеріне ҥйрену. 

Финанс деректерді жоспарлау білу. 

 

Актуарлық математика облысында біліктілік. Ҧсталық 

сақтандырудың тарифтік ҧтыс тігулерін бас негіз 

математикалық статистиканың әдістерін есептеу. Сәуле тҥсу 

ҧсталық білімнің және сақтық қордың шығынының тетігін 

математикалық формула тҥрінде кӛрсету. Халықтың ӛмірінің 

ҧзақтығымен айталық тоқулы ҧзақ мерзімді сақтандыруда 

айрықша рӛлді атқарады, яғни ӛмірдің сақтандыру және ақша-

несиенің сақтандыру.Жҧмыс істеу орны: сақтандыру 

компаниялар, банктер, зейнетақы қорлары. 

SAEB3502 Экономика мен 

бизнестегі  

статистикалық талдау. 

Пререквизиттер: 

AMI3503 Актуарлы  математика – I 

Пререквизиттер: 

 Модуль ИОТ 3 Деректер қоры  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиттер: жоқ 

Модулдің  мақсаты: дерекқорлар бойынша терең білім алу. Тек 

ҥйреніп қана қоймай зерттеулер жҥргізіп, жаңа алгоритм ойлап 

табу. 

 

Біліктілік арада басқармада, зерттемеде және 

деректердің албарының игерушілігінде 

жҥргізу. Ҧсталық дербес дерекқорларды жобалау, деректердің 

албарының тиімділігін арттыру, игерушілік албарлардың 

программалау. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: кӛрінген кәсіпорын,дерекқорларды

 қолданылатын 

жерлер; банктер(зерттеменің бӛлімі,ERP бӛлімі);  

компаниялар. 

OERPS3502 ERP-жҥйесі 

Пререквизиттер: жоқ 

UD3503 Деректерлерді басқару 

Пререквизиттер: жоқ 

 Модуль ИОТ 4 Ақпараттың қауіпсіздігі  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты: ақпараттақ қауіпсіздік бойынша 

терең білім алу. Шифрлеу және дешифрлеуді 

ҥйрену.шифрлеудің кҥрделісін сараптап ҥйрену. 

 

Ақпараттық қауіпсіздіктің облысында 

біліктілік.ақпараттық қауіпсіздіктің қағидалы 

және тәжірибе білімдерімен иемдену. Шифрлаудың кӛптеген 

тҥрлерін білу.  ҧсталық криптографиялық қажырлылықты 

бағалау. Ҧсталық   

бағдарламалық қамсыздандыруды шифрлеу және 

деректердің дешифрлеу ҥшін. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: банктер(ақпараттық 

қауіпсіздіктің бӛлімі); ақпараттық жҥйенің меншіктізерттемел

ерін қолданыстағы компаниялар;ҧлттық қауіпсіздік комитеті. 

TCh3502 Сандардың теориясы 

Пререквизиттер: жоқ 

OKK3503 Классикалық  

криптографияның негізде

рі 

Пререквизиттер: жоқ 

 Модуль ИОТ 5 Программалау  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің  мақсаты: программалау облысында терең білім 

алу. әртҥрлі кҥрделі жҥйесіні 

зерттемесінің әдісін біліп, соның ішінде ойындарды да. 

 

Біліктілік программалау  облысында. Ҧсталық 

дербес және командада әзірлеп бағдарламалық 

қамсыздандыруды бизнес ҥшін, алдарқат мақсаттары 

ҥшін. Әзірлеу ҧсталық  ПО ҧялы  қҧрылымдар  ҥшін. 

Кҥрделі веб-сайттардың  зерттемесі программалау 

элементтері. Тҥсінушілік ҥдеріс зерттеме,компиляция және П

О ӛмірлік топтамасы. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: дербес зерттеме тапсырысқа қарай 

;компаниялар; бағдарламалық 

қамсыздандыруды ішкі берік игерушілік ҥшін әзірлеу 

немесе модификациялау ҧйымдары. 

MMRPO 3502 Әдіс және бағдарламалық

 қамсыздандырудың 

зерттемесінің қалыптары 

Пререквизиттер: 

РЕRPS 

3503 

ERP-жҥйеде 

программалау 

Пререквизиттер: 

 Модуль ИОТ 6 Желі технологиялары  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің  мақсаты: желі технология терең білім 

алу. Администрировать ҥйрену.  дҧрыс конфигурациялау 

кӛптеген ауларды және кӛпшілік 

бағдарлауыштардың хаттамаларымен ҥйрену. 

Біліктілік желілік технологияның облысында. Аудың 

жҧмысының ҧстанымының тҥсінушілігі бас деңгей ПО.Білікті

лік желілік қҧралымның  ҥлгілерінде.Желілік жабдықтың жҧм

ысының ҧстанымының 
OKPM3502 Коммутации және араның

бағдарғылауының негізде



рі 

Пререквизиты:  

 тҥсінушілігі. Кҥйттеу ҧсталық кҥрделі желілік  

жабдықты. Ҧсталық корпоративтік ауларды жобалау. 

Алу мҥмкіндік желілік технологияның ең ірі жеткізушісінің 

Cisco сертификатын алу. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: Казахтелеком, Cisco 

жергілікті ӛкілдіктері, компьютердің ҥлкен саныменҧйымдары

. 

TRSWBS 

3503 

WAN және сымсыз желін

і бӛлу технологиялары 

Пререквизиттер:  

 3.4 Междисциплинарный модуль  

INPR3601 Инновациялық кәсіпкерлі

к 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің  мақсаты: жобалаудың  басқарманың  

тетіктерінің компаниямен,  айтылмышта басым инновациялық 

ҥдерістің ӛзгешеліктерін 

компаниялар тҥсіну. 

Білім: осы жіберілген сҧрақта қарастыру, 

белгінің қатарына жаңалық, инновацияның  

топтастыру. 

INP3602 
Зияткерлік қҧқық 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің  мақсаты: зияткерлік қызметтің нәтижесі және 

оларға индивидуализация теңдестіру ақысының пҧлдары. 
Білім: зияткерлік қызметтің нәтижелерінің немесе 

индивидуализация тәсілі. 

 

EM3603 Эконометрика 

Пререквизиттер: жоқ 
Модульдің  мақсаты: тҥсіну ҥйрену және пайдалану 

математикалық  ҧстанымдарды экономикада пайдалану . 

Ҥйрену осы ҧстанымдар 

 ҥшін саралау, статистиканың және болжамның экономикада 

пайдалану. 

Білім: экономика, математикалық 

 статистика,мҥмкіндіктің қағидасының, экономикадағы матема

тика 

Ҧсталық: тақырға отырғызу статистикасы, вычислять 

экономикалық кӛрсеткіштің математикалық кҥту, болжау. 

UP3604 
Басқарма жобалармен 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің  мақсаты: пайдалану жаядай тынымдар жаттығу 

механика  қатты дене, жылу 

алмасу,гидродинамика және электродинамика. 

 

Білім: сайлау аппроксимиялау атқаратын қызметінің 

кӛрінісі. Тыс ӛзінің элементінің аппроксимиялау 

атқаратын қызметі нӛлге тең. Атқаратын қызметінің 

мағыналары элементтің шекараларында жаттығу 

 шешімінің болып табылады және ілгері белгісіз.Аппроксимия

лау атқаратын қызметімнің еселіктері 

әншейін шекараларда элементтердің 

арасында кӛршілес атқаратын қызметімнің 

мағынасының абатшылығының шартынан  іздейді. 

 

BUIA3605 
Бухгалтерлік есеп және  

аудит 

Пререквизиты: нет 

Модуля мақсаты:  білімдер алу  бухгалтерлік есепке және 

аудитқа. 
Білім: бухгалтерлік есеп, аудит, 

1С:Бухгалтерия 8,есепшоттың, желілеудің жоспары, қызметақ

ы, есеп берулер, учеты және т.с.с. 

Ұсталық: жҥргізу бухгалтерлік есеп кәсіпорында,  

 аудит кәсіпорында жасау 

 



GI3606 Геоинформатика 

Пререквизиты: нет 
Модуля мақсаты:  шектес білімдерді  информатикадан 

алу , шешу білу  жаттығу  геоинформатика. 

 

Білім: Геоинформатика, математика,программалау, жағрафия

ның координаталары 

Ұсталық: қолдану әдіс және геоинформатика әдісіайлаларын

ың. Шешу білу жаттығу  геоинформатика. 

 

LYA3607 Латинский язык 

Пререквизиты: нет 
Модуля мақсаты:  классикалық  латын тілі білімдерді  алу . 

 

Білім: латын тілі, тілдің тарихын. 

Ұсталық: қазақ/орысқа деген латыннан деген  

аударма  және керісінше, тҥсіну классикалық сӛйлемше және  

латын тілінде айтып тастау. 

 

 МОДУЛЬ 9 Программалау  

OOPIII4425 Объектно-

ориентированное 

программирование – III    

 Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты: мынадай қазіргі тілдерде программалап 

 ҥйрену ,  C#және Java сияқты . Ҥйрену 

 белгілі алгоритмның жҥзеге асуының негізгі әдісі айлаларына. 

 

Білім: программалау тілінің, алгоритмдар,алгоритмның жҥзег

е асуының ҧстанымдары. 

Ҧсталық: C# немесе Java тілінде программалау. жобалар басы

нан жасау, оңтайландыру бағдарламалық код,жасау  

 аддендумдер ҥшін Windows 8, жаса- аддендумдер 

ойындар ҥшін және т.с.с. 

 

 3.3. Жеке образовательных траекторий модули (ИОТ) / КВ  

 Модуль ИОТ 1 Исследование в теоретической информатике  

SA4504 
Алгоритмның кҥрделісі 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты: терең білімдерді қағидалы 

информатика бірнеше облысында одан әрі дербес 

зерттеу ҥшін осы облыста алу.  Магистратура  

ақпараттық жҥйелерге дайындық . 

 

Ара сапа зерттеушінің қағидалы информатика облысында 

біліктілік . Кҥрделінің , кездейсоқтықтың қағидасының 

қағидасының  терең білімдері. Жҥргізу 

ҧсталық дербес зерттемелер. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: университет, ғылыми-

зерттеуинституттар,  

компанияларда(Microsoft,Samsung, Sony, Apple, Mercedes және

 т.д.) зертте-зертханалар. 

Ҧсыныс бағытпен егер тҥсімнің кӛңілінің магистратура және 

докторантура болып табылады. 

 

OS4505 
Кездейсоқтықтың негізде

рі 

Пререквизиттер: 

AD4506 
Деректердің сараптпмасы 

Пререквизиттер: 

PVSP4507 
Қатарлас вычисления жән

е Петри аулары 

Пререквизиттер: 

 Модуль ИОТ 2 Актуарная математика  

MSAFD 4504 
Финанс деректердің стати Модульдің  мақсаты:  терең білімдерді  актуарлы Біліктілік актуарлы математика облысында.  



стикалықсараларының 

 әдістері 

Пререквизиттер: 

математикадан алу .  Актуарлы математика негізгі әдістеріне 

ҥйрену .  білу және саралалау финансдеректерлерді жоспарлау . 

 

Есептегі 

мҧсталық сақтандырудың тарифтік ҧтыс тігулерін бас негіз 

математикалық статистиканың әдістері.  Ҧсталық  

санның заңын пайдалану. Тҥрінде математикалық  формула 

 сәуле тҥсу ҧсталық білімнің және 

сақтық қордың шығынының тетігін. Айрықша рӛлді,халықтың

 ӛмірінің ҧзақтығымен айталық тоқулы ҧзақ 

мерзімді сақтандыруда ойнайтын, ана бола арадаӛмірдің сақта

ндыруының және ақша несиенің сақтандыру. 

Зейнетақы қорлары, банктер(тәуекелдің бӛлімі)жҧмыстың мӛл

шерлі жері: сақтық компаниялар. 

FM4505 Қаржылық математика 

Пререквизиттер: 

TRNP4506 
Тәуекелдің қағидасы жән

е  

біреудің оның 

қолданыстары 

Пререквизиттер: 

AMII4507 Актуарлы  математика – 

II 

Пререквизиттер: 

 Модуль ИОТ 3 Базы данных  

OLAPT 4504 OLAP технологиясы 

Пререквизиттер: жоқ 
Модульдің мақсаты:  терең білімдерді  дерекқорларға 

алу.Ҥйрену тек қолдану дерекқорлар, бірақ және жасау зерттеу 

 және әзірлеу  жаңа алгоритмдарды базаларда. 

 

Біліктілік арада басқармада, зерттемеде және 

деректердің албарының игерушілігінде. Ҧсталық  

дербес жобалау дерекқорлар, жоғарылатын деректердің 

албарының тиімділігін, игерушілік албарлардың 

программалау айтылуда, программалау сақтау 

рәсімдері және администрировать дерекқорлар. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: кӛрінген кәсіпорын,дерекқорларды

 қолданыстағы; банктер(зерттеменің бӛлімі,ERP бӛлімі); компа

ниялар. 

 

UBDOV 4505 
Алыстатылған дерекқорл

ар және бҧлтты санап 

шығару 

Пререквизиттер: жоқ 

PHP4506 
Сақтау рәсімнің  

программалауы 

Пререквизиттер: жоқ 

ABD4507 
Деректердің албарының 

администрирование 

Пререквизиттер: жоқ 

 Модуль ИОТ 4 Ақпараттың қауіпсіздігі  

OK4504 
Криптоанализ негіздері 

Пререквизиттер: жоқ 

Модульдің мақсаты:  терең білімдерді ақпараттық қауіпсіздікке 

алу . Шифрлау ҥйрену және дешифрлау  

деректер. Саралау ҥйренудің шифрлаудың кҥрделісі. 

 

Біліктілік ақпараттық қауіпсіздіктің облысында.Иеленушілік а

қпараттық қауіпсіздіктің нығыз қағидалыжәне тәжірибе білімд

ері. Шифрлеу кӛбінесе қазіргі 

және классикалық әдісінің білімі. Бағалау ҧсталықкриптограф

иялық қажырлылық. Әзірлеу ҧсталық 

бағдарламалық қамсыздандыруды шифрлеу жәнедеректердің д

ешифрлеу  ҥшін. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: банктер(ақпараттық 

Com4505 Комбинаторика 

Пререквизиттер: жоқ 

IB4506 Ақпараттың қауіпсіздігі 

Пререквизиттер: жоқ 

PKS4507 
Криптографиялық жҥйені

ң программалауы 

Пререквизиттер: жоқ 



қауіпсіздіктің бӛлімі); ақпараттық жҥйенің меншіктізерттемел

ерін қолданыстағы 

компаниялар;ҧлттық қауіпсіздіктің комитеті. 

 

Модуль ИОТ 5 Программалау 

TPI4504 
Ойынның  

Программалау 

технологиясы 

Пререквизиттер: 

Модульдің мақсаты: программалау облысында терең білім 

алу. әртҥрлі кҥрделі жҥйесіні 

зерттемесінің әдісін біліп, соның ішінде ойындарды да. 

 
Біліктілік программалау  облысында. Ҧсталық 

дербес және командада әзірлеп бағдарламалық 

қамсыздандыруды бизнес ҥшін, алдарқат мақсаттары 

ҥшін. Әзірлеу ҧсталық  ПО ҧялы  қҧрылымдар  ҥшін. 

Кҥрделі веб-сайттардың  зерттемесі программалау 

элементтері. Тҥсінушілік ҥдеріс зерттеме,компиляция және П

О ӛмірлік топтамасы. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: дербес зерттеме тапсырысқа қарай 

;компаниялар; бағдарламалық 

қамсыздандыруды ішкі берік игерушілік ҥшін әзірлеу 

немесе модификациялау ҧйымдары. 

TPMS4505 
Программалау 

 технологиясы ҧялы  

жҥйелер ҥшін 

Пререквизиттер: 

PHPMSSQL45

06 
MS SQL сақтау рәсімінің 

программалауы 

Пререквизиттер: 

PWPIS 4507 
Аддендумнің Web-

 программалауы АЖ 

Пререквизиттер: 

 Модуль ИОТ 6 Желі технологиялары  

ASIS 4504 АЖ желілерін басқару Модульдің мақсаты: желі технология терең білім 

алу. Администрировать ҥйрену.  дҧрыс конфигурациялау 

кӛптеген ауларды және кӛпшілік 

бағдарлауыштардың хаттамаларымен ҥйрену. 

 

Біліктілік желілік технологияның облысында. Аудың 

жҧмысының ҧстанымының тҥсінушілігі бас деңгей ПО.Білікті

лік желілік қҧралымның  ҥлгілерінде.Желілік жабдықтың жҧм

ысының ҧстанымының 

тҥсінушілігі. Кҥйттеу ҧсталық кҥрделі желілік  

жабдықты. Ҧсталық корпоративтік ауларды жобалау. 

Алу мҥмкіндік желілік технологияның ең ірі жеткізушісінің 

Cisco сертификатын алу. 

Жҧмыстың мӛлшерлі жері: Казахтелеком, Cisco 

жергілікті ӛкілдіктері, компьютердің ҥлкен саныменҧйымдары

. 

KMMK 

4505 

Маршрутизаторларды 

конфигурациялау және 

кӛпдеңгейлі коммутация 

Пререквизиттер: 

PPKS4506 Компьютерлік  желелерді 

жобалау және қолдау 

Пререквизиттер 

BSK 4507 Коммуникациялық 

желінің қауіпсіздігі 

Пререквизиттер 



  5В060300-Механика  

 

Пәндердің 

коды 

Пәндердің аты, 

кредит сандары, пререквизиттер, 

сабақтың түрлері бойынша бөлу 

 

Мақсаты, есебі, модулдың қысқаша (курстың) мазмұны 

 

Оқытудың нәтижесі 

(құзіреттілік: білу,меңгеру, 

дағдылану) 

IK1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының 

қҧқығы және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына бағытталған. 

Қорытынды және негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы 

ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-

қҧқықтының жҥзеге асатындай тҧрған оқиғаларына негізделген. 

Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі 

және оның пайда болуы олардың бҥгiнгi кҥнге дейiнгі оқиғалары 

мемлекеттiк-қҧқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге 

болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-қҧқықты эволюцияның 

объективтi  жҥйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды 

қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және 

келешекте қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта 

қалпына келтіреді. Протоқазақтық және қҧқықтық жҥйелер 

олардың белгiлерін,орта ғасырлық мемлекеттердің  династиялық 

тарихнамаларын жергiлiктi бақылаушылармен, шетелдiк 

саяхатшылармен  қҧрастырушылар зерттедi. 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр тҥрлi жақтары 

ресми қҧжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр 

тҥрлi жазбаша кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие 

болды. Ресейлiк империяны шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік 

шетте мемлекеттiк қҧрылыс және қҧқықтық қатынасты 

анықтайтын  және объективтiктiң әр тҥрлi дәрежесiмен 

суреттейтiн әр тҥрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. 

Қазақстанда ҧлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда 

таптық және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми 

мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және 

республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты 

суреттiң қайта жасау , елдiң қҧқығын қайта қалыптастыру 

мақсаттарындағы тәжiрибе және бҧл бағытта қорытылған 

ғылыми-зерттеу біліміне сҥйене отырып жҥзеге асыру. 

POK(R)Ya1102 Кәсіптік –бағытталған қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін 

меңгеру және қҧрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. 

Лексикалық және терминологиялық минимумды мамандық 

бойынша меңгеру. Сӛйлеу қызметінің әртҥрлі қҧрылысын жасау: 

әңгіме,сипаттама, деректеме. Грамматикалық пішіндер және 

коммуникатив қҧрылымы, функционалдық аспектілер. Қайта 

жасауға бейімделген және оңай прагматикалық мәтіндерді шығару, 

диалогиялық және монологикалық, ауызша және жазбаша тҥрі, 

тақырыптық, әлеуметтік-тҧрмыстық ҥшін кәсіби ортада сӛйлеу 

қызметінің әртҥрлі тҥрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық 

бойымен оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының 

дағдыларына иелік ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін қҧрастыру, 

оқулықтағы және дәрістегі мәтін текстіне жақын, диалог пен 

монологтардың оқу тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі 

функционалды мағыналы тҥрлеріне ҥйрету: монолог-сипаттама, 

монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сҧхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, 

дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді 

аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби 

дағдыларын белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін  білу. 

Фонетика: айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық 

ерекшелігі, рецепция және сӛздің дыбыстық жҥйесін 

репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-әріптік жҥйесі, негізгі 

орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам ҥлгілері, негізгі 

тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен бірге  

термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; қолданылуына 

байланысты лексика дифференциациясы.  

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, ҥстеу, етістік, 

артикл, есімдік, демеулік, жай және кҥрделі сӛйлемдердің 

қҧрылымы, сӛзжасамның негізгі ҥлгісі - негізгі сӛз таптары.  Оқу: 

таныстыру, іздестіру, зерттелетін және кӛріп оқудың дағдыларын 

қалыптастыру. Айту: зерттелетін тақырыптың диалогтық және 

монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой пікірлердің мазмҧнының 

біртіндеп даму дағдысы, сонымен бірге шығарма жазуда, жеке 

хаттар және іскер мінездегі ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға 



 сәйкес ана тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: хабараламаларды 

тҧрмыстық, ақпараттық және кәсіби тҥрінде естіп қабылдау. 

СAAG 1401 Сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия 1 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Пән математиканың ең маңызды идеяларының бірі – сызықтық 

идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және 

тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты 

ҧғымдары арқылы студенттерге ҧғындыруды мақсат етеді. 

Сонымен бірге студенттерді кәзіргі ғылым мен техниканың 

әртҥрлі салаларының мҧқтаждарын ӛтеп жҥрген негізгі 

алгебралық қҧрылымдармен –топ, сақина және ӛріс 

ҧғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра 

және аналитикалық геометрия 1» курсында келесітақырыптар – 

комплекс сандар және оларға амалдар қолдану; қалындылар 

және оларға қолданылатын амалдар; матрицаларға 

қолданылатын амалдар, матрицаны сатылы тҥрге келтіруге 

арналған Гаусс алгоритмі, кері матрицаларды еспте; 

арифметикалық кеңістік, сызықты тәуелсіздік, ауысту туралы 

лемма, векторлар жҥйесінің рангы мен базасы, матрицаның 

рангы туралы теорема; алгебралық теңдеулер жҥйесінің 

ҥйлесімділік белгісі мен оның шешімдер жиынының 

қҧрылымы, бас және бос айнымалылар, жалпы шешім; 

анықтауыштардың негізгі қасиеттері мен қолданулары. 

Векторлық алгебра, базис және координаттар енгізу; тҥзулердің 

тедеулері; парабола, эллипс және гипербола, олардың 

инварианттары мен геометриялық қасиеттері. 

Білігі: Алгебралық теңдеулер жҥйелерінің теориясын, 

матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, 

екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық 

қасиеттерін, топтар, сақианалар және ӛрістер туралы 

алғашқы мәліметтерді. Гаусс әдісін анықтауыштарды 

есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жҥйелерін 

зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды 

есептеуде табысты қолдану. Арифметикалық кеңістіктердің 

базистері мен ӛлшемдерін таба білу. Комплекс сандар 

ӛрісінде, қалындылар және кӛпмҥшелер сақинасындағы 

есептеу алгоритмдерін меңгеруге машықтанады. 

Координаталар әдісін  геометриялық есептерді шығаруға, 

жазықтықтағы және геометриялық нысандардың 

қасиеттерін зерттеуге табысты қолдана білуге 

дағдыланады. 

СAAG 1402 Сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия 2 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: LAAG 1401 

Сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия 1 

2+1+0 

 

«Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 2» курсында 

келесі тақырыптар қарастырылады: ӛрістегі сызықтық 

кеңістіктер, кеңістіктің базисі мен ӛлшемі, ішкі кеңістіктерге 

амалдар қолдану; скаляр кӛбейтінді анықталған кеңістіктер, 

ортонормаланған базистер, ортогоналдау процесі, ішкі 

кеңістіктердің ортогонал қосындылары, евклид кеңістігіндегі 

метрикалық ҧғымдар; сызықтық операторлар сақинасы,  

сызықтық операторлардың матрицалары; меншікті мәні мен 

меншікті векторлары, инварианты ішкі кеңістіктер; тҥбірлік 

және циклдық жіктеу туралы теоремалар, Гамильтон-Кэли  

теоремасы, сызықтық оператордың канондық базисі мен оның 

жордан матрицасы; тҥйіндес операторлар; евклид және унитар 

кеңістіктердегі нормаль операторлар,  бисызықты және 

квадратты формалар, оларды канондық тҥрге келтіру,  инерция 

заңы, тҧрақты таңбалы квадратты формалар; квадрикалар және 

олардың центрлері, квадриканың келтірілген тҥрі, екінші ретті 

қисықтар мен беттердің классификациясы 

Біліктігі: Сызықтық және евклид кеңістіктердің 

аксиоматикалық жҥйелерін., сызықтық кеңістіктегі 

операторлар теориясын, евклид және  унитар кеңітіктердегі 

нормаль операторлардың классификациясын, квадраттық 

формалар мен квадрикалар теориясын. Ішкі кеңістіктердің  

базистерін табуға, ортонормаланға базис қҧруға,  сызықтық 

оператордың матрицасының Жордан формасын табу, оның 

канондық базисін қҧруға, квадраттық формаларларды 

канондық тҥрге келтіру  дағдыланады. Сызықты 

тҥрлендірулердің матрицаларын қҧрып, оның  меншікті мәні 

мен меншікті векторларын табуды және квадрикаларды 

канондық тҥрге келтіруді меңгереді. 



MТ1403 Математикалық  талдау 1 

4 кредит/6 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+2+0 

Мақсаты: Математикалық сӛйлемдердің қҧрылымы және оларды 

логикалық символдар  арқылы жазу 2. Тізбектер. 

3. Функция  шегі. 4.Д ифференциалдық есептеулер және олардың  

қолдануларына қатысты негізгі есептерді шығарып ҥйрету. Оған 

қоса жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға қатысты негізгі 

тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де мақсат болып қойылған. 

Мазмұны: Жиындарға қолданылатын амалдар. Нақты сандар 

жиынының аксиомалары. Супремум  және  инфимум.  Тізбектер 

және  олардың  шегі. Тізбек шегінің  қасиеттері. Бірсарынды  

тізбектер. Жинақты тізбектің қасиеттері. Бернулли  теңсіздігі және 

е саны. Ішкі тізбек. Больцано – Вейерштрасс теоремасы.  

Курсты оқып меңгеру нәтижесінде студент математиканың 

теориялық (негізгі ҧғымдар, теоремалар, ережелер, әдістер) 

негіздерін; математикалық есептерді зерттеу әдістері мен 

шешу жолдарын; математикалық білімдерінің қайда және 

қалай қолданатынын  білуі керек. Есептің қойылуын 

айқындау;  қойылған есепті шығару тәсілін таңдау; есепті 

шешу және алынған нәтижені тҥсіндіру, осының негізінде 

ҧсыныс жасау біліктері болады. 

 

MТ1404 Математикалық талдау 2 

4 кредит/ 6 ECTS 

Пререквизиттер: MA 1403 

Математикалық талдау 1 

2+2+0 

 

Пәннің мақсаты: «Математикалық талдау 2» пәнінде 

анықталған  интегралдар және олардың қолданылуы, орта мән 

туралы  теоремалар, кӛп айнымалыдан тәуелді функциялар, 

сандық қатарлар,  функционалдық  тізбектер мен  

функционалдық қатарлар,  дәрежелік қатарлардың   негізгі 

теоремаларын тҥсініп,  осы басты тақырыптарға  қатысты 

негізгі есептерді  шығарып ҥйрену мақсат болып қойылған. 

Оған қоса жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға қатысты 

негізгі басты тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де негізгі 

мақсат. 

 

Курстың соңында студент анықталған  интегралдарды 

есептеуді, олардың қолдануларын білуі керек, орта мән 

туралы  теоремалардың мағыналарын тҥсініп,   олардың 

дәлелдемелерін талдап, кӛп айнымалыдан тәуелді 

функциялардың шектерін, ҥзіліссіздігін, дербес 

туындыларын, дифференциалдарын есептеуді ҥйренуі керек, 

сонымен қоса қатарлар теориясын жақсы меңгеріп, 

функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеудің маңызын  

ҥйреніп, олардың негізгі әдістерін білуі керек, оған қатысты 

есептерді шығара білу керек. Сонымен қатар  

«Математикалық талдау 2» пәнінің негізгі басты 

тҧжырымдарын дәлелдеп, есептерді шығару барысында 

негізгі тҧжырымдарды қолдана  білу керек. 

MТ2405 Математикалық талдау 3 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MA 1404 

Математикалық талдау 2 

2+1+0 

«Математикалық талдау 3»пәнінде анықталған  интегралдар 

және олардың қолданылуы, орта мән туралы  теоремалар, кӛп 

айнымалыдан тәуелді функциялар, сандық қатарлар,  

функционалдық  тізбектер мен  функционалдық қатарлар,  

дәрежелік қатарлардың   негізгі теоремаларын тҥсініп,  осы 

басты тақырыптарға  қатысты негізгі есептерді  шығарып 

ҥйрену мақсат болып қойылған. Оған қоса жоғарыда аталып 

ӛткен тақырыптарға қатысты негізгі басты тҧжырымдарды 

дәлелдеп ҥйрену де негізгі мақсат. 

Экстремум функциясын зерттеу әдісін біледі; екі еселі 

интеграл әдісін есептеуді,  I және II-ші беттік интегралдарды, 

ҥш еселі интегралдарды біледі.  

DТ2406 Дифференциалдық теңдеулер  

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер: MA 1404 

Математикалық талдау 2 

2+1+0 

Бастапқыда курсты тҥсіну ҥшін керекті мағлҧматтар беріледі. 

Дифференциалдық теңдеулердің сапалы теориясының кейбір 

заманауи әдістері беріледі. Мысалдар мен қосымшалары 

қарастырылады. Дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің кейбір 

асимптотикалық мінездемелері негізінде дифференциалдық 

теңдеулер жҥйесінің әр тҥрлі кластары және олардың 

Курсты оқыту нәтижесінде студенттер сызықты және 

сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің 

зерттеу әдістерін біледі. Сонымен қатар сызықты 

дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің классификациясын 

және олардың қасиеттерін біледі. 

 



 классификациясы оқытылады. 

ЕА2407 Есептеу әдiстерi  

3 кредит/ 4,5 ECTS 

Пререквизиттер: Математикалық 

талдау 2 

2+0+1 

 

Осы курстiң мақсаты алгебра және талдау, матрицалық 

есептердi сандық әдiстерді қолданып шешуді студенттерге 

ҥйрету болып табылады. "Есептеу әдістері" пәнінің мақсаты 

студенттерді келесі тҥрде дайындау: 

–сандық есептеу әдiстерiн терең  ӛте тиiмдi  пайдалану;  

–жаратылыстанудың әр тҥрлi облыстарында кездесетiн нақты 

есептердi шешу және зерттеу әдістерін білу. 

Жобалау, процестер және жҥйелердi пiшiндеу, негiзгi және 

қолданбалы ақпараттық технологияларды жобалау ҥшiн 

бастапқы мәлiметтердi таңдау, таңдаған ҥлгiнiң дҧрыстығы, 

эксперименталдi мәлiметтер және алған шешiмдердiң 

нәтижелерiн салыстыра негiздеуді біледі. 

MFТ2408 Математикалық физика теңдеулерi  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Математикалық 

талдау 3 

2+1+0 

Курстың негізгі мақсаты  студе ттерге математикалық моделдердің 

қҧрылымы туралы білім беру.Шешім табудың сәйкес әдәсін 

таңдау, алынған шешімді талдау және оныңы қҧрамын зерттеуді 

оқыту. 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

« Математикалық физика теңдеулерi»  

-дифференциалды теңдеулер теория негіздерінен білімдерін 

тереңдету; 

-алған білімдерін жаратылыстану саласындағы тәжірибеде қолдану 

болып табылады 

Дифференциалды теңдеу теориясының  негізін, 

математикалық физиканың және оның шешімінің ең маңызды 

әдісінің теңдеуін; математикалық физиканың негізгі 

теңдеуінің шешімін  және оның қҧрамын білулері керек. 

 

YTMS2409 Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Математикалық 

талдау 3 

2+1+0 

Пәннің мақсаты «Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика» саласында болашақ мамандардың білімін дамыту.  

Ерекше назар студенттердің ықтималдықтар теориясының негізгі 

іргелі ҧғымдарын жақсы меңгеруіне және де математикалық 

статистиканың есептерін қою мен негізгі әдістерін игеруіне аудару 

болып табылады.  

-Ықтималдықтар теориясының негізгі формуласын, және оны 

қолдану тәсілдерін білу; 

Математткалық статистиканың әдістері мен негізгі тҥсініктерін 

білулері керек. 

 

VКТА410 Вариациялық қисап  және  тиімділік 

әдістері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Математикалық 

талдау 3 

2+1+0  

Пәннің оқыту мақсаты вариациялық қисап  және  тиімділік әдістері 

саласында болашақ мамандардың «Вариациялық қисап  және  

тиімділік әдістері» пәнінен теориялық білімін дамыту болып 

табылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты:  

-вариациялық қисап  және  тиімділік әдістерінен білімдерін 

тереңдету. 

-алған білімдерін жаратылыстану саласындағы тәжірибеде 

қолдану; болып табылады  

-Вариациялық қисап және тиімділік әдістерінің негізгі 

тҥсініктері мен әдістерін білу. 

 



МFN1411 Механиканың физикалық негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+1 

Пәннің оқыту мақсаты болашақ мамандардың механика саласында  

«Механиканың физикалық негіздері» пәні бойынша тәжірибелік 

зерттеу жҥргізуді ҥйрету.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

-студенттердің механиканың физикалық негіздерінен білімін 

тереңдету; 

Алған білімдерін тәжірибе жасауда қолдану. 

Тәжірибелік есеп шығаруда алған теориялық білімдерін қолдану; 

қойылған есептердің дҧрыс шешімін табу;  

зерттеу әдістерінің тәжірибелік әдістерін меңгерулері керек. 

TM2412 Теориялық механика  

3 кредит/ 4,5 ECTS 

Пререквизиттер:  Математикалық 

талдау 2 

2+0+1   

Модулдыің негізгі мақсаты болашақ мамандардың механиканың 

арнаулы салаларынан терең білім беру болып табылады. Модуль 

студенттерді теориялық механиканың негізгі теоремалырымен 

және  әдістерімен таныстырады.  

-Алған білімдерін инженерлік-техникалық есептерді шешуде 

теориялық механиканың әр тҥрлі бӛлімдерін және оның әдістерін 

қолдана білу; 

  

AMKDD2413 Аналитикалық механика және қатты 

дене динамикасы  

3 кредит/ 4,5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

 

Бҧл модульде  арнайы механика саласын  тереңдетіп оқыту ҥшін  

келешектегі маман базасын қҧру болып табылады. Модуль  

студенттерді негізгі  ҧғымдарын, аналитиканың механиканың және 

қатты дене динамикасының әдістерін оқытады.   

Теориялық механиканы, тҧтас орта механикасын, тҧтас орта 

механикасының негізгі бӛлімдерін, механиканың математикалық 

негіздерін: аналитикалық механика және қатты дене динамикасы, 

дифференциалды геометрия, топологияның негізгі тҥсініктерін 

білу. 

RMM3414 Робботтар және машиналар 

механикасы  

3 кредит/ 4,5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+0+1 

Қазіргі кездегі компьютерлік технологияның кӛмегімен 

машинадағы динамикалық процесстерге талдау жасауды және 

робототехникалық жҥйелермен,машиналар және механизмдер 

динамикасы және кинематикасында зерттеудің қазіргі әдістерін 

қолдану болып табылады.  

Робототехникалық жҥйелермен,машиналар және механизмдер 

динамикасы және кинематикасында зерттеудің қазіргі әдістерін 

қолдана білу; 

  

DTT3415 Діріл және тербеліс теориясы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

1+0+1 

Тербеліс теориясы- діріл және толқын кӛріністерінде болатын 

тҥрлі табиғат жҥйелерін зерттейтін ғылым саласы. 

Тербеліс теориясы жҥйе тәртібінің бӛлшектерін емес бірініші 

кезекте нақты табиғи қҧбылыстармен байланысты тербеліс 

процесстерінің жалпы қҧрамын қызықтайды.(физикалық, 

биологиялық және. т.б)  

Еркіндіктің дәрежесінің ақырғы санымен аз тербелетін 

механикалық жҥйенің дифференциалдық теңдеуін қҧру әдісін 

және әдістемесін білусонымен қатар есептік сызбаны қҧра 

білулері керек. 

 

MM2416 Материалдар механикасы  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

1+0+1 

Пәннің оқыту мақсаты болашақ мамандардың білімін 

вариациялық беріктілік есептер саласында қазіргі теориялық 

білімдерін қалыптастыру. 

Пәнді оқыту есептері: «Материалдар механикасында» 

студенттерден  

-стержнді элементтер конструкциясының беріктілікке және 

тҧрақтылық дағдысын қалыптастыру; 

-қазіргі ӛлшеуіш аппараттарын және сынақ машиналарын 

-Стержнді элементтер конструкциясының беріктілікке және 

тҧрақтылық дағдысын қалыптастыру; 

-қазіргі ӛлшеуіш аппараттарын және сынақ машиналарын 

қолдана алуын қалыптастыру 



қолдана алуын қалыптастыру болып табылады.  

TOMK2417 Тҧтас орта механикасына кіріспе  

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер: TM  2412 

Теориялық механика 

1+1+0 

Пәннің оқыту мақсаты тҧтас орта механикасының бӛлімдерін 

және негізгі тҥсініктерін оқыту болып табылады: кинематика, 

гиростатиканың заңдары мен теңдеулері және гидродинамика 

теоремасы және идеалды ортадағы газ динамикасы және 

сығылмайтын сҧйықтық гидродинамика тҧтқырлығы. 

Қозғалыс ортасының теңдеуін анықтау бойынша есептерді 

шығара алулары керек; 

-тҧтас орта механикасының теориялық негіздерін және негізгі 

терминдері білу; 

-тҧтас орта механикасының қарапайым зерттеу әдістерін білулері 

керек 

DKDM3418 Деформацияланған қатты дене 

механикасы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: VMSS 2417 Тҧтас 

орта механикасына кіріспе 

2+0+1 

Пәннің оқыту мақсаты студенттерге лабараториялық сабақта 

ДҚДМ – нің теориялық негіздерін бекіту, ДҚДМ – да 

моделдерді қҧруға студенттерді баулу. ДҚДМ негізгі есептерін 

шешу деформациялау және қирау процестерін моделдеу болып 

табылады. 

Материалдың зақымдану механикасының, материал 

зақымдануының негізгі ӛлшемінің, зақымдану жинақталуының 

кинетикалық теңдеуінің, қирау критериінің, негізгі тҥсініктерін 

білу және тҥсіну. 

Деформацияланған қатты дене механикасының қарапайым 

есептерінің талдау және моделдеу әдісін білулері керек.  

ZhMTN2419 Жылу-массаалмасу және 

термодинамика негіздері  

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер: VMSS2417  

Тҧтас орта механикасына кіріспе 

1+1+0  

Пәннің оқыту мақсаты студенттерге жылу алмасу процессін 

моделдеудің теориялық негізін оқыту (жылулық), қозғалыс 

саны (импульс) және массалар (тығыздық) тҧтас орта (сҧйық, 

газ). 

Жылу-массаалмасу мынадай фундаментальді пәндердің, сҧйық 

және газдар механикасы, тҧтас ортаның термодинамикасы мен 

электродинамикасының бӛлімідерін біріктіреді.  

-Қатты дене және сҧйықтық арасындағысҧйықтағы жылу 

алмасу диффузиясының механизімін білу; 

-жылу және массаалмасудың қарапайым процессінің 

моделдеу алу; 

-жылу және массаалмасудың қарапайым  процессін  

моделдеу әдісін білулері керек.  

SGM3420 Сҧйық және газ механикасы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: VMSS 2417 Тҧтас 

орта механикасына кіріспе 

2+0+1 

 

Бҧл модульде «Сҧйықтар мен газдар механикасы» пәнінің мақсаты 

мен қойылуы  сҧйықтар мен газдар механикасының  бӛлімі мен 

негізгі тҥсініктерін студенттерге оқыту болып табылады; 

кинематика, гидростатиканың заңдары мен теңдеулері, 

гидродинамиканың теңдеулері мен теоремалары және идеалды 

ортадағы  газдық динамикасы және сығылмайтын тҧтқыр сҧйық 

гидродинамикасы; сҧйықтар мен газдар механикасы бойынша 

есептерді шешу. 

Пәннің мақсаты студенттерге лабораториялық сабақта ДҚДМ-нің  

теориялық негіздерін бекіту, ДҚДМ –да моделдерді қҧруға 

студенттерді баулу. ДҚДМ негізгі есептерін шешу деформациялау 

және қирау процестерін моделдеу болып табылады 

-Сҧйықтар және газдар механикасы бойынша теориялық 

негіздері мен негізгі тҥсініктерін білу; 

-сҧйықтар және газдар механикасының есептері ҥшін ағын 

моделін таңдай алулары; 

-қарапайым моделдер негізінде сҧйықтар және газдар 

механикасының есептерін талдау және зерттеу әдісін меңгерулері 

керек. 

«Сҧйық және газ механикасының» негізгі бӛлімдері мен 

тҥсініктерін білу, гидростатиканың теоремасын және теңдеуін, 

газ динамикасының идеалды ортасын және сығылмайтын 

сҧйықтың тҧтқырлық гидродинамикасын; СГМ бойынша 

есептерді және жаттығуларды шеше білу;  



MTA3421 Механикадағы тәжірибелік әдістер 

3           3кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Робботтар және машиналар 

механикасы;  

MZhG 3420 Сҧйықр және газ 

механикасы 

1+0+2 

Курстың мақсаты тәжірибелік әдістер саласындағы механикадағы 

жҥйелік білімдерін қамтамассыз ету.  

Курстың  мәселесі студенттерлің ӛз бетімен тәжірибелік зерттеулер 

жҥргізуінен тҧрады. 

-Әр тҥрлі тәжірибелік әдістердегі артықшылықтары мен 

кемшіліктерінің әдістемесін; 

-тәжірибелік әдістердің нәтижелерін талдауды және ӛңдеу 

дағдысына ие болулары керек.  

Pro1422 Программалау 

3 кредит/ 5  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2   

Программалау тілдерінің негізгі конструкцияларын: операциялар 

және деректер типін, қҧрылымдық программалаудың базалық  

конструкцияларын, енгізуді/шығаруды ҧйымдастыру, функциялар; 

программалар қҧрылымы, кӛрсеткіштер және атаулы 

арифметикасын  оқыту.   

Программалауды, математикалық талдауды, математикалық 

статистиканы, механиканы, жоғарғы деңгейлі қазіргі тілдер 

кӛмегімен сызықтық  программалау есептерінде деректерді ӛңдеу 

алгоритімін білу. 

OBB2423 Объектті-бағытталған 

бағдарламалау  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау 

1+0+2 

Объектіге бағытталған  программалаудың негізгі классикалық 

теориялары, соның ішінде: Объектіге бағытталған  программалық 

жҥйені қҧрастырыудың негізгі принцптері (Абстракция, 

Инкапсуляция, Иерархия, Модульдік, Типизация, Параллелизм) 

оқытылады.  

Пәнді меңгеруде  Borland C++ 5.0, Delphi 6-7,  Borland C++ 

Builder 6, Microsoft Visual C++  6, Java JDK1.3, Borland J++  

Builder 6,  Microsoft Visual J++ 6, Rational Rose 2002, Microsoft 

Visual Modeler программаларын білулері керек.  

IKG2424 Инженерлік және компьютерлік 

графика  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау 

1+0+1 

Курстың мақсаты кеңістіктік елестету және қиялды, 

конструктивті-геометриялық ойлауды, кеңістіктің формаларды 

және олардың қатынасын нақты объектілер сызбасы негізінде 

талдай және синтездей алу мҥмкіндігін, техникалық бҧйым 

қҧрылымының сызбасын және елестететін объектінің әрекет 

ету принціпін тҥсінуді дамыту. 

Кәсіби қызметте, берілген тақырыпқа компьютерлік 

презентация жасау және сызудың кӛмегімен техникалық 

идеяларды графикалық бейнелеуде пайдаланылатын 

ақпаратты компьютерлік іздеу, жинақтау, дайындау және 

ӛңдеуде дағдылы болу және білу. 

EM3425 Есептеу механикасы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау 

2+0+1 

Курстық мақсаты сҧйықтар механикасының және 

деформацияланған қатты дене механиканың  есептерін шешу  

ҥшін сандық әдістерді және копмьютерлік моделдеуді 

қолданумен тҧтас орта моделдерінің ақырғы ӛлшемді тҧрғызу 

әдісін оқыту болып табылады. 

 

механика есептерін сандық әдістермен шеше алу, механика 

есептерін математикалық моделдеу принцпін, айрымдық 

сызбаларды зерттеуде  және қҧруда 

қолданылатын,қарапайым дифференциалдық теңдеулерде 

сандық шешім және жеке туынды таба алуылары керек; 

ЖБТ 1  -  Теориялық және аспан механикасы 

SW 3501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Пререквизиттер: POK(R)Ya 

1102 Кәсіби мақсаттарға арналған 

қазақ (орыс) тілі; POIYa1103 

Кәсіби мақсаттарға арналған шет 

тілі  

Курстың мақсаты – ғылыми казақ/орыс/ шет тілін оқыту болып 

табылады. Мамандық бойынша ғылыми терминологияны 

қолдана білу керек. 

Қазақ/орыс/ шет тіліндегі ғылыми талқылауға қатысу және 

ғылыми мақала жаза білу 



0+1+0 

GEM  3502 Голономды емес механика 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

1+1+0 

Пәннің оқыту мақсаты студенттерді сызықты голономды емес, 

идеал байланыстар бар механикалық жҥйелердің қозғалыс 

теңдеулерінің негізгі типтерін: Лагранж кӛбейткіштері, Аппель 

теңдеуі, Ценов теңдеуі, Чаплыгин теңдеуі, Воронц теңдеуі, 

Больцман-Гамель теңдеулерін  қорытып шығаруды оқыту 

болып табылады.  

-Голономды емес механиканың негізгі тҥсікітерін білулері 

керек; 

-голономды емес жҥйе қозғалысының теңдеуін қҧрастыра 

алулары керек 

GTN 3503 Гироскоп теориясының негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

Пәннің оқыту мақсаты мақсаты  гироскоп  теориясының 

негіздерін оқыту болып табылады. Гироскоптар қолданыстың 

кең шеңберіне ие:ғарыштық және ҧшу аппараттарымен 

қозғалысты басқарудан бастап, ғарыштық техникалар және жер 

асты және жер ҥсті жолдары, тау-кен жҧмыстарымен 

аяқталады.  

-Гироскоптар типінің негізін және олардың әрекеттерін білу; 

-гироскоп теориясының жуықтауын және оны техникада 

қолданылуын білу; 

 

TKMEUKPP 

 3504 

Теориялық және қолданбалы 

механиканың есептері ҥшін 

қолданбалы пакет программалары 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау  

1+0+2 

Бҧл модул студенттерге қолданбалы программа пакеттері 

кӛмегімен  механиканың есептерін  сандық әдіспен шешуге 

дағдыландырады. Теориялық және қолданбалы механика 

есептерін шешу ҥшін қолданбалы программалардың пакеттері 

қарастырады. Теориялық және қолданбалы механиканың 

есептері ҥшін қолданбалы пакет программалары қарастырады.  

-Қолданбалы пакет программалырының кӛмегімен теориялық 

және қолданбалы механика есептерін шеше алу; 

-алынған нәтижелерді талдауды және 

тиянақты тҧжырым жасау алулары керек;  

AMDD4505 Айнымалы массалы дене 

динамикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

Пәннің оқыту мақсаты айнымалы массалы дене 

механикасының әдістерін және теоремаларының негізгі 

тҥсініктерін оқытады. Аспан механикасының практикалық 

есептерін қарастыруда:ғарышқа ҧшу динамикасы, 

ракетадинамика негізгі болып табылады.  

-Айнымалы массалы дене механикасының теоремалары мен 

негізгі тҥсініктерін білу; 

-айнымалы массалы дене қозғалысының теңдеуін қҧра алулары 

керек.  

AMKE 4506 Аспан механикасының 

классикалық есебі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

Пәннің оқыту мақсаты аспан механкасының теория негіздерін, 

аспан механикасының классикалық есептерін оқыту болып 

табылады. Аспан механикасы механиканың маңызды бӛлімі 

болып табылады,  

-Аспан механикасының заңдылықтарын және негізгі 

тҥсініктерін білу; 

-аспан механикасының классикалық қойылымын және  

теңдеудің шешімін таба білулері керек, 

MZhKO4507 Механикалық  жҥйе 

қозғалысының орнықтылығы 

Бҧл модулде механиканың қолданбалы саласының керекті 

негіздерін оқытады. Модул студенттерді қозғалыс 

-Механикалық жҥйенің қозғалыс орнықтылық теориясының 

негізін білу; 



3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

орнықтылығының негізгі зерттеу әдістерімен таныстырады. 

Мҥмкін болатын қозғалыс жҥйесін басқаруда және кез –келген 

механикалық есептерді шешуде пайда болатын мәселелерді 

сонымен қатар қолданбалы есептерді шешуде қозғалыс 

орнықтылық теориясының маңызы зор. 

-қозғалыс орнықтылығы зерттеу дағдысына ие болу; 

 

MYA 4508 Механикадағы ҧйытқу әдістері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

Пәннің оқыту мақсаты космодинамикадыға және механикадағы 

ҧйытқу теория әдістерін оқытады, оның сипаттамасы беріледі және 

қолдану шектері анықталады. Бір қозғалмайтын нҥктемен қатты 

дене қозғалысын зерттеу ҥшін осы әдістерді қолдануға ҧсынылады.  

-Ҧйытқу теориясының негізгі әдістерін білу, 

-осы әдістерді жуықталғант есеп шешімін тбуға қолдана алу; 

 

MMST 4509 Механика модельдерінің сандық 

талдауы 

3 кредит/,5 ECTS 

Пререквизиттер: Есептеу әдісі 

1+0+2 

Пәннің оқыту мақсаты стационарлы және стационарлы емес  

механика есептерін шешу ҥшін негізгі сандық әдістермен 

студенттерді таныстыру болып табылады.  

Пәннің тапсырмасы- негізні сандық әдістерді ҧсыну: тор әдісі, 

ақырғы элементтер әдісі, шекаралық элементтер әдісі. 

-Механикалық жҥйелердің математикалық моделдеу негіздерін 

білу; 

-механика моделдеріне сандық талдау жасай алулары керек; 

PZhSKT4510 Планетаның жасанды серік 

қозғалысының қолданбалы 

есептері 

3 кредит/ 4,5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

2+1+0 

Пәннің мақсаты жасанды серік қозғалысының теориясын оқыту.  

Жалпыланған қозғалмайтын екі центр мәселесі негізінде жасалған 

Жердің жасанды серігінің қозғалыс теориясы оқытылады.  

-Планетаның жасанды серігінің қозғалыссы туралы есептердің  

қойылымын білу; 

-кҥрделі емес қолданбалы есептерді шешуді және қозғалыс 

теңдеуін шығара алулары керек;  

TN 4511 Трибология негіздері 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика  

1+1+0 

 

Берілген курстың мақсаты қатты денелердің ескіруі мен ҥйкеліс 

теориясының фундаментальды сҧрақтары бойынша дағдылар мен 

білім жҥйесін  студентерде қалыптастыру және оларды тәжірибеде 

қолдануда қабілеттіліктерін арттыру. 

 Пәнді оқытудың міндеттері: 

ҥйкеліс пен тоздыру заңдылықтарын әр тҥрлі шарттарда және 

қатты денелерді жҥктеу режимдерінде  оқыту. 

Механиканың физикалық негіздері туралы білу: жасау әдістері 

және математикалық модельдерді сипаттауда алған білімдерін 

тиімді пайдалану. 

 

ЖБТ2 - Сұйық және газ механикасы 

SW 3501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: POK(R)Ya 

1102 Кәсіби мақсаттарға арналған 

қазақ (орыс) тілі; POIYa1103 

Кәсіби мақсаттарға арналған шет 

тілі  

0+1+0 

Бҧл курстың мақсаты қазақ /орыс /шетел тілдерін ғылыми 

тҥрде ҥйрену. Осы салаға байланысты ғылыми терминдерді 

қолдана білу. 

Қазақ / орыс / шетел тілдерінде  ғылыми мақалаларды жаза 

білу және ғылыми талқылауларға қатысу.  

KAFT 3502 Комплекс айнымалы функциялар 

теориясы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты есептерді шешу ҥшін және 

алынған нәтижелерді талдау ҥшін  комплекс айнымалы функциялар 

теориясының әдістерін қолдануды студенттерге ҥйрету. 

-Комплекс айнымалы функциялар теориясының әдістері мен 

тҥсініктерін білу; 

-сҧйық және газдар механикасының практикалық есептерін шешу 



Пререквизиттер: MA 2405 

Математикалық талдау 3 

 1+1+0 

 ҥшін комплекс айнымалы функциялар теориясының әдістерін 

қолдана алулары керек.  

TG 3503 Тәжірибелік гидромеханика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MZhG 3420 

Сҧйық және газ механикасы  

1+1+1 

Курстың мақсаты студенттерге гидромеханиканы тәжірибелік 

зерттеу әдістері мен техникасы бойынша сҧйықтар мен газдардың 

шынайы ағынын моделдеу бойынша білім беру. 

Курстың тапсырмасы студенттердің: қҧрылғы және 

аэродинамикалық қҧбырдың жҧмысы туралы, ӛлшеуіш 

приборлардың және зертханалық стендтердің принцптерінің 

қойылымы  туралы білуінен тҧрады. 

 

 Механикалық жҥйелердегі  қҧбылыстар мен процесстерді 

зерттеудің әр тҥрлі тәжірибелік әдістері, осы әдістердің 

мҥмкіншіліктері мен дамуы жайлы тҥсінігі болу керек.  

 әр тҥрлі тәжірибелік әдістердегі  артықшылықтары мен 

кемшіліктерінің әдістемесін; 

 тәжірибелік жҧмыстардың қойылымы бойынша ӛлшеуіш 

қҧрылғылар мен және приборлармен, сынақ машиналармен 

жҧмыс істей алудың тәжірибелік дағдысына ие болу. 

SGMEUKPP 

 3504 

Сҧйықтар және газдар 

механикасының есептері ҥшін  

қолданбалы пакет программалары 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау  

1+0+2 

Бҧл модуль студенттерге қолданбалы программа пакеттері 

кӛмегімен механиканың есептерін сандық әдіспен шешуге 

дағдаландырады  

-Сҧйықтар мен газдар механикасының есептері ҥшін қолданбалы 

пакет программалырының негізгі принциптерін білу; 

-қолданбалы пакет программаларының кӛмегімен сҧйықтар мен 

газдар механикасының есептін шеше алу; 

-ӛңдеу әдістері мен және алынған нәтижелерді талдай алулары 

керек.  

SD 4505 Сҧйықтар динамикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MZhG 3420 

Сҧйық және газ механикасы 

1+1+1 

Сабақтың мақсаты: 

 математикалық аппараттардың кӛмегімен физикада және сҧйық 

динамикасында кездесетін  шынайы кӛріністерді талдауды ҥйрету. 

 математикалық аппараттардың кӛмегімен шынайы кӛріністерді 

зерттеу, кӛріністердің моделін қҧруды ҥйрету.  

-Сҧйықтар механикасында кездесетін шынайы физикалық 

кӛріністерді талдай алулары; 

-кӛрініс тәртібін айқындайтын негізгі параметрлерін шыға алу; 

-математикалық аппараттардың кӛмегімен ағындарды зерттеу 

және моделді қҧру әдістерін білу.  

 

EG 4506 Есептеу гидродинамикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: VM 3425 Есептеу 

механикасы 

1+0+21+0+2 

Пәннің мақсаты Навье–Стокс теңдеуімен сипатталған тҧтқыр 

сҧйық ағындарды зерттеудің негізгі сандық әдістерін оқыту.Тҧтқыр 

сҧйық ағындардың сандық моделдерін қҧруды және таңдай 

білулері керек. ЭЕМ да сандық ӛңдеудің практикалық дағдысына 

ие болу.  

-Сандық моделдерді қҧру принцптерін және теориялық 

негіздерін білу; 

-сҧйық және газдар ағысының сандық моделін қҧруды және 

таңдауды білу; 

-алынған нәтижелерді талдаудың және ӛңдеудің әдістерін 

меңгерулері керек.  

MGN 4507 Магниттік гидродинамика 

негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MZhG 3420 

Сҧйық және газ механикасы  

 2+1+0 

Пәннің негізгі мақсаты мен тапсырмасы студенттерге теориялық 

білім беру және массасалмасу және гидродинамиканың негізгі 

заңдылықтары туралы оқыту болып табылады.МГН-тҧтқыр 

ӛткізгіштік сҧйықтар ағыны. 

Курсты оқу кезінде студенттер МГН-тҧтқыр сығылмайтын 

сҧйықтарды ӛткізгіш моделдерін меңгереді. 

-Магниттік гидродинамиканың моделдерін және терминдердің 

негізгі тҥсініктерін білу; 

-сҧйықтарды ӛткізгіш ағын моделін қҧруды білу; 

-сҧйықтарды ӛткізу ағынын зерттеуді және таңдау әдісін 

меңгерулері керек. 

 

FG 4508 Физикалық –химиялық 

гидромеханика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MZhG 3420 

Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті студенттерге теориялық 

білім  беру және физико-химиялық тҥрлендірулері бар 

процесстерді зерттеу әдістерінің негізгі заңдылықтары туралы 

-физико-химиялық тҥрлендірулері бар процесстерді сипаттау 

ҥшін негізгі тҥсініктер мен терминдер, моделдерді білу; 

- физико-химиялық тҥрлендірулері бар ағындар моделін қҧра 



Сҧйық және газ механикасы 

1+1+1 

тҥсінікті қалыптастыру болып табылады.   

 

білу; 

-  ағындарды зерттеу мен моделді таңдау, физико-химиялық 

тҥрлендірулері бар процесстерді зерттеу нәтижелерін талдау 

мен ӛңдеу әдістемелерін меңгеру 

TANMEA  4509 Турбуленттік ағындар негізі, 

моделдері және есептеу әдістері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MZhG 3420 

Сҧйық және газ механикасы 

2+1+0 

Турбуленттілік ағындарды есептеу әдістері және моделдерінің 

негізгі ҧғымдарымен таныстыру.  

 

Турбуленттілік ағындарды есептеу әдістері және моделдерін 

қолдана отырып зертханылық жҧмыс жасауда икемді болу. 

GFTA  4510 Гидравликадағы және 

фильтрациядағы тәжірибелік 

әдістер 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: EMM 3421 

Механикадағы тәжірибелік 

әдістер  

1+0+2 

Курстың мақсаты:кеуекті ортада тәжірибелік зерттеу әдісін және 

техникада моделдеу бойынша білім беру.  

Курстың тапсмырмасы: ӛлшеуіш приборлардың және зертханалық 

стендтердің принцптерінің қойылымы  туралы білуінен тҧрады. 

Модуль мақсаты гидродинамика есептерінде сандық әдістерді 

қолдануды ҥйрету. Сонымен қатар Гидравликадағы және 

филтрациядағы (сҥзгіштегі) тәжірибелік әдістерге тәжірибе 

жҥргізуге арналған зертханалық қҧрылғылармен таныстыру 

 Кеуекті ортадағы кӛрінісітердің және әр тҥрлі тәжірибелік 
зерттеу  процесстерінің әдістері туралы білу; 

 әр тҥрлі тәжірибелік әдістердегі  артықшылықтары мен 

кемшіліктерінің әдістемесін; 

  тәжірибелік жҧмыстардың қойылымы бойынша ӛлшеуіш 

қҧрылғылар мен және приборлармен, сынақ машиналармен 

жҧмыс істей алудың тәжірибелік дағдысына ие болу.  

FTNMEA  4511 Фильтрация теориясының  негізі, 

моделдері және есептеу әдістері 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: MZhG 3420 

Сҧйық және газ механикасы 

1+0+1 

Курстың мақсаты: студенттерді топырақ және кеуекті ортадағы 

сығылатын және әлсіз сығылатын сҧйықтар фильтрациясын 

зерттеудің қазіргі әдістерімен таныстыру.  

Курстың тапсырмасы: сандық әдістермен және аналитикалық 

фильтрациямен әр тҥрлі есептерді студенттердің  ӛз беттерімен 

шешуді ҥйрету.  

-Фильтрация теориясының негізгі теориялық және тҥсініктерін 

білу; 

-фильтрациялық ағындардың моделдерін қҧруды; 

-қазіргі зерттеу әдістерімен топырақта және кеуекті ортада 

сығылмайтын сҧйық фильтарциясының моделін қҧруда икемді 

болулары керек.  

ЖБТ3 -  Механика элементтерінің конструкциясы 

SW 3501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: POK(R)Ya 

1102 Кәсіби мақсаттарға арналған 

қазақ (орыс) тілі; POIYa1103 

Кәсіби мақсаттарға арналған шет 

тілі  

0+1+0 

Бҧл курстың мақсаты қазақ /орыс /шетел тілдерін ғылыми тҥрде 

ҥйрену. Осы салаға байланысты ғылыми терминдерді қолдана білу. 

Қазақ / орыс / шетел тілдерінде  ғылыми мақалаларды жаза білу 

және ғылыми талқылауларға қатысу. 

MMP  3502 Материалдар механикасы 

бойынша  практикум 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: MM 2416 

Материалдар механикасы 

1+0+1 

Курстың мақсаты - маманның казіргі таңдағы тәжірибелік әдісті 

механикада толығымен ғылыми, ӛндірістік практикада қолдану.  

Пән тапсырмасы: студентке практикада қолданылатын тапсырма 

беру, тәжірибелік әдістерді ғылыми және ӛндірістік практикада 

қолдануға мҥмкіндік беру 

Қазіргі заманғы сынақ машинасымен және ӛлшеуіш 

аппараттармен жҧмыс жасай білу, конструкциялық 

материалдардың механикалық қасиеттеріне талдау жасай білу 

 

CST 3503 Серпімді стержндер тербелісі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Курстың мақсаты -  студентке бойлық, айналмалы және майысқақ 

тербелістерді анықтауды оқыту. Студент еркін, ӛзіндік,және 

Серпімді стержндегі тербелістегі ӛзіндік жиілікті анықтай білу. 

 



Пререквизиттер: TKV 3415 

тербеліс және діріл теориясы  

2+1+0 

мәжбірлеуші тербелістерді ажырата білу керек, резонанс әсерін 

кӛрсете білу. 

TOMEUKPP 

3504 

Тҧтас орта механикасының 

есептері ҥшін  қолданбалы пакет 

программалары 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау  

1+0+2 

Берілген пәннің мақсаты – студенттің қолданбалы программа пакет 

кӛмегімен тапсырманың сандық мәнін алуды механикалық толық 

ортада дағдылау. Курс кезінде қарапайым тегіс ортада механика 

есептерін моделдеу принципі оқытылады.  

-Тегіс ортада механика есебін қолданбалы программа кӛмегімен 

шеше білу 

-алынған нәтижені сараптап, қорытынды жасай білу 

 

ZhMN4505 Жерсілкіну механикасының 

негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:MDTT 3418 

Деформацияланған қатты дене 

механикасы  

2+1+0 

Курс мақсаты -  студентті материалдарды механика есебінің 

шешімі бойынша  сараптай білуге және сейсмологтык 

жорамалдауға ҥйрету. 

Курс тапсырмасы – студентке негізгі тҥсінік пен зілзала механика 

моделі туралы білім беру: магнитуда және ортаның кӛлемі, 

толқынның сәулеленуі және орта механизмі, зілзаланың 

омырылуы, қозғалғыш дислокация. 

-Зілзала механика моделінің негізгі тҥсінігін білу; 

-Гуттенберг- Рихтер 3 заңын сейсмоактивті солтҥстік Тянь-

Шаньда анализ ҥшін  қолдана білу,  

 

GM 4506 Геомеханика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиттер: MDTT 3418  

Деформацияланған қатты дене 

механикасы  

2+1+0 

 

Пәнді оқудың мақсаты- механикалық процестер жайлы студент тау 

алабында  комплексті кӛрініс алу,  

Пән тапсырмасы: тау поросының физика-механикалық қасиетін 

және зертханада жҥргізілген әдістерді, тәжірбибелі және теориялық 

әдістерді оқыту және оларды анықтау 

-Геомеханиканың негізгі моделі мен тҥсінігі жайлы білу 

-заңдарды қолдана білу және геомеханика әдісін геология және 

таукен жҧмысында  қолданбалы есепте колдана білу;  

KMN4507 Композиттер механикасының 

негіздері 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MDTT 3418 

Деформацияланған қатты дене 

механикасы 

2+0+1 

Пәннің мақсаты – композиттік материалдарды оқып зерттеу, олар 

ӛз алдына гетерефаздық жҥйелерді береді. Гетерефаздық - жҥйелер 

әрбір жеке бӛлшектердің жекелігін сақтайтын екі немесе одан кӛп 

компоненттерінен алынған  және композиттердің тиімді 

сипаттамаларын анықтауға арналған жҥйелер.  

-Композиттік материалдардың негізгі сипаттамасын білу 

-беріктілік есебінде  микро- макормоделді композициалық 

материалдарды қолдана білу 

ON 4508 Аэросерпімді негіздері 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MDTT 3418 

Деформацияланған қатты дене 

механикасы 

2+1+0 

Аэросерпімділік–қолданбалы механиканың саласы, бҧл салада газ 

ағынындағы серпімді денелердің қозғалысы зерттеледі. Пән 

сызықты тербеліс теориясындағы ҧшақтың қҧрылымының әр тҥрлі 

элементтеріне   арналған, ол элементтер дыбыстық ағынға дейінгі 

және одан кейінгі аэродинамикалық куштердің әсерінен қозғалады.  

-Аэросерпімділіктің негізгі тҥсінігін білу; 

-пластинаның автотербелістің және  газдық шоғырдағы бҧлттың 

тҧрақтылығына анализ жасай білу 



DZhTO4509 Деформациялық жҥйенің тербелісі 

және орнықтылығы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MDTT 3418 

Деформацияланған қатты дене 

механикасы 

2+1+0 

Пәннің мақсаты – серпімді және серпімді пластикалық жҥйелердің 

орнықтылығы туралы сҧрақтарды зерттеу; тепе-теңдіктің әр тҥрлі 

формасында және серпімділіктен асқан шегінде орнықтылықты 

жоғалту және сол кезде сығылған стерженнің қозғалысын зерттеу.  

-Серпімді және серпімсіз жійенің тҧрақтылық критериін білу; 

-критикалық кҥшті және серпімсіз жҥйені таба білу; 

SBTN  4510 Сенімділік және беріктілік теория 

негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MDTT 3418 

Деформацияланған қатты дене 

механикасы 

2+0+1 

Пәннің  мақсаты – машинаның беріктілігі мен сенімділігі жайлы 

теориясын, қондырғылар және техникалық жҥйелерді оқыту; 

беріктілік, сенімділік және тҧрақтылық, техникалық жҥйеге сенімді 

баға  сипаттамасымен студенттің білімін толықтыру. 

-Гриффитса – Ирвина – Орована;  Качанова – Работнова 

концепсиясын білу; 

-механикалық ақауға, конструкция элементінің тҧрақтылық пен 

сенімділік әдәсән қолдана білу;  

KDT 4511 Қатты дене термодинами 

касы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: OTTM 2419 

Жылу-массаалмасу және 

термодинамика негіздері  

MDTT 3418 Деформацияланған 

қатты дене механикасы 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – энегрияның жылуға айналу тҥр заңын оқыту; 

қайтымды және қайтымсыз процесс жайлы тҥсінік беру; барлық 

қатты дененің термодинамикалық қасиетінің мағынасын білу; 

-Біртекті процестің термодинамикалық заңдарын білу;  

-тегіс ортада термосерпімді моделді колдана білу 

ЖБТ 4 -   Машина, роботтар механикасы және басқару жүйесі 

SW 3501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: POK(R)Ya 

1102 Кәсіби мақсаттарға арналған 

қазақ (орыс) тілі; POIYa1103 

Кәсіби мақсаттарға арналған шет 

тілі  

0+1+0 

Бҧл курстың мақсаты қазақ /орыс /шетел тілдерін ғылыми тҥрде 

ҥйрену. Осы салаға байланысты ғылыми терминдерді қолдана білу. 

Қазақ / орыс / шетел тілдерінде  ғылыми мақалаларды жаза білу 

және ғылыми талқылауларға қатысу. 

MMTA 3502 Машина механикасындағы 

тәжірибелік әдістер 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Роботтар және машиналар 

механикасы 

1+0+1 

 

Курстың мақсаты студенттерді машина механикаларын 

тәжірибелік әдістерімен жҥйелі тҥрде оқыта отырып сонымен қатар 

жҧмыспен қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру болып табылады.  

Курстың басты тапсырмасы, студенттердің машина 

механикасындағы қазіргі тәжірибелік әдістер туралы тҥсініктері 

болуы керек.  

-Механизмдер және машиналар механикалық ӛлшеуіш  

параметрінің әдістерін және қҧралдарын білу; 

-машина механикаларында ӛз беттерімен тәжірибелік 

зерттеулерді жҥргізе алулары керек.  

RN 3503 Робототехника негіздері  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Курстың мақсаты  суденттерді робототехника саласында жҥйелі 

біліммен қамтамассыз ету.  

Курстың тапсырмасы  студенттердің компьютерлік 

-Манипуляторлы роботтар, кинематикалық манипуляторлы 

роботтар (тура және кері), жалпы жағдайын білу, роботтың 

жҧмыс жасау кеңістігі және манипулятор траекториясының 



Роботтар және машиналар 

механикасы  

2+0+1 

технологияларды қолдана отырып кинематика есептерін және 

робототехника есептерін шешу әдісін, роботтың қозғалу 

траекториясын жобалауды, алынған нәтижелерге талдау жасап 

негізгі қорытынды жасау.   

 

  

жоспарын, техникалық кӛзқарас жҥйесін, роботтардың 

бағдарламалау тілдерін білуі керек.  

Кинематика есептерін ЭЕМ кӛмегімен есептеу, жҧмыс жасау 

кеңістігін анықтай алу, роботтың қозғалыс траекториясын 

жоспарлау, алынған шешімдерді талдап одан нәтиже шығара 

білуі керек. 

MEUKPP 

 3504 

Механика есептері ҥшін  

қолданбалы пакет программалары 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1422 

Программалау  

1+0+2 

Бҧл пәннің мақсаты – қолданбалы пакет программалырының 

кӛмегімен механика есептерін сандық шешуде студенттерді 

дағдыландыру. Курсты оқу кезінде механизмдер механикасының 

қарапайым есептерін  моделдеу принциптері оқытылады.  

-Қолданбалы  пакет программаларының кӛмегімен механика 

есептерін шеше алу;алынған нәтижелерді талдап негізгі 

қорытынды жасау алулары керек.  

  

ZhZhMT  4505 Жоғарғы жҧпты механизмдер 

теориясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Роботтар және машиналар 

мехаикасы  

2+0+1 

Пәннің мақсаты студенттердің жоғарғы жҧпты механизмдердің 

негізгі  теориясын және оларды талдау және синтездеу әдісін оқыту 

болып табылады.  

Курстың міндеті студенттердің талдау және синтездеу әдістерін 

және жоғарғы жҧпты механизмдер параметрлерімен және оларды 

жобалау әдістерін оқыту болып табылады. 

-Тісті және жҧдырықты механизмдерді зерттеу және оларды 

жобалай алуы; 

Осы механизмдерді ЭЕМ да зерттеп және жобалауды білулері 

керек.  

  

RMSN  4506 Рычакты механизмдерді синтездеу 

негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Роботтар және машиналар 

механикасы  

 2+0+1 

Курстың мақсаты  рычакты механизмдерді синтездеу саласында 

студенттерді жҥйелі біліммен қамтамассыз ету болып табылады.  

Рычакты механизмдерді синтездеу динамикалық және 

кинематикалық синтезін және кинематикалық есептерді шешу 

әдістері туралы  тҥсініктері болуы  

Механизмдер синтезінің  есептерін шешу ҥшін  компьютерлік 

технологияларды қолданып алынған нәтижелерге талдау жасап 

негізні қорытынды жасай алулары керек.  

-Рычакты механизмдерді кинематикалық синтездеудің негізгі 

әдістерін  графоаналитикалық, аналитикалық (интерпаляциялау 

әдісін), әр тҥрлі тиімді әдістерді білу; 

-рычакты механизмдерді динамикалық синтездеу туралы 

тҥсініктері болуы; 

-машиналар және механизмдер синтезінің есептерін шешу ҥшін 

компьютерлік технологияларды қолдана алулары керек.  

AZhZh  4507 Автоматталған жобалау жҥйесі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Роботтар және машиналар 

механикасы  

2+0+1 

Курстық мақсаты (САПР) автоматталған жобалау жҥйесін 

қолданып конструкторлық жҧмысты, технологиялық, жобалаудың 

барлық автоматтандырылған кезең әдістерін және қҧралдарын 

студенттерге ҥйрету.  

-Техникалық сызбаларды оқи алулары; 

-техникалық қҧжаттаманы және конструкторлық графикалық 

әрлеудің стандарттарын және ережелерін білу; 

-математикалық моделдеудің тиімді әдістер базасында жобалық 

есептерді алгоритмдей алулары керек;  



RZhB  4508 Робототехникалық жҥйелермен 

басқару 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: OR 3503 

Робототехника негіздері 

2+0+1 

Курстың мақсаты студенттерді роботтытехникаларды басқару 

саласында жҥйелі біліммен қамтамасыз ету.  

Курстың міндеті: студенттердің есептерді шешуің қазіргі әдістері 

мен қҧрылымдары туралы тҥсініктері болулары керек.  

Робототехникалық жҥйелермен басқаруды және компьютерлік 

технологияның кӛмегімен динамика және манипуляторы роботпен 

басқару есептерін шешу ҥшін қолдана алу.  

  

-Автоматты басқарудың негізгі теориясын және реттелуін, 

динамиканы және манипуляторлы робртпен басқаруды, 

роботтардың қозғалыс программалау жҧмысының жҥзеге асуын 

білу;-компьютерлік технологияның кӛмегімен манипуляторлы 

роботтармен басқару және динамика есептерін шешу ҥшін 

қолдануды, алынған нәтижелерге талдау жасап негізгі 

қорытынды шығара алулары керек.  

MMT 4509 Механизмдер және машиналар 

тербелісі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Роботтар және машиналар 

механикасы  

2+0+1 

Курстың мақсаты студенттерді машина тербелістері мен 

механизмдер саласында  жҥйелі біліммен қамтамасыз ету. 

Курстың міндеті студенттердің механизмдер және машиналар 

тербелісінің есептері бойынша әдістері және қҧрылымдары туралы 

тҥсініктері болуы керек, және діріл транспортында тербеліс 

кӛрінісін қолдана алуы, механизмдердегі кҥштерді және 

массаларды теңестіре алу міндетінен тҧрады 

  

-Механизмдердегі фрикционды тербелістерді, серпімді муфталар 

мен балдар механизмдерінің тербелісін, рычажды және білікті 

механизмдер тербелісін, жылдамдықты реттегіш механизмдер 

тербелісін сонымен қатар виброизоляция әдісін және тербелістің 

ӛшу динамикасын талдау әдісін білуі керек; 

-виброизоляция әдісін және тербелістің ӛшу динамикасын талда 

алу әдісіне ие болулары керек; 

MAT 4510 Механикадағы ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/,5 ECTS 

Пререквизиттер: TM 2412 

Теориялық механика 

2+0+1 

Курстың мақсаты студенттерді механикадағы ақпараттық 

технологиялар саласында және оны жҧмыста қолдануға ҥйрету. 

Курстың міндеті студенттердің қазіргі ақпараттық технологияларда 

шешу, талдау және математика және механиканың қарапайым 

есептерін копмьютерлік қҧрылғылармен программалау туралы 

тҥсініктері болуы керек.  

-Механикада негізгі компьютерлік әдістерді, аналитикалық 

есептеужҥйесін білулері керек. 

Maple,Delphi визуалды программалау тілі, сонымен қатар LaTeX 

баспаға шығаруға дайындау жҥйесі.  

-аналитикалық есептеу тілінде механика есептерін шешу ҥшін 

программаларды қҧра алулары керек.  

MZhTZh4511 Механикалық жҥйелерді тиімді 

жобалау  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: MMR 3414 

Роботтар және машиналар 

механикасы 

1+0+1 

Курстың мақсаты студенттерді тиімді жобалаудың қолданбалы 

және теориялық мәселелерін оқыту. Сызықты және сызықты емес 

программалаудың әдістері берілген; варияциялық әдістер, 

есептеуіш алгоритмдер. Кӛп орындар жобалаудың нақты есептерін 

шығаруға арналған.  

-Сызықтық және сызықтық емес программалау әдісін, 

вариациялық әдісті, есептеу алгоритмдерін, теориялық және 

қолданбалы мәселелерді тиімді жобалауды білулері керек.  

IA 3601 Инновациялық кәсіпкерлік  (сала 

бойынша) 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модульдің мақсаты: компанияны басқару механизмін жобалау, 

берілген компанияда басым инновациялық процестерді тҥсіну 

ерекшеліктері.  

Білуі тиіс: негізгі белгілердің қатарында жаңалыққа жҥгірмей   

жіберуші сҧрақтың шешімін табу. 

IK 3602 Интеллектуалдық қҧқық 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модульдің мақсаты: интеллектуалды қызмет нәтижесі және 

оларға жекелену қҧралдарын теңестіру. 

Білуі тиіс: интеллектуалды қызмет нәтижесі және  жекелену 

қҧралдары. 

AEA 3603 Ақырғы элементтер әдісі  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Математикалық 

физика теңдеуі 

1+0+1 

Курстың мақсаты: математикалық физика есептерін нақты шешуде 

соңғы элементтер әдісін тәжірибелік негізде және теориялық 

негізде оқыту  

 

Теорияда және практикада шекті элементтер әдісін білуі керек. 

заманауи компьютерлік әдістерді терең меңгерген болуы абзал. 

Шекті элементтер әдісін барлық салада пайдалана алатын болуы 

керек. 



 

  

 

 

 

PYE 3604 Параллельді және ҥлестірілген 

есептеулер  

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:Программалау 

1+0+1 

 

«Параллельді және тарату арқылы есептеу» пәнін оқытудың 

мақсаты сандық шешілетін есептерді болашақта рациональді шешу 

мақсатында; есептеуіш математика есептерін типтік шешу ҥшін 

паральелді методтарын пайдалану; детерминантты және 

стохастикалық жҥйелерді тануды жасау; кластерлі және 

кӛпроцессорлы есептеуіш жҥйелері ҥшін параллельді және тарату 

бағдарламаларын қҧрастыру; мәліметтерді ӛңдеу алгоритмдерін 

жоғары деңгейлі соңғы ҥлгідегі тілдер кӛмегімен іске асыру; 

таратылған, интерактивті және адапторлы жҥйелер ҥшін сәулет 

паттернелерін пайдалану.  

Параллельді есептеу жҥйесін қҧру принциптерін білу; 

параллельді альгоритмдердің математикалық модельдері;  

Сандық математиканы тиімді жолдарын меңгерген болуы; 

қарапайым дифференциялдық теңдеулер, интегралдық теңдеулер 

ҥшін шнектік есептер және сандық әдістің бастапқы шешімін 

пайдалануды білуі керек. 



 

5B070500 –Математикалық және компьютерлік пішіндеу 

Пәннің коды Пәннің атауы, кредит саны, 

пререквизиттер, 

сабақтардың түрі бойынша 

бөлу 

Модульдің (курстың) қысқаша мазмұны, мақсаты, талаптары  Оқытудың нәтижесі 

(білім, үйерену, дағды) 

1 2 3 4 

KT1101 Қазақстан тарихы 

 (3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының қҧқығы 

және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына бағытталған. Қорытынды және 

негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және 

Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-қҧқықтының жҥзеге асатындай 

тҧрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік 

ғылымның орны мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бҥгiнгi кҥнге 

дейiнгі оқиғалары мемлекеттiк-қҧқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн 

ӛткiзуге болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-қҧқықты эволюцияның 

объективтi  жҥйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды қайта 

жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және келешекте 

қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта қалпына келтіреді. 

Протоқазақтық және қҧқықтық жҥйелер олардың белгiлерін,орта 

ғасырлық мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi 

бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  қҧрастырушылар 

зерттедi. 

 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр тҥрлi жақтары 

ресми қҧжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың 

әр тҥрлi жазбаша кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие 

болды. Ресейлiк империяны шеттiк отаршылдығының 

мерзiмiдік шетте мемлекеттiк қҧрылыс және қҧқықтық 

қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр тҥрлi 

дәрежесiмен суреттейтiн әр тҥрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда 

болды. Қазақстанда ҧлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi 

жағдайда таптық және партиялық позициясы бар арнаулы 

ғылыми мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және 

республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет тарихынның 

нақты суреттiң қайта жасау , елдiң қҧқығын қайта 

қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бҧл бағытта 

қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сҥйене отырып жҥзеге 

асыру. 

KBK(O)T1102 Кәсіби бағытталған қазақ 

(орыс) тілі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру 

және қҧрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. Лексикалық және 

терминологиялық минимумды мамандық бойынша меңгеру. Сӛйлеу 

қызметінің әртҥрлі қҧрылысын жасау: әңгіме,сипаттама, деректеме. 

Грамматикалық пішіндер және коммуникатив қҧрылымы, 

функционалдық аспектілер. Қайта жасауға бейімделген және оңай 

прагматикалық мәтіндерді шығару, диалогиялық және монологикалық, 

ауызша және жазбаша тҥрі, тақырыптық, әлеуметтік-тҧрмыстық ҥшін 

кәсіби ортада сӛйлеу қызметінің әртҥрлі тҥрлеріне: айту, аудирование, 

оқу, хат қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық 

бойымен оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының 

дағдыларына иелік ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін қҧрастыру, 

оқулықтағы және дәрістегі мәтін текстіне жақын, диалог пен 

монологтардың оқу тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі 

функционалды мағыналы тҥрлеріне ҥйрету: монолог-

сипаттама, монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сҧхбат, 

диалог- пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, 

дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді 

аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби 

дағдыларын белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 



KBShT1103 Кәсіби бағытталған шетел 

тілі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін  білу. Фонетика: 

айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция 

және сӛздің дыбыстық жҥйесін репродукциялау. Орфография: тілдің 

дыбыс-әріптік жҥйесі, негізгі орфографиялық ережелері.   Лексика: 

сӛзжасам ҥлгілері, негізгі тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 

бірлік,  сонымен бірге  термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; 

қолданылуына байланысты лексика дифференциациясы.  

 

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, ҥстеу, 

етістік, артикл, есімдік, демеулік, жай және кҥрделі 

сӛйлемдердің қҧрылымы, сӛзжасамның негізгі ҥлгісі - негізгі 

сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, іздестіру, зерттелетін және 

кӛріп оқудың дағдыларын қалыптастыру. Айту: зерттелетін 

тақырыптың диалогтық және монологтық сойлеу дағдысы. 

Хат: ой пікірлердің мазмҧнының біртіндеп даму дағдысы, 

сонымен бірге шығарма жазуда, жеке хаттар және іскер 

мінездегі ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға 

сәйкес ана тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: 

хабараламаларды тҧрмыстық, ақпараттық және кәсіби тҥрінде 

естіп қабылдау. 

GTF2104 Ғылыми танымның 

философиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сҥйене отырып, 

ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді ӛзбетінше 

тҧжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама 

мҥмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-

техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық 

ілгерілеуде ғылымның рӛліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі 

заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 

Қысқаша мазмҧны. Қазіргі заманның тҥйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық 

әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, 

мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тҧлғаның даму мен ӛмір 

сҥру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның ӛмір сҥру шарты 

ретіндегі  тӛзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы 

тҥсініктерін қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен 

ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 

дағдыларын қалыптастыру. 

- дҥниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын 

және механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тҧрғысынан қазіргі әдеуметтік-

мәдени жағдаяттардың шынайылығын  дҧрыс қабылдай 

білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-

саяси қҧбылыстар мен ҥдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

TAKP3201 Тҧлға арасындағы  

коммуникациясының 

психологиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: тҧлға аралық коммуникация - бҧл кӛзбе-кӛз болған 

немесе аз топ арасында ҥйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тҧлға аралық 

коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен сӛйлесiп, тыңдап, жауап 

берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тҧлға аралық коммуникацияның талдауы - бҧл талдау 

жағдайда және ҧсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң қҧрал-

жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр субъектiнiң жеке 

тәжiрибесi аз-кем басқа дәл тҥсiнiлген де ауыстыра алады. 

Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр тҥрлi алғышарттар және 

(немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты 

коммуникацияның жағдайын iздеп табу және жазбада болады. 



TKPP3202 Теоретикалық және 

қолданбалы саясаттану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

  

Модуль мақсаты: тҧлға және қоғам ҥшiн саясаттың ҧлттар, кластар 

және мемлекеттер арасында тҧлға мен қоғам ҥшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тҧлға,қоғам және 

мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 

анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда 

болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық 

және басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмҧны мен ӛзгеруінің пайда болу 

заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси қызметтердің 

заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік қҧбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 

пропорционалды қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға қоғам 

ашылмалы-жабылмалы осы нақтылы кезең талдансын, 

қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi жаттығу есептерiнiң 

конструктивтiк шешiмiне мҥмкiндiк туғызады, ағымдағы саяси 

мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси оқиғалардың 

қатысушыларына жаттығу кеңестерi және кепiлдеменi ӛндiрiп 

ҧсынады. Жаттығу кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру 

салалардағы қолданбалы политологияда  жҥзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) 

әлеуметтiк консенсус қажеттi;  

- ҧйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жҧртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану.  

ELSU3203 Дербес және әлеуметтік 

табыстың этикасы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; «әлеуметтiк 

кеңiстiкте» сыпайы ҥстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 

бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 

сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып және 

шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, адамның 

тіршілік әрекеті акме-формдағы феноменологиясын талдау, 

сипаттау, ортаға дәлдігі болғандықтан акмеологияның 

онтологиялық анықталуымен иеленеді 

MD3204 Мәдениет және дін 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың 

жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам 

мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу 

ҥшін таңдау. Сіздің қалауыңыз бойынша бір шартқа 

байланысты діни бағытта жҥргізілуі тиіс. 

ZhKA3205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын оқу 

(предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). әлеуметтану 

тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. Қоғам, 

әлеуметтік институттар және ӛзара қатынасы. әлеуметтік топтар және 

жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен 

адамгершілік қҧндылықтары. Орта деңгей теориясы 

(социология коммуникация, әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, 

экономикалық әлеумет, религия әлеуметі және т.б.). 

әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. әлеуметтік 

зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама қҧру. әлеуметтік 

ақпараттарды жинау әдісі. Эмпиризмдік әлеуметтік 

зерттеулерді ӛңдеу техникасы және талдау. 



ATAK3206 Адамның тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігі 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық қҧқықтық 

актілерді оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты қҧру 

принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 

классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған сәулелерден 

қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік бақылаудың химиялық 

радиациялық табу қҧралдары. Қазіргі техносфераның және 

техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік және 

табиғи жағдайларда пайда болған қауіпті және зиянды 

факторлардан қорғау. Әр тҥрлі жағдайдағы тӛтенше 

жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше жағдайларда 

экономика объектілерін қалыптастыру тҧрақтылығы. Соғыс 

және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тҧрғындарды 

қорғаудың негізгі тәсілдері мен принциптерін білу. Тӛтенше 

жағдай кезінде дәрігер келгенге дейінгі алғашқы кӛмек 

кӛрсету. Тҧрғындарды эвакуациялау іс шараларын 

ҧйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  

Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын 

ҧйымдастыру. Табиғи зіл-залалар, ӛрттер, аппаттар және 

жарылыстар кезінде ӛндірістік объетілерде тҧрғындарды 

қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жҧмыстарды ҧйымдастыру 

мен жҥргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше 

жағдайлар.  Тӛтенше жағдайлардың психологиялық 

аспектілері. 

ETD3207 Экология және тҧрақты даму 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде 

экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: экологиялық 

факторлар, оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция 

мінездемесі, популяция санының флуктуациясы  және регуляциясы. 

Синэкология: қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық 

қҧрылымы және экологиялық пирамидасы.  Экосистема функциялары: 

энергетикалық алмасу және заттарды алмастыру, экожҥйелердің 

бҥтіндігі мен тҧрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожҥйе тҥніктері.  

Жердегі және судағы экожҥйелер типтері.  биосфера және 

ноосфера жайында оқу. Тірі зат биосфералары және оның 

функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды 

табиғиқолдануларды пайждалану. Қазіргі заманның 

экологиялық мәселелері және табиғат кҥзетшісі. Экодаму 

мәселелері. 

KK3208 Қазақстандық қҧқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль мақсаты: қҧқық және мемлекеттік категориялардың негізгі 

тҥсінігін оқу. Қҧқықтық қатынас. Қҧқықтық мінез және қҧқық 

бҧзушылық. Заң алдындағы міндет. Қазақстан Республикасының 

конститутциялық қҧқық негізі. Қазақстан Республикасының азаматтық 

қҧқық негізі. Қазақстан Республикасының отбасы қҧқы негізі. 

Қҧқықсақтау органдарында ҧйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық қҧқық негізі. 

Қазақстан Республикасының салық қҧқығы негізі. Қазақстан 

Республикасының еңбек қҧқығы негізі. Қазақстан 

Республикасының Қазақстан Республикасының қылмыстық 

қҧқық негізі. Қазақстан Республикасының экологогиялық 

қҧқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер қҧқы негізін білу. 

Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-процессуалды 

қҧқықтары негізі. Халықаралық қҧқықтар негізі. 

EN3209 Экономика негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Модуль атауы: қоғамның дамуындағы экономикалық  теорияның ролін 

оқыту. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық процесстерді 

арнайы  экономикалық әдістемесін, заңдарын және категорияларын 

оқыту. Меншіктік қарым-қатынас және экономикалық жҥйелердің типі. 

 

Білуі тиіс: постсоциалдық елдерде нарықтың қалыптасуы 

және олардың арнайы қҧрылуы; нарықтың негізгі заңдары 

және категориясы, ӛндірістің жеке принциптері, ҧстап 

қалудың тҥрлері және қалыптасудың спецификасы. Ӛндірістің 

нарық факторының ерекшелігі және олардың пайда тҥсімі. 

Жасай алуы: микро және макро деңгейдегі экономиканың 

мәселелрі мен қарым-қатынасты қолдану, функционалдаудың 

негізгі заңдары. 



Нағыз ғылыми (stem) модуль 

KMAT1301 Кәсіби мақсаттар ҥшін ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/ ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

 

Курстың мақсаты: қайта келтіру процесстері жайлы 

ақпараттық қауымдастықта  қазіргі замандық кӛрініс беру. 

Курстың міндеті: есептерді қазіргі замандық  

достиженияларды есептеуіш технологияларда және 

программалық обеспечениелерде шығару. Глобальді 

қиыншылықтар кезінде негізгі  математикалық моделдеу 

математикалық пәндер және компьютерлік ғылым 

тҥрлерін білу. Есептеуіш техникамен,адамдардың 

шығарылған қҧрылғылыармен және сәйкесінше 

программалық обеспечениемен араласа білу кӛмегімен 

технологияның эффектттік ппереработка тҥрлі ақпараттың  

пәннің есебі деп атаймыз. 

Пәннің байқауының ақырғы есебі қҧралым негіздік қағида

лы білімнің және жҧмыстың тәжірибенің 

дағдысының келешек мамандарының бас ПК  ҥшін 

қолданыс ҥшін ортақ мағынаның ара ӛзінің кәсіби 

қызметінде және алды басып ал-

 прикладныхбағдарламасының пакеттеріменжалпы кәсіби 

және арнаулы тәртіп білім болып табылады 

Компьютердің қҧрылымы жайлы білу; қазіргі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялвр жиыны 

жайлы білу; деректерді жіберу ақы-пҧлдар жайлы 

әдістерді білу .Windows операциялық жҥйеде жҧмыс 

жасай білу.қазіргі замандық ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды  жҥйе 

ҥшін,ақпаратты ӛңдеу және анализ жасау ҥшін 

пайдалана білу Microsoft Office-тің қиын қҧжаттарымен 

жҧмыс жасай білу және ӛңдей білу. Жҥйелеудің негізгі 

әдістерімен және деректерді ӛңдей білу, қазіргі 

компьютерлік және ақпараттық технологиялармен 

жҧмыс жасай білу; программалық ақы-пҧлдардың 

жалпы және кәсіби мақсаттармен жҧмыс жасай білу; 

иеленушілік ақпараттың ығының негіздік бағдарламалы

қ әдістерімен  жҧмыста және  компьютерлік  жҥйенің 

 ҧйымдық шаралармен және антивирустық әдіс-

айлалары 

TFKM2302 Теоретикалық физика. Кванттық механикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

 

Табиғаттарға таныстыруларға негізгі әдіске сапада 

математикалық ҥлгілердің жасау қолданған физикалар 

Теорети ческая фи зика — бӛлім. 

Қҧбылыстарды және олардың нақтылықпен салыстыруы. 

Әсер салыстырхатын кванттық кинематикадан Негізгі 

ҧғымдармен тҧрақты Планктан шама бойынша 

бақылахатын ҧғымдар келген физикалық қҧбылысты 

суреттейтін теориялық физикалар Ква нтовая меха ника — 

бӛлім және 

Кҥйді. Осы пән ғылыми жалпылауларға және 

қорытындыларға қабілеттіліктерде будущих мамандарда 

теориялық физикалар және кванттық механикалар және 

дамыту негізгі заңдардың студенттермен зерттеу ӛз 

мақсатпен қҧрып жатыр. 

Теориялық физикада қолданылатын математикалық 

моделдеуді білу,; теориялық физика және кванттық 

физиканың теоремаларының негізгі ҧғымдарды білу,;  

теориялық физика және кванттық физиканың 

есептерінің шығару әдістерін .Механикалық 

процесстерді сипаттау ҥшін адекваттық математикалық 

моделдерді таңдай білу.; Теориялық физиканың 

есептерін шығару ҥшін сәйкес әдістерді қолдана білу.; 

Физиканың кӛзқарасы бойынша берілген нәтижелерді 

анализдей білу..Теориялық физиканың және кванттық 

механиканың есептерін берілген нәтижелердің 

анализдерімен шығара білу 



FK3303 Физикалық кинетикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   жоқ 

2+1+0 

 

Тепе-тең емес орталарда процесстердің микроскоптық 

теориялары зерттеу курстың мақсаты. Әдістерге 

кинетикада кванттық немесе классикалық статистикалық 

физикалар оларда сыртқы ӛрістердің (газдарда, плазмада, 

сҧйықтарда, қатты және ықпалға әр тҥрлі физикалық 

жҥйелерде энергияның, импульс, зарядтың және заттың 

тасымалдаудың процесстері ҥйреніп жатыр.  Физикалық 

кинетика зат, импульс және энергия орташа тығыздық 

ҥшін баланстың теңдеулері алу мҥмкіндік беріп жатыр. 

Физикалық кинетикалар физикалық кинетиканың, 

негізгі әдістердің теориялар білімі. 

Алу білу зат, импульс және энергия орташа тығыздық 

ҥшін баланстың теңдеулері. 

Алуатын нәтижелердің физикалық кинетиканың және 

талдаудың есептердің шешімдері дағдылармен иелік 

ету. 

Ter4304 Термодинамика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

 

Курстың мақсаты : жылу динамикалар негізгі ҧғымға 

энергиялар, зерттеу жылулықтың және басқа формалардың 

байланысқа және айналуға зерттеу ; жылу динамикалар 

есептердің шешімдері әдістердің зерттеуі. 

Қолданған мҥмкін болу жылу динамика ғылымдарға және 

техникаларға облыста кең круге сҧрақтарға, 

тасымалдаудың қозғаушылары, фазалық ӛткелдері, химия 

реакцияы, қҧбылыстары сияқты, сондай, және даже қара 

тесіктер. Жылу динамика физика және химия, химия 

технология, аэрокосмической техника, машина жасау, 

клеткалы биология басқа облыстар ҥшін маңызды мән 

алып жатыр, биомедициналық инженерии, материал 

тануды, және ҥнемдеулер сияқты, пайдалы сондай басқа 

облыстарда. 

қолданылатын математикалық моделдерді білу.; негізгі 

термодинамикалық ҧғымдарды білу.; термодинамиканң 

есептерін шығару әдістерін білу.Адекваттық 

математикалық моделдрді таңдай білу; 

термодинамиканың есептерін шығара білу ҥшін 

сәйкесінше әдістерді білу; Физикалық кӛзқарас 

бойынша  берілген нәтижелерді анализ жасай білу. 

Владеть навыками решения задач термодинамики и 

анализа получаемых результатов.Термодинамиканың 

және берілген нәтижелер анализінің есептерін шығара 

білу шеберлігі болу. 

Базалық кәсіби модулдер 

 Модуль-1. Математикалық талдау   

MT1301 Математикалық талдау  – I 

4 кредит/ 6 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+2+0 

 

Мақсаты:Математикалық  анализ әдістерімен және негізгі 

ойлармен таныстыру..  

 Міндеті: Математикалық анализ курстарының 

міндеттеріне  математикалық пәндерді байқауға қажетті 

студенттердің логикалық ойлау және математикалық 

мәдениеттің дамуы кіреді 

 

Теориялық материялдарды және сәйкесінше есептерді 

шығару әдістерін таңдай білу.Әдебиетпен жеке жҧмыс 

жасай білу.;Топта жҧмыс жасай білу,қиын есептерді 

бірге талқылап,  топтастарға қиын деректерді тҥсіндіре 

білу; Студенттердің берілген білімдерді практикада 

қолдана білулері, креативті ойлау қабілеттерінің 

дамуы.Ғылыми-математикалық терминологияларды 

біле білу,математиканың тҥрлі тараурарын бірдей білу. 



MT1302 Математикалық талдау   – II 

4 кредит/ 6ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+2+0 

 

Мақсат : әдістерімен функциялардың және олардың 

жалпылауларының зерттеулері 

Дифференциалды және интегралды есептеуді. 

 Математикалық талдаудың курстың Есептері олардың 

шешімі дифференциалды және интегралды теңдеулер және 

әдіс туралы білімдерде студенттерде дамыту II келіп 

жатыр. 

Теориялық материалды білу  және сәйкесінше 

есептердің шығарылу әдістерін білу. Әдебиетпен жеке 

жҧмыс жасай білу.;Топта жҧмыс жасай білу,қиын 

есептерді бірге талқылап,  топтастарға қиын деректерді 

тҥсіндіре білу; Студенттердің берілген білімдерді 

практикада қолдана білулері, креативті ойлау 

қабілеттерінің дамуы.Ғылыми-математикалық 

терминологияларды біле білу,математиканың тҥрлі 

тараурарын бірдей білу. 

MT2303 Математикалық талдау  – III 

3 кредит5/ ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

 

Мақсат : зерттеулер дифференциалды 

 Және интегралды есептеуге, теорияға 

Қатарлардың (функционалдық, дәрежелі және Фурье) және 

кӛп ӛлшемді интегралдарды. 

 Математикалық талдаудың курстың  Есептері тәжірибеде 

алған білімдерде қолдану студенттерде дамыту III келіп 

жатыр, креативного ойлаулар дамыту 

Теориялық материалды білу  және сәйкесінше 

есептердің шығарылу әдістерін білу. Әдебиетпен жеке 

жҧмыс жасай білу.;Топта жҧмыс жасай білу,қиын 

есептерді бірге талқылап,  топтастарға қиын деректерді 

тҥсіндіре білу; Студенттердің берілген білімдерді 

практикада қолдана білулері, креативті ойлау 

қабілеттерінің дамуы.Ғылыми-математикалық 

терминологияларды біле білу,математиканың тҥрлі 

тараурарын бірдей білу. 

 Модуль-2. Алгебра және геометрия    

AGSA1301 Аналитикалық геометрия және сызықтық 

алгебра  – I 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

Оқыту курсының мақсаты – Сызықты алгебралық 

теңдеулер жҥйелер шешім аналитикалық геометрия 

туралы және сызықты, әдістер негізгі кәсіби мағыналы 

математикалық қҧзырларда, ҧсыныстарда студенттерде 

қҧрастыру. 

Міндеті:  Осы курстың негізгі міндеті – аналитикалық 

геометриялар және сызықты алгебралар негіздердің бҧл 

зерттеу. Сонымен бірге сызықты алгебралық теңдеулердің 

жҥйелердің шешімдері әдістері қаралып жатыр.Дербес 

таңырлық қызметтер логикалық және алгоритм ойлаулар, 

қҧрастыру дамыту ҥйренуші, оқу білулер аналитикалық 

геометрияда негізгі сандық әдістерге алгоритмдерге 

барлық ӛмірлерге, меңгеруге бойына және олардың оңай 

іске асырулары 

Шектердің, интегралдаудың, дифференциалдаудың 

теориялары білімі ; жоғарғы математикалар курстың 

негізді бағдарламалары білім. Есептеу білу сызықты 

алгебралық теңдеулердің жҥйелер ; табу білу 

анықтауыштар екінші, ҥшінші және ҥлкен реттік ; табу 

білу матрицалық теңдеулердің шешімдер ; қолдану білу 

нақты процесстер және қҧбылыстар зерттеу ҥшін 

математикалық аппарат. Анықтаулар есептеулері 

әдістермен иелік ету ; сызықты алгебралық 

теңдеулердің жҥйелердің шешімдері әдістермен иелік 

ету ; матрицалардың негізгі теориямен ; аналитикалық 

геометриялар негізгі ҧғымдармен, әдістермен және 

алгоритмдермен иелік ету. 



AGSA1302 Аналитикалық геометрия және сызықтық 

алгебра – II 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

Кӛпмҥшеліктермен тапсырма берған теңдеулердің 

жҥйелердің шешімдердің –изучения жиындары курстың 

сабақ берулері мақсаты. 

Есепті : осы курстың негізгі есебі – аналитикалық 

геометриялар және сызықты алгебралар негіздердің бҧл 

зерттеу. Сонымен бірге тамаша нәтижелерді, қатысты 

алгебралық қисықтарды алған болған абелевых 

интегралдар аффин алуантҥрлік, теория туралы туралы 

ҧғым және болатын таза геометриялық мағына. 

Шектердің, интегралдаудың, дифференциалдаудың 

теориялары білімі ; жоғарғы математикалар курстың 

негізді бағдарламалары білім. Есептеу білу сызықты 

алгебралық теңдеулердің жҥйелер ; табу білу 

анықтауыштар екінші, ҥшінші және ҥлкен реттік ; табу 

білу матрицалық теңдеулердің шешімдер ; қолдану білу 

нақты процесстер және қҧбылыстар зерттеу ҥшін 

математикалық аппарат. Анықтаулар есептеулері 

әдістермен иелік ету ; сызықты алгебралық 

теңдеулердің жҥйелердің шешімдері әдістермен иелік 

ету ; матрицалардың негізгі теориямен ; аналитикалық 

геометриялар негізгі ҧғымдармен, әдістермен және 

алгоритмдермен иелік ету. 

DGTT2303 Дифференциалдық геометрия және тензорлық 

талдау 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1302, AGLA 1304 

1+1+0 

Евклид кеңістігіндегі қисықтар мен беттер теориясы. 

Қисықтық, бҧралым, Френе формулалары. Беттің бірінші 

және екінші квадраттық формалары, Менье теоремасы. 

Беттің қисықтықтары. Беттердің конгруэнттігі туралы 

Бонне теоремасы.  Деривациялық теңдеулер, Кристоффель 

символдары. Беттердің ішкі геометриясы. Геодезиялық 

қисықтық, геодезиялық қисық. Эйлер-Лагранж теңдеуі 

және геодезиялық қисықтардың экстремалды қасиеттері. 

Гаусс-Бонне формуласы.   

-шарасыз және функционалдық талдаусыз теориясыз 

қатал қолданусыз шекті ӛлшемді кездейсоқ шамаларға 

шеңберлерде ықтималдықтардың және математикалық 

санақтың негізгі теорияларды білу. 

- ықтималдықтар теория бойынша есептер шешу және 

бҧл пәндерден негізгі формулалардан қолдануымен 

математикалық санақты білу; 

Топта жҧмыс істеу керек, сабақтас қойылған есептерді 

сонымен бірге шешу МС ТВ және ; ықтимал сипаттан 

қойылған есептермен қарап анықтауға ықтимал-

статистикалық ойлау және білу істеп шығару тиісті; 

Ықтималдық және оның баға, кездейсоқ шама, оның 

мінездемелер және олардың бағалары, нҥктелік және 

аралықтық бағалауы сияқты, сондай ҧғымдармен еркін 

айналу ҥйренуге тиісті. 

  Модуль-3. Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы 



ITMS2301 Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1304, MA 1301, 

MA 1303  

2+1+0 

Пән мақсаты болып кездейсоқ факторларды есепке алатын 

математикалық модельдерді қҧрастыру мен оларды талдау 

туралы негізгі мәліметтерді баяндау табылады. Негізгі міндеті 

болып студенттерді ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика негіздерімен ақырғы ӛлшемсіз 

кездейсоқ шамалар аясында ӛлшемдер теориясы мен 

функционалдық талдауды қатаң қолданбай-ақ таныстыру 

табылады. 

Ықтималдықта  теориясының негізі ретінде жалпы танылған 

А.Н. Колмогоров аксиомалары қабылданған. Ерекше кӛңіл 

студенттердің ықтималдықтар теориясының фундаменталды 

тҥсініктерін жақсы меңгеру, сонымен қатар есептің қойылу 

әдістемелерінің негізін меңгеру және математикалық 

статистика есептерін шешуге бӛлінген. 

-шарасыз және функционалдық талдаусыз теориясыз 

қатал қолданусыз шекті ӛлшемді кездейсоқ шамаларға 

шеңберлерде ықтималдықтардың және математикалық 

санақтың негізгі теорияларды білу. 

- ықтималдықтар теория бойынша есептер шешу және 

бҧл пәндерден негізгі формулалардан қолдануымен 

математикалық санақты білу; 

Топта жҧмыс істеу керек, сабақтас қойылған есептерді 

сонымен бірге шешу МС ТВ және ; ықтимал сипаттан 

қойылған есептермен қарап анықтауға ықтимал-

статистикалық ойлау және білу істеп шығару тиісті; 

Ықтималдық және оның баға, кездейсоқ шама, оның 

мінездемелер және олардың бағалары, нҥктелік және 

аралықтық бағалауы сияқты, сондай ҧғымдармен еркін 

айналу ҥйренуге тиісті. 

DT2302 Дифференциалдық теңдеулер 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303  

2+1+0 

Жоспарлау қабілеттілік жаңа жҥйелер жҥйелер және жасау 

әбден жетілдіру ҥшін ӛзгерістер, уақыттың жоспарлаулары 

дағдылармен ие болу, қарапайым компъютер дағдылармен 

дербес жҧмыстар, ие болу дағдылармен, қазіргі компъютер 

технологиялардан кӛмекпен кәсіби қызметте қолданхатын 

мәліметтер іздестірудің, жиынның, әзірлеудің, ӛңдеудің және 

талдаудың негізгі әдістермен ие болу. 

Қолданхатын математикалық әдістерінiң математикалары, 

білімі барлығын облыстарына білімдердің математикалар және 

кең спектр ортақ теориялық және эксперименталді 

қағидалардың және әдістердің білім және математикасына 

қосымшасында электроникасының, компъютер 

программалауының және сандық әдістерінiң олардың 

қолданулары, білімі, математикалық талдаудың, 

дифференциалды теңдеулердің негізгі ҧғымға білім 

Шектердің математикалық талдаудың, теорияның 

негізгі ҧғымға білім, ҥзіліссіздік интегралдардың 

функциялар, дифференциалды есептеулер, теорияы, 

тҥбірлерінің есептеулері нақтылы интегралдар және 

олардың қолданулары, жақын жҥрген адам әдістері 

бірнешесі айнымалы, анықталмаған функциялар, еселі 

интегралдар, қисық сызықты және шалағай интегралдар 

функциялар теңдеудің және нақтылы, теорияы. Шешу 

білу әр тҥрлі контекст математикалық мәселелер және 

орнату қабілеттілік функциямен ортақ теориямен 

мәселелермен арасында және негізді, біліммен 

қатынастар кӛптеген айнымалы, еселі интегралдардың 

теорияы, қисық сызықты және шалағай интегралдардың 

теорияы, математикалар бҧл облыстар есептердің 

шешімдері дағдылармен ие болу. 

MFT2303 Математикалық физика теңдеулері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  DU 

2307 

2+1+0 

Курстың мақсаты : математикалық физикалар теңдеулердің 

негізгі ҧғымға зерттеу және туынды біріншісіден 

бӛлінділермен теңдеуге порядка, математикалық физикалар 

математикалық физиканың, және сызықты емес теңдеулердің 

сызықты теңдеуге зерттеу. 

Осы бағдарламаға, олардың ӛзара байланысына, ӛзара 

тәуелділігіне және ӛзара ықпалына білу негізгі 

математикалық ҧғымдар, кіретінілер ӛзі арасында ғана 

емес, және басқа математикалық пәндермен. 

Білу айнытпай және пікірлердің жҥрісі байсалды 

дәлелдеуу керек, оның керексіз толықтықтарды ҥйіп 

тастамай. 

Есептер шешім бойынша жаттығу дағдылар алу керек 

тәжірибелер нақты простейшую есепті математикалық 

дҧрыс орнату керек, оның шешімдер әдіс таңдау керек 

және шешу оның. 



VKTA2304 Вариациялық қисап және тиімділеу 

әдістері 

2 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1302, AGLA 1304, 

MA 1301, MA 1303 

1+1+0 

Курста ҚР білім Министрлігімен бекітілген, «Вариациялық 

есептеулер және оптимизация әдістері» фундаменталды курсы 

бойынша бағдарламаға сәйкес келетін, міндетті минимум бар. 

ӛздік жҧмысқа арналған кӛп санды есептер және бақылау 

тапсырмаларының типтік нҧсқалары келтірілген. 

Университеттің математикалық факультетінің кҥндізгі және 

кешкі бӛлімінің жоғарғы курс студенттеріне, сонымен қатар, 

магистранттарға, аспиранттарға, ғылыми жҧмысшыларға және 

эксперименталды есептер теориясының қосымша тарауларын 

оқитын, БАФ тыңдаушыларына арналған. 

Математикалық талдау ес ептер  шешім  

бойынша жаттығу да ғдылардың  білім  

тәжірибелер  простейшую нақты есепті  

математикалық  дҧрыс  орнату керек,  оның  

шешімдер  математикалық  аппарат  және әдіс  

таңдау керек,  шешу оның ;  математикалық  

талдау нег і з г і  бӛлімдер  бойынша арнайы 

әдебиетпен жҧмыс  істеу керек.  

-умение жҥйелердің  қҧрастырулар  және  

жҧмыс  жасаулары теориялық нег і здермен  

және заңдылықтармен жаттығу дағдылар  

алу,  олардың талдауының және синтез ін ің  

әд істемелік  қағидалармен ;  кҥрделі  

әлеуметт ік  -  экономикалық жағдаят  

жҥйелерге  талдауға ,  жобалауға  және  

басқаруға  есептерге жаттығу шешімге  

қаз ірг і  математикалық тҧрғылармен.  

 Модуль-4. Механика 

TM2301 Теориялық механика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+1+0 

Осы пәннің  негізгі заңдардың студенттермен зерттеу ӛз 

мақсатпен қҧрып жатыр ; математикалық ҥлгілердің 

қҧрастырулар дағдылардың алуы қазіргі математикасынан 

әдістерінен және қҧралдарынан қолдануысымен процесстерге 

және олардың талдауына табиғатта және техникада болып 

жататын ; ғылыми жалпылауларға және қорытындыларға 

қабілеттіліктерде будущих мамандарда дамыту. 

 Осы пәндер зерттеудің объекттермен заттық денелердің 

табиғаттар, математикалық ҥлгілер физикалық заңдары келіп 

жатыр, механикалар есептердің шешімдері негізгі әдістер және 

қабылдаулары. 

Теориялық механикада қолданхатын математикалық 

ҥлгілердің білімі ; теориялық механикалар негізгі 

ҧғымдардың және теоремалардың білім ; теориялық 

механикалар есептердің шешімдері әдістердің білімі. 

Білу : механикалық процесстер сипаттама ҥшін барабар 

математикалық ҥлгілер теру керек ; теориялық механика 

есептер шешім ҥшін лайықты әдістер қолдану керек ; 

механикадан кӛзқарастан алған нәтижелер талдау керек; 

Дағдылар Алу керек : теориялық механикалар 

есептердің шешімдері ; алуатын нәтижелердің 

талдаудың. 

TOM3302 Тҧтас орта механикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+1+0 

Кӛмекпен шылқыған орталарға механикада және әдістерге 

негізде және осы, дамыған теориялық механикада, ҥздіксіз 

кеңістік толтырған сондай заттық денелердің қозғалыстар 

қаралып жатыр, шылқыған тҥрмен және қозғалыспен уақытпен 

нҥктелермен арасында қашықтық ӛзгеріп жатыр. 

Осы курс деформациялауатын орталардың қозғалыстар 

зерттеудің математикалық әдістері қаралатын шылқыған 

орталар механикалар теориялық курспен келіп жатыр. 

Білу : шылқыған орталарға механикада қолданхатын 

математикалық ҥлгіге; 

Шылқыған орталар механикалар негізгі ҧғымдар және 

теоремалары ; есептердің шешімдері әдістері; 

Білу : механикалық процесстер сипаттама ҥшін барабар 

математикалық ҥлгілер теру керек ; шылқыған орта 

механика есептер шешім ҥшін лайықты әдістер қолдану 

керек ; механикадан кӛзқарастан алған нәтижелер 

талдау керек; 

Дағдылар Алу керек : шылқыған орталар механикалар 

есептердің шешімдері ; алуатын нәтижелердің 

талдаудың. 



 Модуль-5.  Есептеу математика 

SA2301 Сандық әдістері – I 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+0+1 

Курстың мақсаты : талдаудан және алгебрадан есептерден 

шешімнен сандық әдістермен таныстыру керек және 

алгоритмдерден қҧрастырудан қағидалармен. 

Курстың есептері : талдау және алгебра, және кәдімгі 

дифференциалды теңдеулер есептер шешім ҥшін есептеуіш 

математикадан әдістерден негізгі ҧғымдармен және идеямен 1) 

таныстыру керек ; есептеуіш математика есептер шешім тиімді 

жолдар табылу ҥшін қажетті сезгіштіктер және дағдылар 2) 

істеп шығару керек ; есептерден сандық шешімнен ӛте тиімді 

стратегиядан қағидалармен 3) таныстыру керек ; дағдылар 4) 

істеп шығару сандық және салыстырмалы талдауды; 

Кәдімгі дифференциалды теңдеулердің талдаудың және 

теорияның алгебралары негізгі есептердің білім. 

Қолдану білу кәдімгі дифференциалды теңдеулер талдау 

және теория алгебра есептер сандық шешім ҥшін 

есептеуіш математикалар әдістер. 

 Зерттехатын есептердің сандық шешімдер дағдылармен 

иелік ету, есептердің есептердің, салыстырмалы сандық 

талдаудың, математикалық пішіндеудің тҥзулылықтары 

алгоритмдердің, дәлелдеудің программалау және 

қҧрастырулары, личностного және мәселелі-бағдарлаған 

ҥйренулер әр тҥрлі сол маусымды мектептерге, арнайы 

семинарларға, студенттік конференцияларға және 

ҥйірмелерге шеңберлерде курстың. 

SA2302 Сандық әдістері – II 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+0+1 

Курста тиімді басқарудың қолданбалы есептерін шешудің 

қазіргі кездегі әдістері жетеді және жеткілікті дәрежеде 

баяндалған. Тиімділеу есептерін барлық детерминирленген, 

ойындық және стохастикалық модельдермен қоса 

алынғандағы, негізгі модельдер қамтылған. Тиімд басқару 

теориясының кӛптеген жағдайда зерттеу нәтижелер (ерекше 

есептердің кейбір класстары ушин  тиімділіктің қажетті 

шарттары, корреляцияланған шулы жҥйелердегі тиімді 

фильтрация және т.б.) келтірілген. Тиімді басқару есептерін 

шешудің сандық әдістеріне және сандық алгоритмдерді жҥзеге 

асыру сипаттарына ерекше кӛніл бӛлінген. Теорияны 

баяндаумен бирге бір тҥрлі қолданбалы есептерді шешуді 

 жете талқыланған кӛптеген, соның ішінде ашатын 

аппараттарды тиімд басқару есептеріне  мысалдары 

қарастырылған. 

Айырма схемалардың математикалық физикалар және 

ҧғымдар теңдеулердің білу негізгі есептері. 

Туынды математикалық физикаларға бӛлінділерде 

дифференциалды теңдеулер ҥшін есептер сандық шешім 

ҥшін есептеуіш математикалар әдістер қолдану білу 

керек. 

 Зерттехатын есептердің сандық шешімдер дағдылармен 

білу керек, айырма есептердің тҥзулылықтар есептердің, 

зерттеудің есептердің, салыстырмалы сандық 

талдаудың, математикалық пішіндеудің тҥзулылықтары 

алгоритмдердің, дәлелдеудің программалау және 

қҧрастырулары, личностного және мәселелі-бағдарлаған 

ҥйренулер әр тҥрлі сол маусымды мектептерге, арнайы 

семинарларға, студенттік конференцияларға және 

ҥйірмелерге шеңберлердегі курс. 

 Модуль-6. Математикалық модельдеу 



MMK3301 Математикалық модельдеуге кіріспе 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  DU 2307, MA 1301, MA 

1303  

1+0+1 

Шынайы процесстерді математикалық модельдеу ғылыми-

техникалық прогресс есептерін шешудің қазіргі заманғы және 

әсерлі әдістерінің бірі болып табылады. Математикалық 

модельдеу әдістемесінің негізінде зерттелетін объектінің 

адекватты математикалық бейнесін қҧру мен оны есептеуіш 

және компьютерлік технологиялар арқылы талдау жасау 

жатады. Бҧл пән студенттерді объектілер мен әр тҥрлі табиғат 

қҧбылыстарын модельдеуді ҥйретуге арналған. Бҧл – 

жаратылыстанудың әр тҥрлі облыстарының (механика, физика, 

биология, химия және т.б.) қҧбылыстары мен процесстерін, 

сонымен қатар қоршаған орта экологиясының есептерін, 

қаржылық және экономикалық процесстерді және басқа да 

қиын қҧрастырылатын объектілерді модельдеу. Курс 

материалы адам ӛмірі мен қызметінің әр тҥрлі облыстарынан 

алынған кӛптеген мысалдарды қамтиды, бҧл студенттің 

зерттеуші ретіндегі ой ӛрісін дамытып, математикалық 

модельдеу дағдыларын қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

- олардың шешімдері әдістердің объекттердің және 

таңдаудың математикалық пішіндеулері дағдылармен 

(теориялық немесе сандық талдаудың ПЭВМ). 

   ғылыми - техникалық есептердің математикалық 

пішіндеулер белгілер таңдау, жаратылыс танудан басқа 

облыстардан есептермен ҧқсастықты ӛткізу керек 

BFMMKM3302 Биофизика және медицинада 

математикалық және компьютерлік 

модельдеу 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер:  DU 2307, MA 1301, MA 

1303  

1+0+1 

Биологиялық заңдарды қҧрастыру әрекеттерінде математиканы 

қолданудың ҧзақ мезімді тарихы бар. Әйтсе де тек қазіргі 

уақытта биология мен медицинаның барлық облысына 

интеграцияланған жақындау мҥмкін болды. Тез әрекет ететін 

компьютерлердің пайда болуы ғылыми білімнің барлық 

облысындағы ғылыми зерттеулерге әсер етті. Биология мен 

медицинаның әртҥрлі процесстерін модельдей отырып әртҥрлі 

факторлардың осы процесстерге әсер етуін зерттеуге болады. 

Диагностика ҥшін есептеуіш техникасын қодануды ӛте 

маңызды роль атқарады. 

- биомедициналық жҥйелердің әмбебап қасиеттерге 

туралы және олардың пішіндеулері әдістерді білу; 

- медицина-биологиялық процесстердің математикалық 

ҥлгілер талдау, математикалық әдістер және 

компьютерлер қолданып білу; 



FPMKM4303 Физикалық процесстерді математикалық 

және компьютерлік модельдеу 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  DU 2307, MA 1301, MA 

1303  

2+1+0 

Курстың мақсаты: аталған курс физикалық ҥрдістерді 

математикалық және компьютерлік модельдеу аймағында 

ғылыми зерттеулер жасауға, білім және әр тҥрлі 

мағлҧматтарды білуге қҧштар бакалавр студенттеріне 

арналған.   

Курстың міндеті: 

1) Кҥрделі физикалық ҥрдістерге математикалық модельдер 

қҧру.  

2) Кҥрделі математикалық физика есептерін шешудің 

жолдарын табу.  

3) Физикалық ҥрдістерге әр тҥрлі сандық әдістерді қолдану.  

4) Физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік 

модельдеу курсы бойынша проектілі, мәселелі, жекеше-

бағытталған білімді дамыту. 

5) Курс бойынша ғылыми зерттеу жҧмыстарының талдауларын 

дағдылау, ӛңдеу.  

Дифференциалдық теңдеулерді, математикалық физика 

теңдеулерін сандық әдістерді, программалау тілдерін C / 

C + + немесе Fortran, математикалық талдау, основы 

математикалық модельдеуге кіріспенің негіздерін білу 

қажет. 

Қолданбалы есептерді шешу ҥшін ақпараттық 

технологияларды таңдау мҥмкіндігі және қолдануды 

ҥйрену программалау тілдерін қолдану арқылы 

компьютермен жҧмыс жасап ҥйрену.  

Физикалық ҥрдістердің Математикалық модельдерін 

қҧрудың дағдыларын білу,  математикалық физиканың 

дифференциалдық теңдеулерін  дискретизациялаудың 

дағдыларын білу, математикалық модельдерді қҧру 

ҥшін программалық код, графиктер салуды,  қҧрып білу  

және алынған нәтижелер бойынша анимациялар жасап 

білу. 

 Модуль-7.  Жүйелі басқару және программалау 

Pro1301 Программалау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303  

1+0+2 

Курс программалау тілдерінің даму эволюциясына қысқаша 

мәлімет береді. Программалау ортасы, программалау тілдерінің 

негізгі қҧрылымдары туралы ҧғымдар енгізіледі. С++ және 

FORTRAN тілдерімен қоса жоғарғы деңгейлі программалау 

тілдерінің синтаксисі және семантикасы қарастырылады. Рекурсия, 

математикалық рекусивті функциялар ҧғымы енгізіледі; рекусивті 

процедураларға мысалдар келтіріледі; Мәліметтердің негізгі 

қҧрылымдары сипатталады және олардың әртҥрлі программалау 

тілдеріндегі іске асырылуына талдау жасалады. Жай типтер, 

массивтер, жазбалар және қҧрылымдар анықталады. Жадты  

статикалық және динамикалық басқару, жадта мәліметтердің 

әртҥрлі типтердің орналасуы қарастырылады.     

-знание тиімді программалаулар негізгі әдістердің 

-умение процедура стильне сандық әдістер іске асыру. 

 , программалаулар дағдылармен сандық әдістердің 

тиімді кітапханалардың әдістердің, қолданудың аса 

тиімді сандық процедура программалаулар дағдылармен 

білу керек жҥйелерде әр тҥрлі операциялығыларда 

әйгілі компиляторлардың қолдануыға. 



OZhZhB1302 Операциялық жҥйелерді жҥйелі 

басқару 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,  IT 1103 

1+0+2 

Қазіргі кезде типтік UNIX-жҥйесінің компьютерлік әлемде алатын 

орны ерекше болып келеді. Стандартты жиынтықта әкімшілік 

утилиттердің пайдалы бір қатарының жеткізуінің болуына 

қарамастан, жҥйе жеткізушілерінің барлығы емес жеткілікті 

деңгейде олардың техникалық қолдауын қамтамасыз етпейді. 

Сонымен қатар кӛптеген ҧйымдар бағдарламалық қамтамасыз 

етудің едәуір кӛлемін ешқандай қолдау кӛрсетпейтін 

университеттерден, Usenet желісінен және басқа да кӛздерден 

алады. Жҥйелік администраторлар — бҧл міндетіне тек ҧйымның 

желілік қауіпсіздігін бақылау ғана кіретін емес, сонымен қатар жиі 

ӛз арасында бір жҧмыспен белгілі бір нәтиже алу мақсатымен 

байланысқан қолданушыларға арналған бағдарламалық 

қамтамасыз ету мен компьютерлердің тиімді жҧмыс жасау 

қабілетін бақылайтын жҧмысшылар.  

- операциялық Linux жҥйелердің негізгі ҧғымдарға 

туралы білу; әкімшілік етулер негізгі есептердің білім ; 

бастапқы жҥктеулер кезеңдердің білімі ; жҥйелер 

тоқтаулар және қайта тиеулері білімі, 

ОСАОЛАРЛАРДЫҢ файлдық жҥйелері ерекшеліктерге 

туралы Linux, біртіндеп рҧқсаттың есептік жазуға, 

қҧрылымдарға туралы қолданушыларды, ажыратуды 

жаңа қолданушыларды, алып тастауды қосуға туралы, 

қатты диск қосымша желі ТСР/ІР, процедура туралы, 

хаттамалар туралы білу. 

CTOBP2303 C++ тіліндегі объектілі-бағытталған 

программалау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305 

1+0+2 

Бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған негізгі бағдарламалау 

тілдерінің бірі болып Си++ тілі табылады. MICROSOFT 

компаниясының  кең таралымына ие болған WINDOWS 

операциялық жҥйесі  С++ бағдарламалау тілінде қҧрастырылған 

және С++, Borland компаниясының ӛнімдері: Borland С++, Borland 

С++ Builder сияқты оның әр тҥрлі модификациялары ӛндірістегі 

артықшылығы бар бағдарламалау тілдеріне біріне айналды. 

Сонымен қатар, қазіргі заманда ҥлкен танымалдыққа LINUX 

операциялық жҥйесі ие болып келеді. Барлығы дерлік LINUX ОЖ-

дегі қосымшалар С++ тілін қолдану арқылы жазылған. Сондықтан 

бҧл тілді оқудың эффективті қолданылуы  LINUX ОЖ жҧмысында 

ӛз орнын табады. 

- тілде тиімді программалаудан негізгі әдістерден 

білімнен. 

-умение процедура стильне тілде сандық әдістер іске 

асыру. 

 , программалаулар дағдылармен сандық әдістердің 

тиімді кітапханалардың әдістердің, қолданудың аса 

тиімді сандық процедура программалаулар дағдылармен 

білу керек жҥйелерде әр тҥрлі операциялығыларда 

әйгілі компиляторлардың қолдануыға. 

 

PP2304 Параллельді программалау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305 

2+0+1 

Курстың мақсаты:Open MP ортасында параллельді 

бағдарламалаудың негізгі технологияларын зерттеу, Windows, 

Linux операциялық жҥйелерінде есептеуіш кластерінің жҧмысын 

баптау бойынша ҥйрену және дағдылар алу. ПҚЕ-ді ӛңдеу, С++ 

және Фортран 90 бағдарламалау тілдерін қолдану кезінде 

математикалық физиканың кҥрделі есептерін шешу ҥшін Open MP-

дің негізгі функцияларын қолдану. 

Параллел программалаулар ӛте әйгілі инженерные 

технологиялар меңгеру керек, кластер жҥйелерде 

программалаулар дағдылары алу керек, параллел код 

талқылаулар. 

 Модуль-8.  Компьютерлік графика және деректер қорлары 



3DM3301 3D-модельдеу 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305 

1+0+2 

3ds Max – Autodesk компаниясымен қҧрастырылған ҥш ӛлшемді 

модельдеу, визуализациялау және анимациялау жҥйесі. 3ds Max 

программасының кӛмегімен шынайы объектілердің ҥш ӛлшемді 

модельдерін қҧруға болады, фотошынайы сапалы 

визуализацияланған сурет алуға болады және компьютерлік 

анимация жасауға болады. Берілген курс, бакалавриатта оқылатын 

3D-Модельдеу курсының жалғасы болып табылады. Курста 

шынайы әлемнің физикалық процесстерін модельдеу, инверсті 

кинематика қолданып тірі жандарды модельдеу және модельін 

анимациялау, шаш пен жҥнді модельдеу және анимациялау, 

бӛлшектер жҥйесін қолданып табиғат қҧбылыстарын модельдеу 

және анимациялау, кеңістіктік тҥрлендіргіштер және сыртқы орта 

әсерлерінің имитациясын қолдану, бейнемонтаж әсерлерін қҧру, 

MaxScript тілімен танысу қарастырылады. 

- қолдануымен объекттер ҥш ӛлшемді пішіндеу әдістер 

туралы негізді және ҧлғаймалы қарапайымдарды, 

қҧрама объекттерді, тҥрлендіргіштерді және аспаптарды  

білу; сплайндардан және формалардан қолдануымен 

объекттер ҥш ӛлшемді пішіндеу туралы білім ; 

полигонал пішіндеу туралы білім ; анимация, жарық 

және кӛру әдістер туралы білім. 

 - ҥш ӛлшемді сахналар пішіндеу, қолданбалы ортаны 

кҥйіне келтіру ; ҥйреншікті материалдармен жҧмыстар 

білуі, қҧру білу жаңа материалдар ; текстураға объектке 

ҥстіне қойу керек ; кҥйіне келтіру білу камераны ; 

қойып шығу және кҥйіне келтіру білу сахнада жарық ; 

қҧру білу анимацияны ; орындау білу жҧмыс сахналар 

кӛруді. 

KGP3302 Компьютерлік графикада 

программалау 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305 

1+0+1 

Пәннің мақсаты болып студенттерді ПЭВМ бағдарламалық және 

аппараттық қҧралдар кӛмегімен кескіндерді қҧру мен 

визуализациямен таныстыру табылады. Компьютерлік графика –  

қазіргі заманғы дамып келе жатқан информатика саласының бірі. 

Компьютерлік графиканың қызығушылықтар сферасына 

бағдарламалы –аппараттық есептеуіш кешендер кӛмегімен 

жасалған кескіндерді қҧрастыру мен ӛңдеудің барлық аспектілері 

жатады. Ол кескінді кӛрсетудің барлық тҥрлері мен формаларын 

қамтиды. Тоталдық компьютеризация мен бірегей ақпаратты 

жҥйелерді қолдануға қҧрылған қазіргі заманғы компьютерлік 

графикасыз және виртуалды әлем мен ғылыми зерттеулерді 

визуализациясын оның мҥмкіндіктерісіз кӛрсету мҥмкін емес. 

- суреттер жасаулар және ӛңдеулері программалық және 

аппаратты қҧралдардың ПЭВМ ; қолданбалы (API) 

программалау қазіргі интерфейстер туралы білімді 

- қолданбалы (Open GL) программалаудан 

интерфейстерден кейбір жҧмыс істеу. 

RBKZhN3303 Реляциялық деректер қорларын 

жобалаудың негіздері 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  IT 1103,  Pro 1305 

1+0+2 

Қызметі ақпараттың ҥлкен кӛлемін ӛңдеумен байланысты, немесе 

әртҥрлі ҧжымдарда немесе кәсіпорындарда ақпараттық жҥйелерді 

тікелей жобалаумен және енгізумен байланысты болатын, қазіргі 

заманғы маманға реляциялық деректер қорын ҧйымдастыру және 

қолданушылық қосымшалар қҧру қҧралдарының негіздерін білу 

қажет. Реляциялық деректер қорын қҧру принциптерін меңгеру 

және деректерді ӛңдеу әдістерін ҥйрену курстың мақсаты болып 

табылады. SQL тілі РДҚ-мен жҧмыс істеудің негізгі қҧралы болып 

табылатындықтан, осы тілде программалау дағдыларын меңгеру 

пәннің мәселесі болып табылады. Одан басқа, курс мәселелеріне 

реляциялық деректер қорын жобалау дағдыларын алу да кіреді. 

РДҚ-да деректерді қҧрылымдаудың теориялық негізі ретінде курс 

мәселесіне реляциялық алгебра негіздерін зерттеу де кіреді. 

- реляционных базалары ҧйымдар негіздердің осы және 

қолданбалы қосымшалардың әзірлеулер қҧрал-

сайманның қажетті, немесе қызмет мәліметтен ҥлкен 

кӛлемдерден ӛңдеумен сабақтас қазіргі маман ҥшін әр 

тҥрлі мекемелерде ақпараттық жҥйелерден тікелей 

жобалаумен және енгізумен немесе кәсіпорындарға. 

  - реляциондық  базалары тҧрғызу  

Жеке білім беру траекториялардың модульдері (ЖББТ)/ ТК 



 ЖББТ 1.   Математикалық модельдеу 

SW Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

 

Пререквизиттер: 

1+0+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жҧмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   

ғылыми  әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

тҥсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-қҧжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  

ғылыми  зерттеулерін  жҧмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  

жҧмыстарын  нақты  шешім  қабылдау  ҥшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  

орындауға  бағытталған. 

SVT 2501 

 

Спектралды және вейвлет талдау 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303 

1+1+0 

Курс функция мен сигналдарды ӛңдеу практикасы мен 

теориясындағы ең жаңа бағытқа арналған.  Вейвлеттер теориясы 

ӛткен ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болды және жылдам 

қарқында Алыс шетел елдерінде дами бастады. Ол сигналдар мен 

суреттерді сығу мен тҥрлендірудің  ең жаңа әдістері мен 

технологиясына арналған негізді қҧрастырды, медицина, геология,  

телекоммуникацияда ӛз қолданымын тапты. ӛзінің қолданбалы 

мәні бойынша вейвлет-анализ бірнеше артықшылықтар қатарына 

ие болу арқылы Фурье тҥрлендіру мен реттері мәнімен бірге 

қойылады. Курста негізгі вейвлет – талдаудың тҥсініктері 

қарастырылады және оған ҧқсас мысалдарда вейвлет – талдаудың 

қолданылуының характерлі ерекшеліктері мен мҥмкіндіктері 

кӛрсетіледі. Сонымен қатар курста  уақытша қатарлардың, 

фильтрлер тҥсінігінің спектральдік талдау әдістері, спектральдік 

әдістерді кӛп ӛлшемді сызықты есептерді сандық  

- негіздердің функционалдық және вейвлет талдауды 

және сипаттау білу сигналдардың жіктеулері сигналдық 

мәліметтің, қағидалардың ӛрнектеулер және 

қҧрастырулар процесстері, сигналдардың орамды, 

сигналдардың жиілік ҧсынысы; 

- интерполяциялар ҥздіксіз сигналдардың, әдістердің 

дискретизациялар және қалпына келтірулер әдістермен 

білу ақпараттық осы ; математикалық физикаларға 

бағыттарға, Математикалық талдауға сондай сияқты, 

сандық әдістерге, теңдеулерге негізді пәндерге 

зерттеуге жҥрісте алған дағдылардың кҥшейтуы және 

дамытуы. 

 

ZhOEMA3502 

 

Жоғары ӛнімді есептеулердің 

модельдері және әдістері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305 

2+0+1 

Пәндер мақсат – жоғары ӛнімді жҥйелерде гидродинамикалар 

есептердің шешімдері математикалық ҥлгілердің және әдістердің 

зерттеу. Дәрістерге материалдарға рецензиалахатын журналдарда 

отандық және шетел авторлардың біртума ғылыми жариялаулар 

кіріп жатыр. Курстың мазмҧны осы тақырып бойынша бар 

әдебиетте негіздеған авторлық әзірлеумен келіп жатыр және ҥлкен 

есептеуіш есептер шешім ҥшін параллел қосымшалардың әзірлеуге 

тәжірибеге. 

Параллель  виртуалды машиналар программалау әдістер 

туралы білімдер алу керек ; меңгеру кейбір параллель 

программалаулар технологиялар ; білу архитекруралық 

кластер жҥйелерді, кез келген есеп ҥшін программалық 

параллел код қҧрау білу керек ; пішіндеу есеп шешім 

ҥшін алгоритмдің қҧрастырулары дағдылары алу керек  

.Жоғары ӛнімді есептеулерден қолданумен нақтылы 

процессті білу. 

GFMM3503 

 

Геофизиканы математикалық 

модельдеу 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305 

2+0+1 

Алу курстың мақсаты геофизикалар әмбебап қасиеттерге туралы 

білімдер және олардың пішіндеулері әдістерге, математикалық 

әдістерді қолданхатын геофизиканың математикалық ҥлгілері 

туралы.  Кең мағынада геофизика мҧхиттердің қатты Жерлерді, 

физиканы физиканы ҥйреніп жатыр. 

Геофизикалар математикалық ҥлгілері талдау керек, 

математикалық әдістер және компьютерлер қолданып. 

Программалауларға тілдерге математикалық 

физикаларға, сандық әдістерге бағыттарға, теңдеулерге 

сондай сияқты негізді пәндерге зерттеуге жҥрісте алған 

дағдыларды нығыздал және дамыту. 

Дағдылармен білу керек, жеке  және мәселелі-

бағдарлаған ҥйренулер әр тҥрлі сол маусымды 



мектептерге, арнайы семинарларға, студенттік 

конференцияларға және ҥйірмелерге шеңберлерде 

курстың білуі. 

TFSA3504 

 

Теоретикалық физикадағы спектралды 

әдістері 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303 

2+0+1 

Курстың мақсатпен теориялық физика есептер шешім ҥшін сандық 

алгоритмдердің және спектрлік әдістердің зерттеу келіп жатыр ал 

сонымен бірге қолданбалы есептер шешім ҥшін спектрлік 

әдістердің таңдаудың және қолданудың мҥмкіндіктері білуі. 

Спектрлік әдістер теориялық физикада ағымдардан зерттеуден 

басқа оптикалық әдістермен жиi бір жерден шығып жатыр. 

Спектрлік методы- сезгіш әдістерді және теориялық физикаға ғана 

емес қолданып жатыр және ғылымдарға аналитикалық химияда, 

астрофизикада, металлургияда, машина жасауда, геологиялық 

барлауда, археологияда және басқа салаларда кең қолданылып 

жатыр. 

Программалаулар математикалық физикалар, сандық 

әдістер, тілдері білу дифференциалды теңдеулер, 

теңдеулер C / C немесе Fortran, математикалық 

пішіндеулер математикалық талдау, негіздер, Спектрлік 

және вейвлет талдау 

Қолданбалы есептер шешім ҥшін спектрлік әдістердің 

таңдаудың және қолданудың мҥмкіндігі білу керек, 

жҧмыс істеу білу компьютермен және тілдің 

қолдануылары 

Баяулату программалаулар, қабілеттілік қолдану 

есептер, мҥмкіндік тиімді шешім зат бойынша ғылыми, 

анықтама, әдістемелік әдебиет 

Физикалық процесстердің математикалық ҥлгілердің 

қҧрастырулар дағдылармен білу керек, математикалық 

физикалар дифференциалды теңдеулердің 

дискретизация,, программалық код жазу ҥшін алған 

нәтижелер ҥшін кесте және анимация математикалық 

ҥлгі, қҧрастыру салынған дҧрыс спектрлік сандық әдісті 

таңдау спектрлік әдістерден кӛмекпен физикалық 

процесстер математикалық және компъютер пішіндеу 

бойынша ӛз білімдер кеңейту керек ҥшін, ӛздігінен 

ҥйрету дербес сапалардың дамыту. 

 

GIBPMKM3505 

 

 

Гендік инженерия және биологиялық 

процесстерді математикалық және 

компьютерлік модельдеу  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305 

1+2+0 

Берілген курс гендік инженерия есептерінің математикалық 

модельдерін зерттеуге, математикалық есептерді қою және шешу 

әдістерін ҥйренуге, зерттелетін процесстерді талдауға бағытталған. 

Берілген пәнде ағзадан (жасушалардан) гендердің бӛлінуі, 

гендермен манипуляция жҥргізу және оларды басқаларына енгізу 

процесстерінің математикалық модельдері зерттеледі. Курста 

қарастырылған есептерге қатысты зерттелетін кӛп параметрлі, 

сызықсыз физика-химиялық, биологиялық жҥйелердің қҧлығын 

талдауға байланысты математикалық жолдар баяндалады. 

- молекулалық динамикалар қасиеттерге және гендік 

инженерии және олардың пішіндеулері әдістерге; 

- медицина-биологиялық процесстердің математикалық 

ҥлгілер талдау, математикалық әдістер және 

компьютерлер қолданып; 

Программалауларға тілдерге математикалық 

физикаларға, сандық әдістерге бағыттарға, теңдеулерге 

сондай сияқты негізді пәндерге зерттеуге жҥрісте алған 

дағдылардың кҥшейтуы және дамытуы 

 

HPMKM3506 

 

Химиялық процесстерді 

математикалық және компьютерлік 

модельдеу 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

Курста қарастырылатын есептерді заттың және жылудың 

динамикалық кӛздері бар стационарлы емес жылу және салмақ 

тасымалының есептері ретінде сипаттауға болады. Сызықты емес 

және кӛп параметрлі болғандықтан бҧл есептерді шешҥ 

қиындықтар туғызады. Алайда, кӛп жағдайда дербес жағдайлады 

қарастырған да жеткілікті, кҥрделі қҧбылыстар комплексінде 

- химия процесстердің пішіндеулер ерекшеліктері ; 

реакторлардың математикалық ҥлгілері ; реакторлардың 

сандық ҥлгілері ; қойылған есеп ҥшін программалық код 

жазулар ерекшеліктері. 

-химия-технологиялық процесстер пішіндеу есептер 

ҥшін программалық код қҧрау ; есептер тиімді шешімі 



 кейбір қҧбылыстардан абстракцияланып, жеңілдетілген моделдерін 

қарастыруға болады. Соңғысының шынайы процесске сәйкестігін 

алынған шешімдерді сандық жәнә физикалық эксперименттер 

мәндерімн салыстыру арқылы білуге болады. Жеңілдетілген 

процесстерді зерттеу кезінде процесстің негізгі ерекшеліктерін 

байқауға, параметрлердің әсерін анықтауға, кризистiк 

қҧбылыстарды, автотербелістерді, процесстер режимінің кӛптілігін 

және т.б. зерттеуге болады. 

Курстың мақсаты және есептері: Химиялық процесстерді 

математикалық моделдеудің ерекшеліктері мен принциптерін 

зерттеу, студенттердің математикалық модел қҧру кезінде дағды 

және  білім алуы, оларды жеңілдету және динамикалық 

процесстердің сапалы талдауын жҥргізу дағдысын ҥйрену және 

оны табиғи және сандық тәжірибелерді жоспарлау кезінде қолдана 

білу. 

табу керек ; зат бойынша ғылыми, анықтама, 

әдістемелік әдебиетті қолдану керек ; химия-

технологиялық процесс есеп ҥшін математикалық ҥлгі 

қҧрау керек. 

FTPMKM4507 

 

Физико-технологиялық процесстерді 

математикалық және компьютерлік 

модельдеу  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

Есептерге курста   жылу тҧрақты есептің сияқты сипаттауға 

болады - және заттарда динамикалық кӛздерде бар болуда 

массопереноса және жылы. Бҧл есептердің нақты шешім олардың 

сызықты еместігі себепті киындаған многопараметрикалық және. 

Қҧбылыстарға кҥрделі кешенде олардан кейбір дерексіздендірілуге 

кезде, болады шеткі жағдайлар бірақ жиi жеткілікті зерттеу керек 

және ықшамдаған ҥлгілерді қарау. Соңғы нақты процесстен 

сәйкестіктен осы сандық алған шешімдерден келісумен тексеріп 

жатыр және физикалық тәжірибелерді. Ықшамдаған ҥлгілерде 

зерттеуде процесстің негізгі ерекшеліктері айқындалуға болады, 

параметрлердің ықпалы анықтау керек, процесстердің тәртіптердің 

кризистік қҧбылыстар, автотербелістер, кӛптігі талқылану керек  

Химия процесстердің математикалық пішіндеулер 

ерекшеліктердің және қағидалардың білімі, 

Айқындалу білулердің процесстің негізгі ерекшеліктері, 

параметрлердің ықпалы анықтау керек, процесстердің 

тәртіптердің кризистік қҧбылыстар, автотербелістер, 

кӛптігі талқылану керек 

Жоспарлау ҥшін процесстердің және оның 

қолдануының динамикалары сапалы талдаудың 

жеңілдетулер және ӛткізулер дағдылармен білу табиғи 

және сандық тәжірибелерді білу. 

EG4508 

 

Есептеу гидродинамикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1  

Есептеуіш гидродинамика - жиынтық физикалық, математикалық 

қосатын шылқыған орталардың механикалар ішкі бӛлімі және 

ағынды процесстер мінездемелер есептеу ҥшін арналған сандық 

әдістерді. Курстың мақсаты: Есептеуіш гидродинамикаларға 

облыста кез келген зерттеулер базасымен гидро/газодинамики 

ағындардың негізгі теңдеулердің тҧжырым келіп жатыр, ал тап : 

бӛлінбейтіндіктер теңдеулер ; импульс сақтаулары теңдеулері ; 

газдар) (ҥшін кҥйлер энергиялар, теңдеуі сақтаулар теңдеуі. 

Теңдеуге жоғарыда айтылған жҥйелердің шешімдер әр тҥрлі 

әдістердің және процесстердің зерттеу  

Есептер қойылу және сандық шешім әдістер туралы 

білімдермен біледі, 

Компъютер есептеуіш тәжірибелердің екібастан - 

айырма аппроксимациялардың, ӛткізудің қҧрастырулар 

дағдылары алады; 

Есептеуіш гидродинамикалар негіздердің терең 

білімдері алады; 

Есептер шешім және талдау ҥшін бҧл білімдер қолдану 

біледі. 

 Қолданбалы программалау қазіргі интерфейстер туралы 

ҧсыныс алады (API) және жҧмыс істеу білу олардан 

кейбір DirectX) (Open GL,; 

Негізгі функцияларға туралы білімдермен біледі API 

және график тҥрінде суреттері жасауы және ӛрнектеуі 



бойынша программалық кодында жазуында олардың 

қолдану білу керек; 

Реалистік субілімдермен біледі API және график тҥрінде 

суреттері жасауы және ӛрнектеуі бойынша 

программалық кодында жазуында олардың қолдану білу 

керек; 

MNDDS4509 

 

Деформацияланатын ортаның сызықты 

емес динамикасын модельдеу  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305, UMPh 2311 

1+2+0 

Молекулалық биологиялар білу негізгі процесстер. 

Бҧл процесстердің элементтер, кезеңдер талдау білу керек және 

қарапайым және кҥрделі организмдерге торшаларда осы 

процесстер пішіндеу керек. 

Математика бойынша арнайы курстарға молекулалық биологиядан 

курстан шамамен тапсырмалардың молекулалық биологиялар және 

қолдануылар курстың модулдік қосындылары дағдылармен білу 

керек, периодтық емес полимерлердің молекулалық-биологиялық 

процесстердің, пішіндеудің пилотного жобалаулар дағдылармен 

(белокты және алгоритм молекулалық-биологиялық есептердің 

нуклеин қышқылдардың), шешімдің, личностного және мәселелі-

бағдарлаған ҥйренулер әр тҥрлі сол маусымды мектептерге, 

арнайы семинарларға, студенттік конференцияларға және 

ҥйірмелерге шеңберлерде курстың. 

Молекулалық биологиялар білу негізгі процесстер. 

Бҧл процесстердің элементтер, кезеңдер талдау білу 

керек және қарапайым және кҥрделі организмдерге 

торшаларда осы процесстер пішіндеу керек. 

Математика бойынша арнайы курстарға молекулалық 

биологиядан курстан шамамен тапсырмалардың 

молекулалық биологиялар және қолдануылар курстың 

модулдік қосындылары дағдылармен білу керек, 

периодтық емес полимерлердің молекулалық-

биологиялық процесстердің, пішіндеудің пилотного 

жобалаулар дағдылармен (белокты және алгоритм 

молекулалық-биологиялық есептердің нуклеин 

қышқылдардың), шешімдің, личностного және мәселелі-

бағдарлаған ҥйренулер әр тҥрлі сол маусымды 

мектептерге, арнайы семинарларға, студенттік 

конференцияларға және ҥйірмелерге шеңберлерде 

курстың. 

TFMM4510 

 

Теориялық физикадағы 

математикалық модельдері  

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

Кӛптеген физикалық теориялар жалпы алғанда геометрия пәнінің 

мазмҧнын қҧрайды деген тҥсінік соңғы жылдары қалыптасты. 

Физикада кҥйлердің фазалық кеңістігімен , ал геометрияда 

нҥктелер кеңістігімен жҧмыс істейді. Геометрияда қабаттасқан 

(қатпарланған) кеңістіктер кеңінен қолданылады. Янг-Милстің 

калибрлі ӛрістер теориясы бірнеше қабаттасқан кеңістіктерден 

қҧралатыны белгілі болды. Берілген  курста студенттер теориялық 

физиканың осы және басқа да кӛптеген шешілмеген мәселелерімен 

таныстырылады.  

Теориялық физикада қолданхатын математикалық 

ҥлгілер білім ; теру Білу теориялық физикалар 

есептердің шешімдері әдістердің білімі теориялық 

физикалар негізгі ҧғымдардың, теоремалардың білім 

механикалық процесстер сипаттама ҥшін барабар 

математикалық ҥлгілер ; теориялық физика есептер 

шешім ҥшін лайықты әдістердің қолданулар білуі ; 

талдау білу физикадан кӛзқарастан алған нәтижелер. 

Алуатын нәтижелердің талдаудың теориялық 

физикалары есептердің шешімдері дағдылармен иелік 

ету. 

 ЖББТ 2. Есептеу математика және жоғары өнімді есептеу 

SW 3501 Scientific writing    

( каз/рус/анг ) 

1 кредит/ 2ECTS 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жҧмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   ғылыми  

әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  

ғылыми  зерттеулерін  жҧмыспен  қамтып  білу.  



Пререквизиттер: 

1+0+0 

тҥсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-қҧжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  

жҧмыстарын  нақты  шешім  қабылдау  ҥшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  

орындауға  бағытталған. 

GA2501 Графтар және алгоритмдер 

2 кредит/ 3ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1303, DG3308, 

DU 2307 

1+0+1 

Осы пәндер мақсатпен осылай графтарда алгоритмдердің негізді 

ҧғымға зерттеу келіп жатыр графтардың тҥрлердің графтарды және 

зерттеуді әртҥрлі қасиеттердің. 

 Объекттермен және байланыстармен жиынмен — бҧл абстрактілі 

ҧсыныспен графпен арасында 

Олармен. Графтарда әлі кӛп әртҥрлі қасиеттердің бар. 

« классикалық » алгоритмдер туралы графтарға, білімге 

әртҥрлі қасиеттерге білімге 

Графтарға, графтарға компьютерде ҧсыныс туралы 

білім және не ҥшін ол қолданып жатыр. 

Танып білу білу неориентированных графтардан 

бағдарлаған графтар. 

Компьютерде графтардың ҧсыныстары дағдылармен 

білу керек. 

 

MMAOK3502 

 

Монте-Карло әдістері және олардың 

қосымшалары 

 3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  TVMS 3309 

2+1+0 

Пәндер сабақ берулері мақсаты – әдістер шығару және зат, 

ядролық физика, статистикалық физика (тасымалдау физика 

есептер есеп айырысу ҥшін Монте-Карло қолданып жатыр және 

др.), сенімділіктің, химияның, биологияның, ҥнемдеулердің 

жаппай қызмет кӛрсетулер, теориялары радиотехникалар, 

теориялар (ықшамдау, басқару, торлық жоспарлау және др.), 

автоматтардың, аэродинамиканың, гидрологияның теориялары 

барлық мҥмкін емес — санап шығу керек. Ағылшын тілінде) « 

Әдістерге Монте-Карло және олардың қосымшаларына курста 

Монте-Карло әдістерден қолданумен сабақтас дерлік барлық ӛте 

маңызды сҧрақтар » қарастырылған. 

Білу : ықтималдықтардың теорияны және 

математикалық физика есептер шешім математикалық 

физика, « классикалық емес » сандық әдістер есептер 

сандық шешім ҥшін математикалық санақты. Кҥрделі 

кездейсоқ шамалардың қҧрастырулар әдістердің білу 

негізгі ҧғымдар және идеялары, ал алу олардың 

негізінде содан соңы жаттығу есептердің шешімдер 

дағдылары, сол қолдану орналастырды немесе басқа 

Монте әдістердің алгоритмдері – Карло. Білу : « кері 

байланыс (іске асыру сандық нәтиже талдау керек »), « 

кері ») байланыс (іске асыру сандық нәтиже талдау 

керек. 

SEShESSh3503 

 

Сызықты емес шекті есептерді сандық 

шешу  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  MA 1301, MA 1303,  

Pro 1305, UMPh 2311   

2+0+1 

Сызықты емес ӛлкелік есептердің « Сандық шешім пәндер Негізгі 

мақсатпен шылқыған орталар механика теңдеулер талдау ҥшін 

қолданхатын есептеуіш әдістер негізді ҧғымдар және іргелі 

тҧрғылар туралы бҥтіндік ҧсыныста студенттерде қҧрастыру » 

келіп жатыр. 

Ҧсыныс алу керек : бӛлінділерде теңдеулер ҥшін 

ӛлкелік және бастапқы есептер қойылу және зерттеу 

әдістер туралы туынды. 

Білу : айырма схемалардың теориялар негізгі ҧғымдар 

және анықтаулары, айырма схемалардың 

аппроксимациялар, жинақтылықтар және 

орнықтылықтар сҧрақтары. 

Білу : нақты сызықты емес дифференциалды есептер 

ҥшін айырма схемалар тҧрғызу керек, нақты есептер 

ҥшін айырма схемалардың аппроксимацияны, 

жинақтылықты және орнықтылықты зерттеу керек, 

қойылған есептерді численно шешу. 

Дағдылармен білу керек : негізгі математикалық 

есептердің сандық шешімдері ; есептеуіш 



математикалар негізгі алгоритмдердің 

программалаулар. 

TZhU3504 

 

Таратылған жҥйелерді ҧйымдастыру 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,  IT 1103 

  

2+0+1 

Техникалық мағынада таралған жҥйелер анықтау мәліметтен 

берілумен тығыз сабақтас және ӛңдеулер ҧйыммен осы. Тҥсіну 

курстың мақсаты коммуникациялық жинақтау подсети ҥшін осы 

біріккен автономды процессорлардың және жҥйелердің жиынтық 

және ортақ есеп шешім сонымен бірге ҥшін жҧмыс істейтін. 

Негізді математикалық әзірлеу керек болып жатыр. Тіл 

программалауларға облыста қажетті кейбір алдын ала 

әзірлеу, бас тҥрмен,   подсети.. коммуникациялық 

біріккен автономды процессорлардан және жҥйелерден 

данных.знание жиынтықтан тҥрлерден ҧғыммен 

байланыста. 

GE3505 

 

Ғылыми есептеулер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер  

2+0+1 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жҧмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   

ғылыми  әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

тҥсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-қҧжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  

ғылыми  зерттеулерін  жҧмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  

жҧмыстарын  нақты  шешім  қабылдау  ҥшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  

орындауға  бағытталған. 

KTTSA3506 

 

Қисықсызық торларды тҧрғызу сандық 

әдістері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Pro 1305,  MA 1301, 

MA 1303,   UMPh 2311   

2+0+1 

Сандық әдістердің негіздердің ҥйренуі курстың мақсаты және 

бӛлінділерде теңдеулер ҥшін ӛлкелік және бастапқы есептер 

қойылу және зерттеу әдістер туралы туынды. 

Есепті торлар дифференциалды сандық шешімде қолданып жатыр 

Және интегралды теңдеулерді. Тҥбегейлі дәрежеде есепті торлар 

қҧрастырулар сапасы теңдеулер сандық шешімдері (сәтсіздікті) 

жетістік анықтап жатыр. 

Ҧсыныс алу керек : бӛлінділерде теңдеулер ҥшін 

ӛлкелік және бастапқы есептер қойылу және зерттеу 

әдістер туралы туынды. 

Білу : айырма схемалардың теориялар негізгі ҧғымдар 

және анықтаулары, айырма схемалардың 

аппроксимациялар, жинақтылықтар және 

орнықтылықтар сҧрақтары. 

 

AEA4507 

 

Ақырлы элементтердің әдісі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  UMPh 2311    

2+0+1 

Курстың мақсаты : тҥпкі элементтердің әдіс теориялық және 

жаттығу негіздерге ҥйрену (МКЭ), математикалық физика нақты 

есептер шешім МКЭ ҥшін қолдануы. 

Білу : тҥпкі элементтердің әдіс Теориялық және жаттығу 

негіздері. Алгоритмизацию және компъютер МКЭ іске 

асыруды. Қазіргі программалық МКЭ қамтамасыз ету 

туралы. 

Білу : тҥпкі элементтерге облыс ойрандау керек, 

бӛлінділерде нақты теңдеулер МКЭ ҥшін қолдану 

туынды, бар программалық МКЭ қамтамасыз етуден 

кӛмекпен есептер численно жҥзеге асыру керек. 

 

EG4508 

 

Есептеу гидродинамикасы   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,  MA 1301, 

MA 1303,   UMPh 2311   

 

1+2+0 

Пәндер сабақ берулері мақсаты – компъютер есептеуіш 

тәжірибелердің екібастан - айырма аппроксимациялардың, 

ӛткізудің есептердің, қҧрастырудың қойылулар және сандық 

шешімдері әдістерге ҥйрену. Пәндер зерттеудің есептері – 

есептеуіш гидродинамикада негіздерде терең білімде студенттерде 

істеп шығару керек ; қолдану білу есептер шешім және талдау 

ҥшін бҧл білімдер. 

Есептер қойылу және сандық шешім әдістер туралы 

білімдермен біледі, 

Компъютер есептеуіш тәжірибелердің екібастан - 

айырма аппроксимациялардың, ӛткізудің қҧрастырулар 

дағдылары алады; 

Есептеуіш гидродинамикалар негіздердің терең 

білімдері алады; 

Есептер шешім және талдау ҥшін бҧл білімдер қолдану 

біледі. 



RESSh4509 

 

Реология есептерін сандық шешу 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,  MA 1301, 

MA 1303,   UMPh 2311   

2+0+1 

Берілген пәнде ньютондық емес сҧйықты фильтрациялау 

процессінің математикалық модельінің модифкациясы зерттеледі. 

Бҧл процесс мҧнайӛндіруші механиканың негізі болып табылады. 

Бҧл модельде кеуекті ортада ньютондық емес сҧйық қозғалысының 

ерекшеліктерін зерттеудің математикалық жолдары кӛрсетілген. 

Сонымен қатар, жалпыланған функция негізінде реология 

есептерін шешудің қазіргі заманғы әдістері және оларды ақырғы-

айырымдық әдіспен шешу қарастырылады. Барлық жағдайларда 

жҥйелердің сызықсыздығының әртҥрлі қасиеттері бар сҧйықтар 

қозғалсының сипатына анықталатын әсері кӛрсетіледі, 

компьютерлер қолданылған сапалы және сандық әдістермен 

есептерді параметрлік талдау жҥргізіледі. 

- бӛлінділерде теңдеулер ҥшін ӛлкелік және бастапқы 

есептер қойылу және зерттеу әдістер туралы ҧсыныс алу 

туынды 

- нақты сызықты емес дифференциалды есептер ҥшін 

математикалық ҥлгілер тҧрғызу, нақты есептер ҥшін 

айырма схемалардың аппроксимацияны, жинақтылықты 

және орнықтылықты зерттеу керек, қойылған есептерді 

численно шешу. 

TDPPB4510 

 

 

Таратылған деректерді параллельді 

программалау және басқару 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,  MA 1301, 

MA 1303,   UMPh 2311    

2+0+1 

MPI ортасында параллельді бағдарламалаудың негізгі 

технологияларын зерттеу, Windows, Linux операциялық 

жҥйелерінде есептеуіш кластерінің жҧмысын баптау бойынша 

ҥйрену және дағдылар алу.  ПҚЕ-ді ӛңдеу, С++ және Фортран 90 

бағдарламалау тілдерін қолдану кезінде математикалық физиканың 

кҥрделі есептерін шешу ҥшін Open MP-дің негізгі функцияларын 

қолдану. Топология, ішкі жҥйелер қҧру. Процесстер тобын, 

коммуникаторларды басқару. 

- параллел виртуалды машиналар программалау әдістер 

туралы ; меңгеру кейбір параллел программалаулар 

технологиялар ; нҧсқауларға базасыда кластер 

жҥйелердің білу архитектураны MPI, 

- кез келген есеп ҥшін программалық параллел код 

қҧрау ; жоғары ӛнімді есептеулерден қолданумен 

нақтылы процесс пішіндеу есеп шешім ҥшін 

алгоритмдің қҧрастырулары дағдылары алу керек. 

 ЖББ 3. Компьютерлік модельдеу 

SW3501 Scientific writing    

( каз/рус/анг ) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: 

1+0+0 

Студенттер  негізгі рӛлі  практикалық  ғылыми  әдістемелік  

жҧмыстармен  ерекшеленеді, оның  әдісі  мен  заңдары   

ғылыми  әдістемелік  информацияның  жинақталуымен  негізгі  

тҥсініктермен  алгоритмді  шешімі  бар есептерде  қорғауға  

алынған  іс-қҧжаттарда  әлеуметтік  сертификаттандырған . 

- теориялық  этаптары  бойынша  эксприменттік  

ғылыми  зерттеулерін  жҧмыспен  қамтып  білу.  

- теориялық  алған  білімді  ғылыми зерттеу  

жҧмыстарын  нақты  шешім  қабылдау  ҥшін  қажет,   

-негізгі  мақсат  обьективті  зерттеу  міндетін  

орындауға  бағытталған. 

KVGGZh3502 

 

Компьютерлік верстка және ғылыми 

графиканың  жҥйелері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,  IT 1103 

  

1+0+2 

Компью терлік гра фика (сонымен бірге компьютерлер суреттер 

(жасау) синтез ҥшін сияқты аспапқа сапада қолданған қызметтер 

— облысы маши налық кесте), солай ӛңдеуге нақты әлемнен алған 

кӛз мӛлшерімен мәліметтер. 

Курстың мақсаты:Компъютер LaTeX беттеулерге жҥйеде ғылыми 

жҧмыстарға компъютер беттеулерге LaTeX, әзірлеулерге жҥйеде 

жҧмыстар негіздерге туралы зерттеу. 

Компъютер LaTeX беттеулерге жҥйеде жҧмыстар 

негіздерге туралы білім ; ғылыми есептеу нәтижесілер 

және жариялаулар әзірлеу процесс туралы білім LaTeX ; 

график тҥрінде және математикалық пакеттерде ғылыми 

зерттеулердің нәтижелердің бейнеге туралы білімді 

Grapher, MathCad, Origin және басқа. Компъютер LaTeX 

беттеулерге жҥйеде ғылыми жҧмыстардың әзірлеулер 

білуі ; ғылыми мақалалар қалыптар PostScript және 

ҧсыныс PDF ҥшін қолдануы бойынша білу ; орнатулар 

білуі график тҥрінде осы LaTeX ; әзірлеу білуді ғылыми 

есептеу нәтижесі немесе кестелерлерден, кестелерден, 

схемалардан және иллюстрациялардан қолдануымен 

жариялауды. График тҥрінде және математикалық 

пакеттерде жҧмыстар қабілеттілігі Grapher, MathCad, 



Origin және тағы  басқа. 

AKKN3503 

 

 

Ақпаратты қорғау және криптография 

негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

«Ақпаратты қорғау негіздері» пәні тыңдаушыны әртҥрлі қызмет 

бағытындағы және әртҥрлі жекеменшік тҥрі, оған рҧқсатсыз қол 

жеткізуден қорғау тәсілдері бар кәсіпорындарда және ҧйымдарда 

конфиденциалды ақпаратты қайта қалпына келтіру, жабу, 

тҥрлендіру, жіберу, іздеу, ӛңдеу және сақтау проблемасының 

қазіргі заманғы жағдайымен таныстыру, ақпаратты қорғау (АҚ) 

және динау жҥйелері мен қҧралдарын қҧрастыру мәселелерін 

қазіргі заманғы деңгейде қарастыру мақсатымен оқытылады. 

- криптографиялар негізгі математикалық әдістердің ; әр 

тҥрлі әдістердің білімі; 

- нәтижеде алған осы  талдаудың ӛткізулерін білу 

CTKO3504 

 

 

C# тілінде қосымшаларды ӛңдеу 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

С++-гі программалау тілі – бҧл әртҥрлі процедуралы 

программалау, объектілі-бағытталған, параметрлік парадигмаларға 

байланысты программаларды қҧрастыруға мҥмкіндік беретін 

әмбебап тіл. Берілген курста С++ тілінің барлық негізгі 

мҥмкіндіктері  және олардың объектілі-бағытталған программаны 

қҧрастыруда қолдануы қарастырылады.  С++ тілінің кітапханасына 

қысқаша сипаттама беріледі, С++ тілінде программалау ерекшелігі 

бар объектілі-бағытталған программалау теориясының 

фундаментальды  ҧғымдарына қысқаша мәлімет беріледі (типтеу, 

мҧраға алу, инкапсуляция, полиморфизм, динамикалық байланыс 

және т.б.).   

# C тілде программалаулар білу негізгі әдістері. 

Объектінің-бағдарлаған стильне C # тілде қолданбалы 

қосымшалар қҧру білу керек. 

 Объектінің-бағдарлаған программалаулар дағдылармен 

білу керек, торлық, кӛп тасқынды қосымшаға жасаулар 

дағдылармен, қолданулар таптық WPF және қолданушы 

график тҥрінде интерфейс жасау XAML ҥшін белгілер 

тілдің, әдістермен қосымшаға программалаулар 

серверных және клиент-клиент. 

J2P3505 

 

Java 2-де программалау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Java бғдарламалау тілі – бҧл Sun Microsystems корпорациясымен 

қҧрастырылған, платформааралық, интерпретацияланатын, веб-

браузер басқармасында жҧмыс істейтін және интерактивтіліктің 

жоғары деңгейімен сипатталатын, қосымшалар қҧру ҥшін 

қолданылатын, объектілі-бағытталған тіл. Курста тілдің негізгі 

тҥсініктері қарастырылады: деректер типі, олармен жасалынатын 

операциялар, ӛрнектер, массивтер, ақпарат ағымын басқаратын 

операторлар. Объектілі-бағытталған программалаудың негізгі 

тҥсініктері беріледі: объект және әдіс, абстракция, инкапсуляция, 

мҧрагерлену, полиморфизм, әдістер келісімдері және олардың бір 

біріне тапсырмалары. Класстар пакеті және интерфейстер, класстар 

мен әдістерге рҧқсатты шектеулер анықталады. Java API 

класстарының орнатылған кітапханаларының қҧрылымы 

тҥсіндіріледі. Негізгі класстар пакеттері, олармен жҧмыс істеу 

айлалары қарастырылады. AWT класстарының стандартты 

кітапханасы кӛмегімен қолданушының графикалық интерфейсін 

- 2 Java тілде программалаулар негізгі әдістерді білу 

-объектінің-бағдарлаған стильне Java 2 тілде 

қолданбалы қосымшалар қҧру. 



қҧру тҥсіндіріледі. 

WT3506 

 

Web технологиялар 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

«Web дизайн және Интернет технологиялары» бакалавлық 

дайындықтың маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. 

Әлемдік Интернет желісі жылдан жылға ақпараттық ағымның 

ӛсуімен қарқынды және динамикалы даму ҥстінде. Қазіргі уақытта, 

барлық адамзат ӛмірінде Интернет рӛлінің артуымен байлансты 

келешек мамандардың кӛптеген саны, ғылым және практикада 

Web дизайнның қазіргі заманғы аппараттарын шебер қолдану ҥшін 

алынған дағдыларды қолдануға мҥмкіндік беретін, осы пән 

бойынша байыпты дайындықты қажет етеді. Web-дизайн мен 

Интернет-технологияларының негіздерін ізденуді біз HTML белгі 

тілінен бастаймыз. HTML (белгінің гипермәтіндік тілі) – бҧл ең 

әйгілі белгі тілі, онда Желіде орналастырылған барлық Web-

беттердің 95%-ы жазылған. Және де Web-беттердің 

интерактивтілігін қамтамасыз ететін JavaScript сценарий тілі 

оқылады. JavaScript – статикалық Web-беттердің қосымша 

функционалдық мҥмкіндіктерін қолдау ҥшін Netscape және Sun 

Microsystems қҧрастырған сценарийлер тілі. 

- қазіргі web-технологиялар дамыту кҥй туралы білім, 

жҧмыста компъютер Internet/Intranet желілердің 

олардың орын және рӛлі туралы ; web-технологиялар 

дамыту мәселелер және бағыттар туралы ; web-

технологияларда қолданхатын программалық қҧралдар 

дамыту мәселелер және бағыттар туралы білімнің 

болуы. 

 -web-беттер және web-тҥйіндер әзірлеу ҥшін әр тҥрлі 

аспапты қҧралдар қолдану, дамытуларына қазіргі 

ақпараттық технологияларда, олардың 

мҥмкіндіктерінде, перспективаларында бағдарлау керек, 

әр тҥрлі элементтерді қҧру мультимедиа, бҧл қазіргі 

программалық-аппаратты қҧралда қолданып білу; 

KGMN4507 Компьютерлік графиканың 

математикалық негіздері – II 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Пәндер мақсатпен жасаумен студенттердің танысуы келіп жатыр 

және программалық және аппаратты ПЭВМ қҧралдардан кӛмекпен 

визуализаций суреттердің. Компъютер кесте – бір қазіргі 

информатикадан ӛте қарқынды дамитын салалардан. Компъютер 

кестелерге мҥдделерге салаға программалық-аппаратты есептеуіш 

кешендерден кӛмекпен суреттердің қҧрастырулар және ӛңдеулер 

барлық тҧрғылар кіріп жатыр. Ол суреттердің ҧсыныстар барлық 

тҥрлер және формалар қамтып жатыр. Ақпараттық жҥйелерге 

жалпы компьютеризацияда және барлық жерде қолдануда 

салынған қазіргі мироларды, ғылыми зерттеулерсіз виртуалды 

әлемсіз және кӛрусіз жасаусыз компъютер кестесіз және оның 

мҥмкіндіктерсіз қиын кӛрсету керек. 

- суреттер жасаулар және ӛңдеулері программалық және 

аппаратты қҧралдардың ПЭВМ ; қолданбалы (API) 

программалау қазіргі интерфейстер туралы білімді білу. 

- қолданбалы (Open GL) программалаудан 

интерфейстерден кейбір жҧмыс істей білу. 

DKBZh4508 

 

 

Деректер қорларын басқару жҥйелері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305  

1+0+2 

Қоғам ӛмірінің барлық жақтарына ақпараттық технологияларды 

енгізу нарықтық экономика жағдайларындағы бәсекелестік 

талаптарымен бҧйырылған. Мемлекеттік және жеке мекемелердің 

дҧрыс жҧмыс істеуі ҥшін тҧрақты ӛсіп отыратын ақпарат кӛлемін 

талдау және ӛңдеу қажетті болып келуде. Қазіргі уақытта деректер 

қоры практикалық тҥрде кез-келген мекеменің бағдарламалық 

қамтамасз етуінің қажетті ақпараттық компонентті болып келуде. 

- ҧйымдар қағидалардың осы және ҥлгілердің 

қҧрастырулары осы, сауалдардың SQL және оның 

процедура кеңейтулардың тілдің білімі. 

-мәліметті жҥйелеу 



Реляциялық тип деректер қорының ең перспективті және 

жалпымен қабылданған типі болып табылады. 

Студенттердің негізгі ДҚБЖ-сін ҧйымдастыру принциптерін 

меңгеруі, реляциялық деректер қорын қҧру принциптерін меңгеруі 

және деректерді ӛңдеу әдістерін ҥйренуі курстың мақсаты болып 

табылады. SQL тілі РДҚ-мен жҧмыс істеудің негізгі қҧралы болып 

табылатындықтан, осы тілде программалау дағдыларын меңгеру 

пәннің мәселесі болып табылады. Одан басқа, курс мәселелеріне 

реляциялық деректер қорын жобалау дағдыларын алу да кіреді. 

РДҚ-да деректерді қҧрылымдаудың теориялық негізі ретінде курс 

мәселесіне реляциялық алгебра негіздерін зерттеу де кіреді. 

ACADKZhP4510 

 

 

AutoCAD-та компьютерлік жобалау 

және программалау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305 

1+0+2 

AutoCAD курсы жобалық және конструкторлық қҧжатнама 

қҧрастыру процессін автоматтандыру мҥмкіндіктерін меңгеруге 

арналған. Autocad жҥйесінің негізгі тағайындалуы - әртҥрлі 

сабақтардың жобалары ҥшін сызбалар қҧру. Ол интерьер 

жабдықтары болуы мҥмкін - ҥстелдер, орындықтар, креслолар 

және т.б., немесе әртҥрлі механизмдер жобалары болуы мҥмкін 

(қарапайым болттар мен гайкалардан бастап, толық жиналымды 

самолет сызбалары), және де электрлік схема-макеттер қҧрастыру. 

Студенттер практикалық сызу тәсілдерімен және қҧрылыс, машина 

қҧрылысы және кӛптеген басқа сызба тҥрлерімен танысады. Әрі 

қарай бҧл студенттерге ӛз бетімен әртҥрлі сызба тҥрлерін 

қҧрастыруға, ҥйге және кеңсеге арналған әртҥрлі жиһаз, және 

басқа да интерьер жабдықтарын шығаруға арналған дизайн-

макеттер жобаларын қҧрастыруға мҥмкіндік береді 

- компъютер сызу бағдарламалар мҥмкіндіктер туралы 

және жобалаулар кезеңдердің ӛтулері ретке келтіру. ; 

қарапайымдардың және сызбалардың қҧрастырулары 

негіздердің білімі AutoCAD ; жобалауларына барлығын 

кезеңдерінде қҧжаттаманың білімді біле білу. 

 - компьютерде сызбалар жобалау ; қолдану білу 

сызбаның және мӛрдің кӛрудің әр тҥрлі қҧралдары білу 

;). 

KMКOZh4510 

 

Кәсіби мақсаттар ҥшін операциялық 

жҥйелер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Pro 1305 

1+0+2 

Негізді білімдер туралы ҥйрену курстың мақсаты және дербес 

компьютерде жҧмыстар дағдылардың, және Linux жҥйеде 

операциялығыда жҧмыстарға негізді білімдерге бар болуға. 

Дербес компьютерде жҧмыстар білу негізді білімдер 

және дағдылары, және Linux жҥйеде операциялығыда 

жҧмыстарға негізді білімдерге бар болуларға. 

Пікірлердің жҥрісі байсалды дәлелдеуу керек,айнытпай 

білу. Оның керексіз толықтықтарды ҥйіп тастамауы 

керек. 

Операциялық жҥйелердің негізгі ҧғымдарға туралы 

дағдылар Алу керек Linux, әкімшілік етудің негізгі 

есептері туралы, кезеңдерге туралы жҥйелер бастапқы 

жҥктеулер, тоқтау және қайта тиеуі, Олардың  файлдық 

жҥйелері ерекшеліктерге туралы Linux, біртіндеп 

рҧқсаттың есептік жазуға, қҧрылымдарға туралы 

қолданушыларды, ажыратуды жаңа қолданушыларды, 

алып тастауды қосуға туралы, қатты диск қосымша желі 

ТСР/ІР, процедура туралы хаттамалар туралы білу 

Пәнаралық модуль 



 

 

 Инновациялық кәсіпкерлік  (салалар 

бойынша) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер  

1+1+0 

Модульдің мақсаты: компанияны басқару механизмін жобалау, 

берілген компанияда басым инновациялық процестерді тҥсіну 

ерекшеліктері.  

Білуі тиіс: негізгі белгілердің қатарында жаңалыққа 

жҥгірмей   жіберуші сҧрақтың шешімін табу. 

 Интеллектуалды қҧқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер  

1+1+0 

Модульдің мақсаты: интеллектуалды қызмет нәтижесі және 

оларға жекелену қҧралдарын теңестіру. 

Білуі тиіс: интеллектуалды қызмет нәтижесі және  

жекелену қҧралдары. 

 Молекулярлық биология 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Биологиялық ғылымдардың молекуля рлық биология — кешені, 

жҥйесіз биополимерлердің тектік мәліметтер, қҧрылыс және 

функциялар сақтаулар, берілулер және іске асырулар ҥйрететін 

тетіктері. Молекулалық биология зерттеулер аспапты сияқты 

вирустар кең қолданып жатыр, ӛз есептер шешім ҥшін 

вирусологиялар молекулалық биологиялар әдістер қолданып 

жатыр. 

Курстың мақсаты: Молекулалық биологиялар негізгі 

процесстердің зерттеу. 

Молекулалық биологиялар негізгі процесстердің білім. 

Талдау білу бҧл процесстердің элементтер, кезеңдер 

және қарапайым және кҥрделі организмдерге 

торшаларда осы процесстер пішіндеу керек. 

Математика бойынша арнайы курстарға молекулалық 

биологиядан курстан шамамен тапсырмалардың 

молекулалық биологиялар және қолдануылар курстың 

модулдік қосындылары дағдылармен иелік ету, 

периодтық емес полимерлердің молекулалық-

биологиялық процесстердің, пішіндеудің пилотного 

жобалаулар дағдылармен (белокты және алгоритм 

молекулалық-биологиялық есептердің нуклеин 

қышқылдардың), шешімдің, личностного және мәселелі-

бағдарлаған ҥйренулер әр тҥрлі сол маусымды 

мектептерге, арнайы семинарларға, студенттік 

конференцияларға және ҥйірмелерге шеңберлерде 

курсты білу. 

 Физикалық химия 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Курстың қысқаша сипаттамасы : курста химиялар негізгі бӛлімдері 

жылтыратған : атомның және молекуланың қҧрылысы, химия 

байланыс, химия жылу динамика, кинетика, электрохимия және 

химия және фазалық тепе-теңдік. 

Курстың мақсаты : химия ӛзара әрекеттесулер процесспен 

басқарулар ағулар, жылдамдық, және жолдар реакцияларды, оның 

тереңдікті ықтимал бағыт болжау керек мҥмкіндік беретін химия 

процесстердің ортақ заңдылықтардың зерттеу. 

химия байланыс табиғат туралы теориялар негізгі 

жағдайлары ; жылу динамикалар заңдар ; гомоген және 

гетерогенді тепе-теңдіктердің заңдары ; литоларлардың 

және электролиттердің ерітінділердің қасиеттері ; 

реакциялардың кинетикалары заңдылықтары және (ла ¬ 

бораторный практикум) тәжірибесінде олардың қолдану 

білу керек. , жҧмыстану осы графиче ¬ скими және 

аналитикалық әдістермен алған физикалық - химия 

тәжірибе дербес ӛткізу білу керек тҥсіндіріп беру 

олардың және қорытындыларды істеу ; қолдану 

анықтама осы практиче-ских есептер шешім ҥшін заттар 

термодинамиялық және электрохимиялық қасиеттер 

бойынша ; терминологиямен білу керек. 



 
5B074600 Ғарыштық техника және технологиялар 

Пәндердің 

коды 

Пәндердің аты, 

кредит сандары, пререквизиттер, 

сабақтың түрлері бойынша бөлу 

Мақсаты, есебі, модулдың қысқаша (курстың) мазмұны Оқытудың нәтижесі 

(құзіреттілік: білу,меңгеру, 

дағдылану) 

1 2 3 4 

IK1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған туудың 

процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының 

қҧқығы және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына бағытталған. 

Қорытынды және негiзделген дәл айғақтарды талдаудағы осы 

ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-

қҧқықтының жҥзеге асатындай тҧрған оқиғаларына негізделген. 

Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік ғылымның орны мен рӛлі 

және оның пайда болуы олардың бҥгiнгi кҥнге дейiнгі оқиғалары 

мемлекеттiк-қҧқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн ӛткiзуге 

болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-қҧқықты эволюцияның 

объективтi  жҥйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, оны қисынды 

қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және 

келешекте қалыптасатын мекемелер мен институттарды қайта 

қалпына келтіреді. Протоқазақтық және қҧқықтық жҥйелер 

олардың белгiлерін,орта ғасырлық мемлекеттердің  династиялық 

тарихнамаларын жергiлiктi бақылаушылармен, шетелдiк 

саяхатшылармен  қҧрастырушылар зерттедi. 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр тҥрлi жақтары 

ресми қҧжаттарда , шетел және жергiлiктi бақылаушылардың әр 

тҥрлi жазбаша кӛздерiнде, халық ӛнері шығармаларында  ие 

болды. Ресейлiк империяны шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік 

шетте мемлекеттiк қҧрылыс және қҧқықтық қатынасты 

анықтайтын  және объективтiктiң әр тҥрлi дәрежесiмен 

суреттейтiн әр тҥрлi мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. 

Қазақстанда ҧлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда 

таптық және партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми 

мекемелерде зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және 

республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты 

суреттiң қайта жасау , елдiң қҧқығын қайта қалыптастыру 

мақсаттарындағы тәжiрибе және бҧл бағытта қорытылған 

ғылыми-зерттеу біліміне сҥйене отырып жҥзеге асыру. 

POK(R)Ya1102 Кәсіптік –бағытталған қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін 

меңгеру және қҧрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. 

Лексикалық және терминологиялық минимумды мамандық 

бойынша меңгеру. Сӛйлеу қызметінің әртҥрлі қҧрылысын жасау: 

әңгіме,сипаттама, деректеме. Грамматикалық пішіндер және 

коммуникатив қҧрылымы, функционалдық аспектілер. Қайта 

жасауға бейімделген және оңай прагматикалық мәтіндерді 

шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша және жазбаша 

тҥрі, тақырыптық, әлеуметтік-тҧрмыстық ҥшін кәсіби ортада 

сӛйлеу қызметінің әртҥрлі тҥрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат 

қалдыру. 

 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық 

бойымен оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект жасауының 

дағдыларына иелік ету;б)ғылыми оқу мәтіндерін қҧрастыру, 

оқулықтағы және дәрістегі мәтін текстіне жақын, диалог пен 

монологтардың оқу тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі 

функционалды мағыналы тҥрлеріне ҥйрету: монолог-сипаттама, 

монолог-баяндама, монолог-пікір, диалог-сҧхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, 

дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді 

аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-кәсіби 

дағдыларын белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет тілі  Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, ҥстеу, етістік, 



3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін  білу. 

Фонетика: айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық 

ерекшелігі, рецепция және сӛздің дыбыстық жҥйесін 

репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-әріптік жҥйесі, негізгі 

орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам ҥлгілері, негізгі 

тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен бірге  

термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; қолданылуына 

байланысты лексика дифференциациясы.  

 

артикл, есімдік, демеулік, жай және кҥрделі сӛйлемдердің 

қҧрылымы, сӛзжасамның негізгі ҥлгісі - негізгі сӛз таптары.  

Оқу: таныстыру, іздестіру, зерттелетін және кӛріп оқудың 

дағдыларын қалыптастыру. Айту: зерттелетін тақырыптың 

диалогтық және монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой 

пікірлердің мазмҧнының біртіндеп даму дағдысы, сонымен бірге 

шығарма жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік нормаларға 

сәйкес ана тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: хабараламаларды 

тҧрмыстық, ақпараттық және кәсіби тҥрінде естіп қабылдау. 

\KMAT 1301 Кәсіптік мақсаттары ҥшін 

ақпараттық технология  

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ  

1+0+2 

Пәнді меңгеру мақсаты: Есептеуіш техникалар мен қазіргі 

ақпараттық технологияларды болашақ мамандар ӛздерінің 

тәжірибелік оқу дағдысында  қолданып қалыптастыру. 

Кәсіптік есептерді шешуде алған тәжірибелік білімдерін 

қолдана білулері керек 

MFEKM1302 Молекулярлық физика. 

Электрлік  

Кванттық механика 

3 кредит/ 3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ  

 

  

Бҧл курстың мақсаты студенттер табиғаттағы физикалық 

қҧбылыстар туралы іргелі базаны қҧра білуі, қазіргі физиканың  

негізгі заңдарын тҥсіндіру және оларды есеп шығару кезінде 

қолдану мҥмкіндіктері қарастырылады. Курстың қойылуы: 

Молякулярлық физиканың қҧбылысын зерттеуде студенттің 

білімін қолдана алуы;  электр бӛлімінің негізін оқыту және білімін 

реттеу және электр жағдайын қолдану бойынша дағдылану; 

Кванттық теория заңдарын оқыту,олардың ӛзара байланысы және 

кванттық теория бойынша дағдылануы; 

Іргелі физиканың негізгі заңдылықтары және физиканың процессі, 

негізгі шамаларының байланысының орналасуы қарастырылады. 

Осы пәнді қамту нәтижесінде  

білім алушы:  

негізгі тҥсініктерді,молекулярлық физика моделі және заңдарын, 

молекулярлық физика моделін, электр кӛзін, кванттық 

механиканы  білуі керек; базалық жалпы физикалық 

ақпараттарды тҥсініп талдай білу керек; 

дағдылану: физикалық тәжірибелерден алынған нәтижелерді дәл 

және нақты анықтай білу.  

 

  

FCh1303 Физикалық химия  

 3 кредит /5 ECTS  

 

Пререквизиты: жоқ 

2+0+1 

Курсты оқыту мақсаты: «Физикалық химия» білім алуда 

физикалық және химиялық ҥрдістердің байланысынан тҧрады 

және биохимиялық ҥрдістердің және оданда кҥрделі химиялық 

талдауға физика-химиялық амалын дағдысын реттеу. 

Пәнді оқытудың мақсаты физикалық-химиялық ҥрдістердің ӛз-ара 

байланыстарын   

және физикалық-химияның негізгі бӛлімдерін оқу–химиялық 

термодинамика, химиялық кижоқика, электрохимия, фотохимия, 

газ туралы оқу, химиялық және фазалық тепе-теңдік, катализ, 

коллоиді химия қамту.   

 

 

Физикалық химия негіздерін, химиялық термодинамика 

заңдарын; фазалық, химиялық және адсорбияциялық тепе-

теңдік; химиялық кижоқика негіздерін, катализді және 

электрохимияны білу: 

Химиялық рекациялардың жылу эффектілерін есептеуін ӛткізу, 

статикалық термодинамика әдістерімен кижоқикалық 

параметрлерін анықтай білу керек; 

Химиялық тәжірибелердің нәтижелерін ӛңдеу және реттеу 

әдістерін; оқу-әдістемелік әдебиеттерді және оқу дағдысын;  

сандық және графикалық есептерді шешу, тәжірибелік 

нәтижелерді талдауды және ӛңдеуді меңгере білулері керек.  



FM2304 Физикалық материалтану 

2 кредита/ 3  ECTS  

Пререквизиты: жоқ 

1+1+0 

Курсың негізгі мақсаты студенттердің   алған базалық әр тҥрлі 

материалдар класының қҧрылымы мен қҧруы туралы, сонымен 

қатар  әр тҥрлі ішкі әсерлер кезінде   олардың қасиеттерінің 

заңдылықтарының ӛзгеруін және инженерлік есептерді шешу 

кезінде, ғарыштық техникаларды жаңарту процессі туралы білім 

беру болып табылады. 

Бҧл курста қатты дененің қҧрылуы туралы, металдар қҧрылымы 

туралы, кристализация кезінде дәнекерлеу, диаграмма қҧруын 

дәнекерлеудің негізгі тҥсінігі қарастырылады. 

 

 

 

 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

электровакумды материадардың негізгі сипаттамасын, 

жаңа материалдарды алуды негізгі технологиялық қабылдауды, 

электровакумды материалдың, шыны және керамика, газ 

қабылдау  қасеттері мен қолданылуын, 

электровакумды ӛндіруде бӛлшектерді қосудың негізгі 

технологияларын білуі керек; электро қҧрылғылардағы 

матераилдарың қажеттілігін бағалауын,  

бӛлшектерді қосуда қажетті амалдарды таңдауды,  

ЭВП ҥшін газ қабылдаудың керектісін таңдауды, шыны-металды 

дәнекерлеу ҥшін электрод материалдарын 

таңдауды,термакатодқа керекті материалды таңдауды істей алуы 

керек. 

СAAG 1401 Сызықтық алгебра және  

аналитикалық геометрия -1 

3 кредит/5 ECTS  

 

Пререквизиттер:жоқ 

2+1+0 

Пән математиканың ең маңызды идеяларының бірі – сызықтық 

идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және 

тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты 

ҧғымдары арқылы студенттерге ҧғындыруды мақсат етеді. 

Сонымен бірге студенттерді кәзіргі ғылым мен техниканың 

әртҥрлі салаларының мҧқтаждарын ӛтеп жҥрген негізгі 

алгебралық қҧрылымдармен –топ, сақина және ӛріс 

ҧғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра 

және аналитикалық геометрия 1» курсында келесітақырыптар 

– комплекс сандар және оларға амалдар қолдану; қалындылар 

және оларға қолданылатын амалдар; матрицаларға 

қолданылатын амалдар, матрицаны сатылы тҥрге келтіруге  

Білігі: Алгебралық теңдеулер жҥйелерінің теориясын, 

матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, 

екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық 

қасиеттерін, топтар, сақианалар және ӛрістер туралы 

алғашқы мәліметтерді. Гаусс әдісін анықтауыштарды 

есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жҥйелерін 

зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды 

есептеуде табысты қолдану. Арифметикалық кеңістіктердің 

базистері мен ӛлшемдерін таба білу. Комплекс сандар 

ӛрісінде, қалындылар және кӛпмҥшелер сақинасындағы 

есептеу алгоритмдерін меңгеруге машықтанады. 

Координаталар әдісін  геометриялық есептерді шығаруға, 

жазықтықтағы және геометриялық нысандардың қасиеттерін 

зерттеуге табысты қолдана білуге дағдыланады. 

СAAG 1402 Сызықтық алгебра және  

аналитикалық геометрия -2 

3 кредит/ 5 ECTS  

 

Пререквизиттер:   Сызықтық 

алгебра және  аналитикалық 

геометрия -1 

2+1+0 

 

«Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 2» 

курсында келесі тақырыптар қарастырылады: ӛрістегі 

сызықтық кеңістіктер, кеңістіктің базисі мен ӛлшемі, ішкі 

кеңістіктерге амалдар қолдану; скаляр кӛбейтінді анықталған 

кеңістіктер, ортонормаланған базистер, ортогоналдау процесі, 

ішкі кеңістіктердің ортогонал қосындылары, евклид 

кеңістігіндегі метрикалық ҧғымдар; сызықтық операторлар 

сақинасы,  сызықтық операторлардың матрицалары; меншікті 

мәні мен меншікті векторлары, инварианты ішкі кеңістіктер; 

тҥбірлік және циклдық жіктеу туралы теоремалар,. 

Біліктігі: Сызықтық және евклид кеңістіктердің 

аксиоматикалық жҥйелерін., сызықтық кеңістіктегі 

операторлар теориясын, евклид және  унитар кеңітіктердегі 

нормаль операторлардың классификациясын, квадраттық 

формалар мен квадрикалар теориясын. Ішкі кеңістіктердің  

базистерін табуға, ортонормаланға базис қҧруға,  сызықтық 

оператордың матрицасының Жордан формасын табу, оның 

канондық базисін қҧруға, квадраттық формаларларды 

канондық тҥрге келтіру  дағдыланады. Сызықты 

тҥрлендірулердің матрицаларын қҧрып, оның  меншікті мәні 

мен меншікті векторларын табуды және квадрикаларды 

канондық тҥрге келтіруді меңгереді 



MA1403 Математикалық  талдау -1 

4 кредит 

Пререквизиттер: жоқ 

2+2+0 

Мақсаты:  Математикалық сӛйлемдердің  қҧрылымы және  

оларды  логикалық  символдар  арқылы  жазу 2.  Тізбектер.3. 

Функция  шегі. 4. Дифференциалдық  есептеулер  және  

олардың  қолдануларына қатысты негізгі есептерді шығарып 

ҥйрету. Оған қоса жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға 

қатысты негізгі тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де мақсат 

болып қойылған. Мазмҧны: Жиындарға  қолданылатын  

амалдар. Нақты  сандар  жиынының  аксиомалары. Супремум  

және  инфимум.  Тізбектер және  олардың  шегі.  Тізбек  

шегінің  қасиеттері. Бірсарынды  тізбектер. Жинақты  тізбектің 

қасиеттері.  

Курсты оқып меңгеру нәтижесінде студент математиканың 

теориялық (негізгі ҧғымдар, теоремалар, ережелер, әдістер) 

негіздерін; математикалық есептерді зерттеу әдістері мен 

шешу жолдарын; математикалық білімдерінің қайда және 

қалай қолданатынын  білуі керек. Есептің қойылуын 

айқындау;  қойылған есепті шығару тәсілін таңдау; есепті 

шешу және алынған нәтижені тҥсіндіру, осының негізінде 

ҧсыныс жасау біліктері болады. 

 

MA1404 Математикалық   талдау -2 

4 кредит / 6 ECTS  

 

Пререквизиттер:  Математикалық   

талдау -1 

2+2+0 

 

 

 

Пәннің мақсаты:  «Математикалық талдау 2»  пәнінде 

анықталған  интегралдар және олардың қолданылуы, орта мән 

туралы  теоремалар, кӛп айнымалыдан тәуелді функциялар, 

сандық қатарлар,  функционалдық  тізбектер мен  

функционалдық қатарлар,  дәрежелік қатарлардың   негізгі 

теоремаларын тҥсініп,  осы басты тақырыптарға  қатысты 

негізгі есептерді  шығарып ҥйрену мақсат болып қойылған. 

Оған қоса жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға қатысты 

негізгі басты тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де негізгі 

мақсат. 

 

Курстың соңында студент анықталған  интегралдарды 

есептеуді, олардың қолдануларын білуі керек, орта мән 

туралы  теоремалардың мағыналарын тҥсініп,   олардың 

дәлелдемелерін талдап, кӛп айнымалыдан тәуелді 

функциялардың шектерін, ҥзіліссіздігін, дербес 

туындыларын, дифференциалдарын есептеуді ҥйренуі керек, 

сонымен қоса қатарлар теориясын жақсы меңгеріп, 

функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеудің маңызын  

ҥйреніп, олардың негізгі әдістерін білуі керек, оған қатысты 

есептерді шығара білу керек. Сонымен қатар  

«Математикалық талдау 2»  пәнінің негізгі басты 

тҧжырымдарын дәлелдеп, есептерді шығару барысында 

негізгі тҧжырымдарды қолдана  білу керек.  

MA2405 Математикалық  анализ-3 

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер:  Математикалық   

талдау -1, 

Математикалық   талдау -2 

2+1+0 

«Математикалық талдау 3»  пәнінде анықталған  интегралдар 

және олардың қолданылуы, орта мән туралы  теоремалар, кӛп 

айнымалыдан тәуелді функциялар, сандық қатарлар,  

функционалдық  тізбектер мен  функционалдық қатарлар,  

дәрежелік қатарлардың   негізгі теоремаларын тҥсініп,  осы 

басты тақырыптарға  қатысты негізгі есептерді  шығарып 

ҥйрену мақсат болып қойылған. Оған қоса жоғарыда аталып 

ӛткен тақырыптарға қатысты негізгі басты тҧжырымдарды 

дәлелдеп ҥйрену де негізгі мақсат. 

Экстремум функциясын зерттеу әдісін біледі; екі еселі 

интеграл әдісін есептеуді, I және II-ші беттік интегралдарды, 

ҥш еселі интегралдарды біледі.  



DU2406 Дифференциалдық теңдеулер  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер:  Математикалық   

талдау -2 

2+1+0 

Пәннің мақсаты:  «Математикалық талдау 2»  пәнінде 

анықталған  интегралдар және олардың қолданылуы, орта мән 

туралы  теоремалар, кӛп айнымалыдан тәуелді функциялар, 

сандық қатарлар,  функционалдық  тізбектер мен  

функционалдық қатарлар,  дәрежелік қатарлардың   негізгі 

теоремаларын тҥсініп,  осы басты тақырыптарға  қатысты 

негізгі есептерді  шығарып ҥйрену мақсат болып қойылған. 

Оған қоса жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға қатысты 

негізгі басты тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де негізгі 

мақсат. 

Курсты оқыту нәтижесінде студенттер сызықты және 

сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің 

зерттеу әдістерін біледі. Сонымен қатар сызықты 

дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің классификациясын 

және олардың қасиеттерін біледі. 

 

MV2407 Есептеу әдістері  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер:  Математикалық  

талдау-2 

2+0+1 

Осы курстiң мақсаты алгебра және талдау, матрицалық есептердi 

сандық әдiстерді қолданып шешуді студенттерге ҥйрету болып 

табылады. "Есептеу әдістері" пәнінің мақсаты студенттерді келесі 

тҥрде дайындау: сандық есептеу әдiстерiн терең  ӛте тиiмдi  

пайдалану; жаратылыстанудың әр тҥрлi облыстарында кездесетiн 

нақты есептердi шешу және зерттеу әдістерін білу. 

Жобалау, процестер және жҥйелердi пiшiндеу, негiзгi және 

қолданбалы ақпараттық технологияларды жобалау ҥшiн 

бастапқы мәлiметтердi таңдау, таңдаған ҥлгiнiң дҧрыстығы, 

эксперименталдi мәлiметтер және алған шешiмдердiң 

нәтижелерiн салыстыра негiздеуді біледі. 

TM2408 Теориялық механика 

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер:   Математикалық  

анализ-2 

2+0+1  

Осы модульдың мақсаты механиканың арнаулы облыстарын терең 

зерттеу ҥшiн базаның болашақ мамандарын қалыптастыру  болып 

табылады. Бҧл модульда студенттерді теориялық механиканың 

теоремалармен және әдiстерiмен, материалдық нҥктенiң 

қозғалысын және механикалық жҥйесін зерттейтін негiзгi 

ҧғымдармен таныстырады. 

Теориялық механиканың әр тҥрлi бӛлiмдерiн және әдістерін, 

яғни инженерлiк-техникалық есептерді шешуде нақты 

есептердiң шешiмiн оларды  кӛркемдеп қолдана білу керек. 

DKP2409 Ғарыштық ҧшу динамикасы   

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер:Теориялық 

механика 

2+1+0   

Осы модульдың мақсаты қолданбалы аспан механикасының 

негiздерiн және ғарыштық ҧшу динамикасын зерттеу болып 

табылады. Ғарыштық ҧшу динамикасы жасанды аспан 

денелерінің қозғалысын зерттейтін ғылым. Екі дене есебі, ҧшу 

аппаратының жердің бетіндегі ӛзара екі нҥктенің арасындағы 

еркін ҧшу қозғалысын зерттеу қарастырылады. Ғарыштық 

игерудiң траекториялық есептерiне назар аударылады. 

Ғарыштық ҧшу динамикасы  есептерін шешудің негiзгi 

әдiстерiн,жасанды аспан денелерінің қозғалысын және есепті 

шешуге дағдылану, заңдылықтарын және ҥрдiстерін зерттеу 

әдістерін дамыту. 

OTU3410 Басқару теориясының негізі 

3 кредит /5 ECTS  

 

Пререквизиттер:  Ғарыштық ҧшу 

динамикасы   

2+1+0   

Осы курстiң мақсат автоматты басқару теориясының iргелi 

ҧғымдары, математикалық модельдеу, талдау және автоматтық 

басқару жҥйелерін синтездеудің негiзгi әдiстерiн зерттеу 

болып табылады. 

Негізі ториялық сызықты жҥйені автоматты басқару, 

математикалық, бiр ҥлгiдегi буындарды, функция жҥйесінің 

берілісін, реттеу және жҥйелердi синтездеу сапасын 

сипатауды бледі. Ауыспалы процестерді, тҧйықталған 

жҥйедегі физикалық параметрлерді бағалауға әсер етуін, 

буындарды реттеу синтезін бiлуге және зерттеуге 

дағдыланады. 

MM2411 Материялдар механикасы 

2 кредит /3 ECTS  

«Материалдар механикасы» пәнінің негізгі мақсаты  берiктікті 

есептеу саласында болашақ мамандардың қазiргi теориялық 

Сырық элементтерінің берiктiк конструкциясы, қатаңдық 

және тҧрақтылыққа есептеуді білу,  қазiргi сынау 



 

Пререквизиттер:Теориялық 

механика 

1+0+1 

бiлiмін қалыптастыру болып табылады. " Материалдар 

механикасы " пәнінің мақсаты студенттерді дайындау: 

сырық элементтерінің берiктiк конструкциясы, қатаңдық және 

тҧрақтылыққа есептеуге дағдылану; қазiргi сынау машиналарымен 

және ӛлшеуiш аппаратурамен жҧмыс жасай бiлуі. 

машиналарымен және ӛлшеуiш аппаратурамен жҧмыс жасай 

бiледі. 

 

MSS2412 Метрология, стандарттау және 

сертификаттау 

3 кредит/ 5 ECTS  

 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2   

Курстың мақсаты: студенттер метрология, стандартизация 

және ӛлшеуде білім деңгейін кӛтеру, ол болашақта жас 

маманға халықаралық, аймақтық және ҧлттық деңгейде ӛзін-ӛзі 

жетілдіруге, ӛздігінше техникалық шешімдерді қабылдауға 

мҥмкіндік береді.  Қолдану әдістері: автоматтандырылған 

жҥйелерді қҧру және басқару, ӛлшеу тәсілдерін сауатты 

таңдау, ӛлшеу арналарының қателіктерінің жиынтығын 

есептеу.   

Ғарыштық техника саласының белгілі бір аумағын 

сипаттайтын есептерді теориялық және тәжірибелік тҥрде 

зерттеу әдістерін меңгеру. Алынған теориялық білімді 

практикалық есептерді шешуге қолдана білу.  Қойылған 

есептерді шешу ҥшін дҧрыс  стратегия қҧрастыра білу. Жаңа 

жағдайларға бейімделу қабілеті. 

MMR3413 Машиналар мен роботтар 

механикасы  

3 кредит /5 ECTS  

 

Пререквизиттер:Теориялық 

механика 

2+0+1   

 

Бҧл модуль студенттерге машиналардың беріктігі мен 

динамикасы туралы жалпы мағлҧмат, механизмдер мен 

роботтордың есептерімен таныстырады. Механизмдердің 

кинематикасы, кҥшті талдау робототехникалық жҥйелерді 

талдау, сонымен қатар есептерді сандық әдіспен шешуге 

ҥйретеді. 

Механизмдер, робототехникалық жҥйелер және машиналар 

кинематикасы мен динамикасын қазіргі әдістерді қолданып 

зерттеу, машиналардағы динамикалық процестерге талдау 

жасау. 

TKV3414 Діріл және тербеліс теориясы  

2 кредит /3 ECTS  

Пререквизиттер:  Теориялық 

механика  

1+0+1 

Діріл теориясы – тҥрлі табиғат жҥйелеріндегі толқын 

қҧбылыстарын және дірілді зерттейтін ғылым саласы.  

Діріл теориясы бірінші кезекте жалпы тербеліс ҥрдістеріне кӛңіл 

бӛледі. (физикалық, биологиялық және т. б) 

Тербеліс теориясының негіздерін,  еркіндіктің дәрежесінің 

ақырғы санымен кіші тербеліс механикасының дифференциалды 

теңдеулерін қҧруды;  

Еркіндік дәрежесінің екі немесе бір кіші тербеліс механика 

жҥйесінің дифференциалды теңдеуін және есептеу сызбасын 

қҧруды  білулері керек. 

TETs 1415 Электр тізбегінің теориясы 

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ  

1+0+2   

Курстың мақсаты – студенттерді электр тізбегі теориясының  

қазіргі әдісімен оқыту. Курстың мақсаты  студенттердің:  

 радиоэлектроника тізбегінің элементтерін, резонансты 

сыйымдылық фильтрларын және тербеліс контурлары мен танысу; 

электр тізбегінің теориясының есептерін шешуден білім 

алуларынан тҧрады. 

Электр тізбегінің теориясының негізін, радиоэлектроникалық 

аппаратураныңәсер ету принцпін, электрондық 

аппаратураларды қолдануды, физикалық тәжірибеде 

электронды ӛлшеуіш қҧралдарын, ДВМ және т. б 

қҧралдарын  қолдануды білулері керек.  

OE2416 Электроника негіздері 

3 редит /5 ECTS  

Пререквизиттер: электрлік  тізбек 

теориясы 

2+0+1   

жалпы  электроника негіздері бойынша теориялық және 

тәжірибелік дайындық беру болып табылады. Курстың негізгі 

мақсаты: канал байланысының уақытша және спектрлі 

мінездемесін, негізгі басқарушы сигналдарды (телефонды, 

телевизиялық, кодты-сандық); электронды қҧралдарды 

(жартылай ӛткізгіш диодтар) және параметрлері,әр тҥрлі 

транзисторлар, микроэлектроника элементтерін білулері керек. 

Электронды аппаратуралардың қазіргі элемент базаларын, 

олардың классификациясын, маркировкасын және блгілерін  

білу; болашақта кәсіби қызметінде қолданатын ӛлшеуіш 

қҧралдармен, электронды аппаратуралармен жҧмыс істей 

білулері керек. 



OTs E3417 Сандық электроника негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS  

 

Пререквизиттер:  Электроника 

негіздері 

1+0+2   

Пәннің мақсаты сандық электроника негіздерін оқыту, 

ҧйымдастыру принциптерін және функцианалды сандық 

қҧрылғылардың комбинациялы және дәйекті ҥлгілерін; 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Сандық сигнал терминдерін, сандық қҧрылғыларды, сандық 

ақпараттарды, комбинациялық сандық қҧрылғыларды, 

сандық қҧрылғыларды жобалаудың логикалық және 

арифметикалық негіздерін білу. Жҧп қҧрылғыларды, 

регистрлар жадын, регистрлардың  жылжыуын қолдану, 

сандық ақпараттарды кодтауды білулері керек.   

Pro1418 Программалау 

3 кредит 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2   

Программалау тілдерінің негізгі конструкцияларын: 

операциялар және деректер типін, қҧрылымдық програм 

малаудың базалық  конструкцияларын, енгізуді/шығаруды 

ҧйымдастыру, функциялар; программалар қҧрылымы, 

кӛрсеткіштер және атаулы арифметикасын  оқыту.   

Программалауды, математикалық талдауды, математикалық 

статистиканы, механиканы, жоғарғы деңгейлі қазіргі тілдер 

кӛмегімен сызықтық  программалау есептерінде деректерді 

ӛңдеу алгоритімін білу.  

OOP2419 Объектіге бағытталған  

программалау 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: :  Программалау 

1+0+2   

Объектіге бағытталған  программалаудың негізгі классикалық 

теориялары, соның ішінде: Объектіге бағытталған  

программалық жҥйені қҧрастырыудың негізгі принцптері 

(Абстракция, Инкапсуляция, Иерархия, Модульдік, Типизация, 

Параллелизм) оқытылады.  

Пәнді меңгеруде  Borland C++ 5.0,  Delphi 6-7,  Borland C++ 

Builder 6, Microsoft Visual C++  6, Java JDK1.3, Borland J++  

Builder 6,  Microsoft Visual J++ 6, Rational Rose 2002, 

Microsoft Visual Modeler программаларын білулері керек. 

IKG2420 Инженерлік және  компьютерлік 

графика 

2 кредит /3 ECTS  

Пререквизиттер: Программалау 

1+0+1 

Курстың мақсаты кеңістіктік елестету және қиялды, 

конструктивті-геометриялық ойлауды, кеңістіктің формаларды 

және олардың қатынасын нақты объектілер сызбасы негізінде 

талдай және синтездей алу мҥмкіндігін, техникалық бҧйым 

қҧрылымының сызбасын және елестететін объектінің әрекет 

ету принціпін тҥсінуді дамыту. 

Кәсіби қызметте, берілген тақырыпқа компьютерлік 

презентация жасау (АЖЖ) және сызудың кӛмегімен 

техникалық идеяларды графикалық бейнелеуде 

пайдаланылатын ақпаратты компьютерлік іздеу, жинақтау, 

дайындау және ӛңдеуде дағдылы болу және білу. 

OZI3421 Ақпаратты қорғау негіздері  

2 кредит /3 ECTS  

Пререквизиттер: : Программалау 

1+0+1 

Пәннің негізгі мақсаты ақпаратты программалық қорғаудың 

негізгі бағыттарын қолданып,  ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі 

компоненттерін, мемлекеттік қҧпиясы бар ақпаратты 

қорғаудың негіздері және мәліметтері туралы  студенттерге  

білім беру болып табылады.  

Ақпаратты қорғаудың негізгі бағыттарын білулері керек 

 

 

OTTM2422 Жылу- массаалмасу және 

термодинамика негіздері     

 2 кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: Математикалық 

талдау 3 

1+1+0   

  

Пәннің негізгі мақсаты кҥш алмасу процессінің модельдеуін 

теориялық негіздері туралы (жылулық), қозғалыс саны 

(импульс), массалар (тығыздық) тҧтас орта (сҧйықтық, газ). 

Жылу масса алмасу – сҧйықтар және газдар механикасы, тҧтас 

орта термодинамикасы  және электродинамикасы сияқты 

фундаментальді пәндердің бӛлімдерін біріктіреді.  

Жылу масса – алмасу  теория негіздерін, фильтрация 

теориясының негіздерін, есептеуіш гидромехан иканы, 

сҧйықтар және газдар механикасының қолданбалы есептері 

туралы және  осы механика  салада есеп шығаруға 

дағдылану.  



VMSS2423 Тҧтас орта механикасына кіріспе                                

 2 кредит/3 ECTS  

 

Пререквизиттер:  Теориялық 

механика  

1+1+0 

Курстың негізгі мақсаты тҧтас орта механикасының бӛлімдерін 

және негізгі тҥсініктерін: кинематика, гидростатика заңдары 

мен теңдеулері, гидродинамика теоремалары және теңдеулері 

және идеалды ортаның газдық динамикасы және сығылмайтын 

сҧйықтықтың тҧтқыр гидродинамикасын оқыту болып 

табылады.  

Кернеу және деформация жылдамдығын, деформация 

тензорының компоненттері, қҧйындық сызық және тоқ 

сызығы, траекториялар, жылдамдық және ҥдеу, қозғалыс 

орта теңдеуінің анықтамасы бойынша есептерді шеше білу. 

OPKA3424 Ғарыштық аппараттарды жобалау 

негіздері  

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиттер: Ғарышқа ҧшу 

динамикасы 

2+1+0 

Курстың негізгі мақсаты ғарыштық аппараттарды жобалау 

әдістерімен және теорияларымен  және олардың элементтердің 

конструкцияларын, негізгі параметрлерді таңдау мәселелері, 

техника-экономикалық кӛрсеткіштердің есептерін, 

сипаттамаларының есептерін және топтап ӛңдеуін, жобалау- 

топтау сызбасын таңдауы бойынша жобалау әдісімен оқыту 

Жҥйелік техниклық кешенді талдау жобасының әдістерін 

меңгеру.  

 

 

  

PLK3426 Программаланатын логикалық 

қҧрылғылар  

3 кредит/ 5 ECTS  

Пререквизиттер: Программалау 

1+0+2 

Курстың негізгі мақсаты программаланатын логикалық 

қҧрылғылар блок-сызбаларының негізгі тҥсініктерін оқыту. 

Шығу сигналдарын ӛңдеуді, програмамаланатын жобалау 

әдісімен оқыту.  

Логикалық  блок конструкциясын, программаланатын 

логикалық қҧрылғылардың функцианалды мҥмкіндіктерін, 

программаланатын вентільді матрицалар арасындағы және 

курделі программаланған логикалық қҧрылғылар туралы 

білулері керек.  

ЖБТ 1  - Ғарыштық технологиялар 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит /2 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 0+1+0 

Курстың мақсаты – ғылыми казақ/орыс/ шет тілін оқыту болып 

табылады. Мамандық бойынша ғылыми терминологияны 

қолдана білу керек. 

Қазақ/орыс/ шет тіліндегі ғылыми талқылауға қатысу және 

ғылыми мақала жаза білу 

МTPM 3502 Айнымалы массалы денелер 

механикасы 

3 кредит/ 5 ECTS  

 

Пререквизиттер: Теориялық 

механика 

2+1+0 

Курстың мақсаты - айнымалы массалы денелер механика 

саласында, халықаралық, аймақтық және ҧлттық техникалық 

деңгейде есептерді ӛзбетінше шешуге, сонымен қатар 

баллистика есебін шығару кезінде курстың практикалық 

негізін және оның әдістерін қолданып дағдылана   білу керек.  

Айнымалы массалы денелер механикасының теоремалары 

мен негізгі тҥсініктерін білу, айнымалы массалы денелер 

қозғалысының теңдеуін қҧра білу. 

 

 

OUKA3503 Ғарыштық аппараттармен басқару 

негіздері 

Бҧл модулдің мақсаты мен қойылуы студенттерді 

қағидалармен, ғарыштық  аппараттармен басқару есептері 

және негізгі жҥйелердің, ақпараттық ҧшу басқаруын қамтамыз 

Ғарыштық  аппараттармен басқарудың негізгі жҥйесін, ҧшу 

жоспары бойынша кешенді шараларды, ҧшуды басқарудың 



3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер:   Басқарудың 

негізгі теориясы  

2+1+0 

ету тҥрлерімен таныстыру.   ҧйымдастыру-техникалық аспектісін білу. 

NM 3504 Аспан механикасы 

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиттер:  Теориялық 

механика 

2+1+0 

Курстың мақсаты аспан механикасының  теориялық негізін 

оқыту болып табылады: негізгі тҥсініктерін,  айнымалы 

массалы денелер механикасының әдістерін  және 

теоремаларын, аспан механикасының классикалық есебін 

оқыту.  

Аспан механикасының заңдарын және негізгі 

тҥсініктерін,аспан механикасының классикалық есептерінің 

қойылымын білу 

 

PZDISZ4505 Жердің жасанды серік 

қозғалысының қолданбалы есептері 

3 кредит 

Пререквизиттер: Теориялық 

механика 

1+2+0 

Осы курстың мақсаты Жердің жасанды серік қозғалысының 

негізгі теориясын,еркін ҧшу бӛлігіндегі  аппараттың негізін 

оқыту.  

Жердің жасанды серік қозғалысының жалпы есептерінің 

қойылымы   туралы білу, кҥрделі емес қолданбалы есептерді 

шешуді және қозғалыс теңдеуін қорытып шығара алу. 

PPGS4506 Гироскопты жҥйелерді қҧру 

принциптері 

3 кредит 

Пререквизиттер: Теориялық  

механика 

2+1+0 

Модулде гироскопиялық жҥйелердің негізгі теориясын 

оқытады.  Гироскопиялық жҥйелерді кең кӛлемде қолданады, 

ғарыштық   және ҧшу аппараттарды қозғалысын баскарудан 

бастап,ракеталық техника және жерасты және жер 

бетіндегі,таудағы жол қҧрылыстарымен аяқталады. 

  Гироскопиялық жҥйелердің негізгі тҥрлерін,олардың 

әсерлесу қағидаларын, гироскоп теориясына жақындауын, 

оның техникада қолдануын білу. 

 

 

 

ODA4507 Аэрофотосуреттерді  кодтау 

және ӛңдеу 

3 кредит 

Пререквизиттер: жоқ  

1+2+0 

Осы пәннің мақсаты  аэроғарыштық тҥсірілімдерді кодтау 

алгоритмдері мен тәсілдерін, әр тҥрлі тҥсірілімдерді талдауды 

ҥйрету.  

Жоспар мен карта қҧру негізін, 

табиғи ресурстарды кҥзету және қолдануды білу.  

KR4508 Ғарыштық робототехника 

3 кредит 

Пререквизиттер: Машиналар мен 

роботтар механикасы 

 2+1+0 

Бҧл модулде кинематиканың, динамиканың, және ғарыштық 

роботтарды басқару сҧрақтары және компьютерлік 

технологияның кӛмегімен есептерді шешу қарастырылады. 

Ғарыштық роботехниканың  негізгі мәселелері мен 

заңдарын, негізгі тҥсініктерін білу.  

 

 

OSNS4509 Серіктік навигациялық жҥйелердің 

негіздері 

2 кредит 

Пререквизиттер:  

Программаланатын  логикалық 

Берілген курста серіктік навигациялық жҥйелердің негізі, 

жалпы мінездеме, жҧмыстың негізгі принцптері, қҧрылымын 

ҧйымдастыру, ғаламды серіктік радионавигациялы жҥйенің 

даму перспективасының және жағдайы  (СРНЖ) GPS, 

Серіктік навигациялық жҥйенің негізгі тҥсініктері және 

негізгі мәселесі,  оларды бағыттау және негізгі  

басымдылығы, ғарыштық навигациялық аппаратар туралы 

негізгі ҧғымдарды білу.  



қҧрылғылар  

1+1+0 
ГЛОНАСС, Галилео баяндалады 

IMSS4510 Кҥрделі жҥйелерді имитациялық 

моделдеу  

3 кредит 

Пререквизиттер: Программалау 

1+2+0 

Берілген курста  кҥрделі жҥйелерді имитациялық моделдеу 

негізі баяндалады.  

Иммитациялық модель курделі жҥйелерді тҥсінуді, 

процесстедің әр тҥрлі жағдайдағы тәртібі мен дамуын 

болжауын, параметрлерді және де модельдің қҧрылымын 

ӛзгертуге мҥмкіндік беруін, процесстерді қажетті арнаға 

бағыттау ҥшін, тҥсінуге кӛмектеседі. 

Кҥрделі жҥйелерді имитациялық моделдеудің негізгі 

мәселелерін, әдістерін және негізгі тҥсініктерін білу. 

Жоспарланған ӛзгеріс эффектісін бағалай білу, шешімнің 

мҥмкін болатын  нҧсқаларының сапасына салыстырмалы 

талдау жасау. 

OKS4511 Ғарыштық байланыс  негіздері  

 

Ғарыштық байланыс  негіздері  

2 кредит 

Пререквизиттер: электрониканың 

сандық негіздері 

1+0+1 

Курстың негізгі мақсаты ғарыштық байланыс жҥйелерін: 

геостационарлық, жоғары –элиптикалық және поляр 

маңындағы орбиталардағы серіктік байланыс жҥйесін, 

ҧжымдық желілерді, ақпарат алмасудағы желі технологиясы,  

ақпараттық қызмет кӛрсетуді ҧйымдастырудың қазіргі әдістері 

мен интержоқ негіздерін  оқыту. 

Байланытың ғарыштық жҥйелерін және оның ерешеліктерін, 

жергілікті және ғаламдық желілерді орнату принцптерін, 

бҥкіл әлемдік ашық интержоқ желісінің негізінде жатқан 

негізгі транспорттық механизмдердің тҥрлерін білу. 

 

ЖБТ 2 – Баллистика және ғарыштық аппараттардың навигациясы 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Бҧл курстың мақсаты қазақ /орыс /шетел тілдерін ғылыми тҥрде 

ҥйрену. Осы салаға байланысты ғылыми терминдерді қолдана 

білу. 

Қазақ / орыс / шетел тілдерінде  ғылыми мақалаларды жаза 

білу және ғылыми талқылауларға қатысу.  

Pak 3502 Ракетодинамика 

3 кредит 

Пререквизиттер: : Теориялық 

механика 

2+1+0 

Бҧл курсттың мақсаты ракетаның қозғалысын ҥйрету, оның 

негізін айнымалы массалы денелер механикасы ҧғымын тҥсіну. 

Себебі қай ғарыштық ҧшатын аппарат болмасын ол айнымалы 

жҥйенің қҧрамы болып табылады. Курсты оқыту кезінде 

студенттер әр тҥрлі жҥйедегі реактивті ҧшатын аппараттармен 

танысады. Олар ауада болмаса ауасы жоқ кеңістікте болуы 

мҥмкін.  

Айнымалы массалы денелер механикасының негізгі ҧғымдары 

мен теоремасын білу; 

Айнымалы массалы денелер механикасының теңдеулерін 

қҧрастыра білу 

SOUОKA3503 Ғарыштық қҧрылғымен 

бағдарлауды басқару және анықтау 

жҥйелері 

3 кредит 

Пререквизиттер: Басқару 

теориясының негіздері 

2+1+0 

Бҧл курстың мақсаты мен есебі негізгі тҥрлері және 

жҥйелерімен танысу, қағидалар мен есептерді табу және 

ғарыштық аппараттардың бейімделуін басқару, ҧшудың басқару 

тҥрлерін ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. 

Бейімделудің тҥрлері мен ғарыштық аппараттар және олардың 

ерекшеліктерінің бейімделуін басқару, кемшіліктері мен 

артықшылықтарын білу, жҥйелерді орбита биіктігіне 

байланысты қолдана білу,  ауытқу моменттері мен тҧрақтану 

моменттерін білу. 

OAENM 3504 Астрометрия негіздері және аспан 

механикасының элементтері 

3 кредита 

Пререквизиттер: Теориялық 

механика 

2+1+0 

Бҧл курстың мақсаты астрометрияның негізін және аспан 

механикасының элементтерін оқыту, аспан денелерін 

орналасқанын нақты әдіспен табу және сол уақыттағы 

жылдамдық векторларын табу.  

 

Аспан механикасының негізгі тҥсініктері мен заңдарын, аспан 

механикасының классикалық есептерінің қойылымдарын 

және аспан денелерінің қозғалыс теңдеулерін қорытындылай 

білу 



TDISZ4505 Жердің жасанды серігінің қозғалыс 

теориясы 

3 кредит 

Пререквизиттер : Ғарыштық ҧшу 

динамикасы 

 

Бҧл курстың мақсаты аспан механикасының классикалық 

есептерін, жердің жасанды серігінің қозғалысының негізгі 

аналитикалық, сандық модельдерін практикада қолдана білу 

болып табылады.  

Жердің жасанды серігінің қозғалысының жалпы есебінің 

қойылымын білу. Қозғалыс теңдеулерін қорытындылай білу 

және кҥрделі емес қолданбалы есептерді шығару.  

PТG4506 Гироскоптардың қолданбалы 

теориясы 

3 кредит 

Пререквизиттер : Теориялық 

механика 

2+1+0 

Курс бойы гироскоптардың негізгі теориясы жайында 

оқытылады. Гироскоптар кең ортада қолданылады: ғарыштық 

және ҧшу аппараттары, ракеталық техника қозғалыстарын 

басқарудан бастап, жер асты және жер ҥсті жолдарының 

қҧрылыстары, тау жҧмыстары аяқталады. 

 Гироскоптық жҥйенің негізгі тҥрлерін, олардың жҧмыс жасау 

принципін және техникада қолданылуын білу. 

 

OGisT4507 Геоақпараттық жҥйелердің 

технологиялары негіздері3 кредит 

Пререквизиттер : жоқ 

1+2+0 

Бҧл курстың мақсаты геоақпараттық жҥйелердің негізін,  

жобалау әдістерін ҧйымдастыруы мен геоақпараттық жҥйеге 

енуін және олардың компоненттерін білу 

Геоақпараттық жҥйелер мен технологиялардың негізгі 

тҥсініктерін білу. Геоақпараттық жҥйелермен бірге ӛзіндік 

жҧмыстардың практикалық дағдыларын алу.  

IKS4508 Интеллектуалдық ғарыштық 

жҥйелер 

3 кредит 

Пререквизиттер : Программалау 

2+1+0 

Бҧл курстың мақсаты  интеллектік  ғарыштық жҥйелермен, 

ғарыштық роботтардың интеллектік тҥрлерімен танысу.  

Интеллектік жҥйенің сызбасы арқылы  ғарыштық аппараттарды 

басқару.      

Ғарыштық роботтардың негізгі тҥсініктерін, заңдарын және 

негізгі мәселелерін білу. Интеллектік жҥйенің жалпы 

сызбасын ғарыштық аппараттардың қозғалыстарымен басқару 

NT4509 Навигациялық технологиялар  

2 кредит 

Пререквизиттер :   

Программаланатын логикалық 

қҧрылғылар 

1+1+0 

Берілген курстың мақсаты навигациялық технологиялардың 

жалпы сипаттамаларын, негізгі жҧмыс істеу принциптерін, 

қҧрылымын, даму жағдайын және болашағын зерттеп ҥйрену.  

Серіктік навигациялық жҥйелердің негізгі ҧғымдары мен 

заңдылықтарын және негізгі мәселелерін, оның міндеттері мен 

артықшылықтарын, әлем елдеріндегі навигациялық жҥйелер 

туралы білу.  

SAPSS4510 Кҥрделі жҥйелерді жобалаудағы 

жҥйелік анализ 

3 кредит 

Пререквизиттер : Программалау 

1+2+0 

Берілген курстың мақсаты  методологиялық әдістің жиынтығын 

оқу және әр тҥрлі ортадағы кҥрделі мәселелерді  шеше білу.   

Жҥйелік жақындаудың және кҥрделі жҥйелерді жобалау 

әдістерінің негізгі ҧғымдарын білу.  

Нақты жағдайдағы жалпыланған модельді қҧруды білу және 

дағдысы  

BSSKA Ғарыштық аппарат 

байланыстарының борттық 

жҥйелері 

2 кредита 

Пререквизиттер : Сандық 

электроника негіздері 

1+0+1 

Берілген курстың мақсаты ғарыштық қҧрылғы қҧрамына кіретін 

ғарыштық жҥйелер байланысын, мәліметтер алмасуының 

желілік технологияларын, ғаламтор негіздерін және ақпараттық 

сервисті ҧйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін оқып 

ҥйрену 

Ғарыштық байланыс жҥйелерінің тҥрлерін және оның 

ерекшеліктерін білу, борттық радиотехникалық қҧру 

принциптерін және оның функциялары мен есептеін білу. 

 

IP 3601 Инновациялық кәсіпкерлік (сала 

бойынша) 

2 кредит 

Пререквизиттер : жоқ 

1+1+0 

Отандық, сондай-ақ шетелдiк ғылыми әлеуеттi және 

технологияларды пайдаланудың негiзiнде бәсекеге қабiлеттi 

тҥпкiлiктi ӛнiмдi жасауды қамтамасыз ететiн ашық ҥлгiдегi 

инновациялық жҥйені қалыптастыру. 

Ғылыми әлеуеттi дамыту; инновациялық кәсіпкерлік ортаны 

қалыптастыру және қолдау; кӛп деңгейлі инновациялық 

инфрақҧрылымды қалыптастыру мен дамыту; ҧлттық 

инновациялық жҥйе элементтерінің арасында тиiмдi ӛзара іс-

қимыл жасасуды қамтамасыз ету;                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IP 3602 Интеллектуалды қҧқық 

Интеллектуальное право 

2 кредит 

Пререквизиттер : жоқ 

1+1+0 

Интеллектуальдық меншік объектілерінің қҧқықтық табиғатын, 

олардың авторларын және патент иелерін зерттеу, сол сияқты 

интеллектуальдық меншік қҧқығын қорғау және жҥзеге 

асырумен байланысты қатынастарды реттейтін нормативтік 

қҧжаттарды зерттеу. 

Интеллектуалдық меншік қҧқығының әр тҥрлі объектілерінің 

қҧқықтық табиғаты жӛнінен білімді болу, олардың авторлары, 

қҧқықтары мен міндеттері жӛнінде ақпаратты игеру, тҥрлі 

қҧқықтық қҧжаттар жасай білу. 

MKE 3603 Ақырлы элементтер әдісі  

2 кредит 

Пререквезиттер: 

Есептеу әдістері 

1+0+1 

 

Курстың мақсаты: 

Ақырлы элементтер әдісінің теориялық және практикалық  

негіздерін ҥйрену, Ақырлы элементтер әдісін математикалық 

физиканың нақты есептерін шешуде қолдану. 

 

 

Ақырлы элементтер әдісінің теориялық және практикалық 

негізін. АЭӘ алгоритмдеу және компьютерлік орындауды. 

АЭӘ қазіргі программамен қамтамасыздандыруын білу. 

Облысты ақырлы элементтерге бӛлу, АЭӘ-ні нақты теңдеулер 

мен дербес туындылар ҥшін қолдану, АЭӘ кӛмегімен 

есептерді сандық тҥрде жҥзеге асыруды істеу ала білу. 

PRV 3604 Параллель және ҥлестірілген 

есептеулер 

2 кредит 

Пререквизиттер : Программалау 

1+0+1 

Сабақтың оқытылу мақсаты « Параллель және ҥлестірілген 

есептеулер» есептерді сандық тҥрде шығаруын жҥзеге асыру, 

параллельді әдісті қолдана отырып есептеу математикасының 

типті есептерін шығару, параллельді программалау әдісін 

кластерлік және кӛп процессорлы есептеу жҥйесі ҥшін қолдану. 

 

 

Параллельді есептеу жҥйелерінің қҧрылу принципін, 

параллельді алгоримдердің математикалық моделіндерін білу. 

Есептеу математикасының есептерін тиімді жолмен шығара білу, 

қарапайым дифференциалдық теңдеулер мен дифференциалдық 

теңдеулердің дербес туындылары ҥшін сандық әдітерінің 

бастапқы және ақырғы есептерінің шешімдерін қолдана білу, 

суреттерді модельдеу және кҥрделі кӛріністердің анимациясын 

қҧру, есептерді шығарудың тиімді алгоритмін қҧру.  



 

5B060100-МАТЕМАТИКА мамандығы 

ПӘН КОДЫ Пән атауы, кредит саны, 

пререквизиттер,  

Мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұны (курстың)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IK1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Модульдың мақсаты: мемлекетiң тарихы және бағытталған 

туудың процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан 

Республикасының қҧқығы және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына 

бағытталған. Қорытынды және негiзделген дәл айғақтарды 

талдаудағы осы ғылымын пiкiрi және Қазақстанның ӛмiрiнiң 

мемлекеттiк-қҧқықтының жҥзеге асатындай тҧрған оқиғаларына 

негізделген. Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік ғылымның орны 

мен рӛлі және оның пайда болуы олардың бҥгiнгi кҥнге дейiнгі 

оқиғалары мемлекеттiк-қҧқықтарды зерттеудің тарихи тәсiлiн 

ӛткiзуге болатындығы анықталды. Мемлекеттiк-қҧқықты 

эволюцияның объективтi  жҥйелік  кӛрiнiсiн қалпына келтiредi, 

оны қисынды қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы 

қалыптасқан және келешекте қалыптасатын мекемелер мен 

институттарды қайта қалпына келтіреді. Протоқазақтық және 

қҧқықтық жҥйелер олардың белгiлерін,орта ғасырлық 

мемлекеттердің  династиялық тарихнамаларын жергiлiктi 

бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  қҧрастырушылар 

зерттедi. 

Бiлiм: Қазақ Ордасының тiршiлiк әрекетiнiң әр тҥрлi 

жақтары ресми қҧжаттарда , шетел және жергiлiктi 

бақылаушылардың әр тҥрлi жазбаша кӛздерiнде, халық 

ӛнері шығармаларында  ие болды. Ресейлiк империяны 

шеттiк отаршылдығының мерзiмiдік шетте мемлекеттiк 

қҧрылыс және қҧқықтық қатынасты анықтайтын  және 

объективтiктiң әр тҥрлi дәрежесiмен суреттейтiн әр тҥрлi 

мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. Қазақстанда ҧлттық 

мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық және 

партиялық позициясы бар арнаулы ғылыми мекемелерде 

зерттелдi.  

Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және 

республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет тарихынның 

нақты суреттiң қайта жасау , елдiң қҧқығын қайта 

қалыптастыру мақсаттарындағы тәжiрибе және бҧл 

бағытта қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сҥйене 

отырып жҥзеге асыру. 

POK(R)Ya1102 Кәсіптік –бағытталған қазақ (орыс) 

тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Модуль мақсаты: Жиі қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің 

лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін 

меңгеру және қҧрылымдық деңгейде сӛздерді қолдана білу. 

Лексикалық және терминологиялық минимумды мамандық 

бойынша меңгеру. Сӛйлеу қызметінің әртҥрлі қҧрылысын жасау: 

әңгіме,сипаттама, деректеме. Грамматикалық пішіндер және 

коммуникатив қҧрылымы, функционалдық аспектілер. Қайта 

жасауға бейімделген және оңай прагматикалық мәтіндерді 

шығару, диалогиялық және монологикалық, ауызша және жазбаша 

тҥрі, тақырыптық, әлеуметтік-тҧрмыстық ҥшін кәсіби ортада 

сӛйлеу қызметінің әртҥрлі тҥрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат 

қалдыру. 

Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және 

мамандық бойымен оқу, тыңдау, әдебиеттiң конспект 

жасауының дағдыларына иелік ету;б)ғылыми оқу 

мәтіндерін қҧрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін 

текстіне жақын, диалог пен монологтардың оқу 

тақырыптарына; в)сӛздердің негізгі функционалды 

мағыналы тҥрлеріне ҥйрету: монолог-сипаттама, монолог-

баяндама, монолог-пікір, диалог-сҧхбат, диалог- 

пікірсайыс.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, 

дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және кәсіби-ғылыми 



 сӛзді аймағында істей алу. 

Білуі тиіс ғылыми-кәсіби сӛйлеуді дамыту: ғылыми-

кәсіби дағдыларын белсенді және жалпыламалы 

қалыптастыру. 

POIYa1103 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

Модуль мақсаты: Зерттелетін шетел тілдерінің фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін  білу. 

Фонетика: айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық 

ерекшелігі, рецепция және сӛздің дыбыстық жҥйесін 

репродукциялау. Орфография: тілдің дыбыс-әріптік жҥйесі, негізгі 

орфографиялық ережелері.   Лексика: сӛзжасам ҥлгілері, негізгі 

тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен бірге  

термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; қолданылуына 

байланысты лексика дифференциациясы.  

 

Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, ҥстеу, 

етістік, артикл, есімдік, демеулік, жай және кҥрделі 

сӛйлемдердің қҧрылымы, сӛзжасамның негізгі ҥлгісі - 

негізгі сӛз таптары.  Оқу: таныстыру, іздестіру, 

зерттелетін және кӛріп оқудың дағдыларын қалыптастыру. 

Айту: зерттелетін тақырыптың диалогтық және 

монологтық сойлеу дағдысы. Хат: ой пікірлердің 

мазмҧнының біртіндеп даму дағдысы, сонымен бірге 

шығарма жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі 

ақпарат. 

Білуі тиіс мамандық бойынша мәтіндерді тілдік 

нормаларға сәйкес ана тіліне аудара білу. Дыбысын жазу: 

хабараламаларды тҧрмыстық, ақпараттық және кәсіби 

тҥрінде естіп қабылдау. 

FNP2104 Ғылыми бағыттағы философия 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жок 

1+1+0 

Модуль мақсаты: Философия ғылымы бҧл мәдениеттің 

ерекшелігін білу. Философия оның оқыту пәні және міндеті. 

Философия мәдени-тарихи контекстте. Мәдениеттің контекстінде 

пәлсапашылықтың тарихи тҥрлері. Ежелгі индиялық философия 

шығыс мәдениетінің ерекшелігі.Философия кӛне мәдениетте.  

  

Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның 

ерекшелігін игеру. Ислам мәдениетінің контекстіндегі 

араб-мҧсылмандық философия. Батыс еуропадағы 

ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни 

ерекшелігі. Ренессанс және Философия мәдениеті. 

Философияға махаббат. Діни философия. Философия 

тарихы. Саясат философиясы. Білім беру философиясы. 

Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу 

тиіс Эпистемология. Глобальды мәселе философиясы. 

TKP 2201 Тҧлғааралық коммуникациялық 

психология 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: тҧлға аралық коммуникация - бҧл кӛзбе-кӛз 

болған немесе аз топ арасында ҥйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз 

тҧлға аралық коммуникациялық процесiнде ӛз сезiмдерiмен 

сӛйлесiп, тыңдап, жауап берiп, бӛлiсемiз және қатынасты 

қалыптастырамыз.  

Бiлiм: тҧлға аралық коммуникацияның талдауы - бҧл 

талдау жағдайда және ҧсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң қҧрал-

жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр субъектiнiң жеке 

тәжiрибесi аз-кем басқа дәл тҥсiнiлген де ауыстыра алады. 

Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр тҥрлi алғышарттар және 

(немесе, керiсiнше, киындаған жетiспеушi) табысты 

коммуникацияның жағдайын iздеп табу және жазбада 

болады. 



TKS 2202 Теориялық және қолданбалы 

саясаттану  

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: тҧлға және қоғам ҥшiн саясаттың ҧлттар, 

кластар және мемлекеттер арасында тҧлға мен қоғам ҥшін 

саясат маңызы және саясат мәнінің табиғатын оқу; тҧлға,қоғам 

және мемлекет арасында;  Теориялық политология бірнеше 

заңдылықтарды анықтап зерттейдi: 

Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап 

зерттейдi:  

а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының 

пайда болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың 

экономикалық және басқада әлеуметтік қызығушылықтары 

арасындағы байланыс.   

б)  мемлекеттің және саяси биліктің мазмҧны мен ӛзгеруінің пайда 

болу заңдылықтары. 

в) саяси процестердің, саяси қатынастардың және саяси 

қызметтердің заңдылықтары мен  

г ) әлеуметтік қҧбылыстарды білу тәсілдері, рационалды және 

пропорционалды қатынасы. 

Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға 

қоғам ашылмалы-жабылмалы осы нақтылы кезең 

талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi жаттығу 

есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мҥмкiндiк туғызады, 

ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде 

саяси оқиғалардың қатысушыларына жаттығу кеңестерi 

және кепiлдеменi ӛндiрiп ҧсынады. Жаттығу 

кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру салалардағы 

қолданбалы политологияда  жҥзеге асырылады: 

 - саяси жанжалдарды реттеу және жетiстiк (келiсiм ) 

әлеуметтiк консенсус қажеттi;  

- ҧйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 

 - жҧртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ 

қолдану.  

ZhAZhE 2203 Жеке және әлеуметтiк жетiстiк 

этикасы 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: әлеуметтiк кеңiстiктегі дара жетiстiк; 

«әлеуметтiк кеңiстiкте» сыпайы ҥстемділіктің мәселесi және 

табыстылық, әдiлдiк, бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, 

экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік сюжеттің айнымас бір бӛлігі 

қарастырылады.  

Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып 

және шығармашылығы жӛнінде, кәсіпқой атануына, 

адамның тіршілік әрекеті акме-формдағы 

феноменологиясын талдау, сипаттау, ортаға дәлдігі 

болғандықтан акмеологияның онтологиялық 

анықталуымен иеленеді 

MD2204 Мәдениет және дін 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: дінді талдауда тарих, әлеуметтану, психология, 

философия, филология, антропология және т.б. сияқты 

ғылымдардың жеткен жетістіктері. 

Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы 

қоғам мәселелерінен ӛз кӛңілінен шығатын қажетті 

саланы зерттеу ҥшін таңдау. Сіздің қалауыңыз бойынша 

бір шартқа байланысты діни бағытта жҥргізілуі тиіс. 

OPS2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: әлеуметтанудың дамуының негізгі этаптарын 

оқу (предыстория и әлеуметтік-философиялық  предпосылка). 

әлеуметтану тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік 

теориялар. Қоғам, әлеуметтік институттар және ӛзара қатынасы. 

әлеуметтік топтар және жалпылық.  

Білімі: әлеуметтік ӛмірдің ауқымды мәселелері мен 

адамгершілік қҧндылықтары. Орта деңгей теориясы 

(социология коммуникация, әлеуметтік білім, жастар 

әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия әлеуметі және 

т.б.). әлеуметтік даулар мен оларды шешу логикасы. 

әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  

Білуі тиіс әлеуметтік зерттеуге бағдарлама қҧру. 

әлеуметтік ақпараттарды жинау әдісі. Эмпиризмдік 

әлеуметтік зерттеулерді ӛңдеу техникасы және талдау. 



BZhCh2206 Адам ӛмір тіршілік қауіпсіздігі 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық қҧқықтық 

актілерді оқу. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты 

қҧру принциптерімен мәселелері  қауіпті және зиянды факторлар 

классификациясы.  Радиациялық қауіптілік. Иондалған 

сәулелерден қорғану. Химиялық қауіптілік. Дозиметрлік 

бақылаудың химиялық радиациялық табу қҧралдары. Қазіргі 

техносфераның және техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  

 

Білімі: қоршаған ортаны және адамдарыды техногендік 

және табиғи жағдайларда пайда болған қауіпті және 

зиянды факторлардан қорғау. Әр тҥрлі жағдайдағы 

тӛтенше жағдайлардың классификациясы. Тӛтенше 

жағдайларда экономика объектілерін қалыптастыру 

тҧрақтылығы. Соғыс және бейбіт уақытта тӛтенше 

жағдайлардан тҧрғындарды қорғаудың негізгі тәсілдері 

мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер 

келгенге дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету. Тҧрғындарды 

эвакуациялау іс шараларын ҧйымдастыру. Қауіпті 

қарулардан зақымданудан қорғану.  

Жер сілкінісі кезінде тәжірибелік қауіпсіздік шараларын 

ҧйымдастыру. Табиғи зіл-залалар, ӛрттер, аппаттар және 

жарылыстар кезінде ӛндірістік объетілерде тҧрғындарды 

қорғау.  

Білуі тиіс аппаттық-қорғаушылық жҧмыстарды 

ҧйымдастыру мен жҥргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік 

салада тӛтенше жағдайлар.  Тӛтенше жағдайлардың 

психологиялық аспектілері. 

EUR2207 Экология және  тҧрақты даму 

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді 

шешуде экологияның рӛлі мен орнын оқу.  Аутэкология: 

экологиялық факторлар, оптимум және минимум зоналары. 

Демэкология: популяция мінездемесі, популяция санының 

флуктуациясы  және регуляциясы. Синэкология: қоғамда ӛзара 

байланысу типтері, қоғамның трофикалық қҧрылымы және 

экологиялық пирамидасы.  Экосистема функциялары: 

энергетикалық алмасу және заттарды алмастыру, экожҥйелердің 

бҥтіндігі мен тҧрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

Білімі: биоценоз, биогеоценоз және экожҥйе тҥніктері.  

Жердегі және судағы экожҥйелер типтері.  биосфера және 

ноосфера жайында оқу. Тірі зат биосфералары және оның 

функциялары. 

Білуі тиіс табиғи ресурстарды және рационалды 

табиғиқолдануларды пайждалану. Қазіргі заманның 

экологиялық мәселелері және табиғат кҥзетшісі. Экодаму 

мәселелері 

KP2208 Қазақстандық қҧқық  

2кредит/ 3 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Модуль мақсаты: қҧқық және мемлекеттік категориялардың 

негізгі тҥсінігін оқу. Қҧқықтық қатынас. Қҧқықтық мінез және 

қҧқық бҧзушылық. Заң алдындағы міндет. Қазақстан 

Республикасының конститутциялық қҧқық негізі. Қазақстан 

Республикасының азаматтық қҧқық негізі. Қазақстан 

Республикасының отбасы қҧқы негізі. Қҧқықсақтау органдарында 

ҧйымдастыру негізі.  

Білімі: Қазақстан Республикасының қаржылық қҧқық 

негізі. Қазақстан Республикасының салық қҧқығы негізі. 

Қазақстан Республикасының еңбек қҧқығы негізі. 

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 

қылмыстық қҧқық негізі. Қазақстан Республикасының 

экологогиялық қҧқық негізі.  

Білімі тиіс Қазақстан Республикасының жер қҧқы негізін 

білу. Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-

процессуалды қҧқықтары негізі. Халықаралық қҧқықтар 

негізі. 



IT1301 Кәісіби бағыттағы ақпараттық 

технологиялар  

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

 

Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың негізгі 

тҥсінігін білу; ҧйымдастыру техникасы және компьютерлік 

сипаттамасының негізі, қҧрамын тағайындау; ақпараттарды 

сақтаудың және  жинаудың негізгі ӛңдеу қҧралдары мен әдістері; 

қолданбалы және жҥйелі бағдарламалық қамтаманың принциптері 

мен міндеттері; алгоритмизация тапсырмасының негізі; 

компьютерлік желінің негізгі компоненті;  тап осы жеткізу 

пакетінің қағидаты;  әрекеттестік желі арасындағысын 

ҧйымдастыру;   Интернет желісінде ақпараттық іздеу 

технологиясы;  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдісі және 

негізгі қорғаныс; санкциональдық емес кіруге болатын ақпаратты 

сақтау қағидаты;  бағдарламаны қамтамасыз ету және ақпараттық 

технологияны қолдана отырып, қҧқықтық аспектісін қарастыру; 

 

 

Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу ҥшін ақпараттық 

ресурсын қолдана білу; Іс-жҥргізу жҥйесінің 

автоматтандыруды пайдаланып игеру;    ақпаратты сақтау 

қҧрылғысын және әдісін қолдана білу;  ақпаратты сақтау 

қҧрылғысын антивирусын қабылдап алу;  жиылыс ҥшін 

бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып 

қабылдап алу; жиылыс ҥшін бағдарламаны қамтамасыз 

етіп, мамандандырылып қабылдап алу;  кәсіби модульді 

оқыту негізінде кәсіби молульды оқыту  негізінде 

қоршаған ортада ақпаратты ӛңдеп және ол дыбыс 

шығарады;   

Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   

 ақпараттың қауіпсіздігі әдісін қолдана білу, Web 

қосымшасы және желіні әзірлеу концепциясының 

негізгісі; блок-тізбе және алгоритмді қҧру дағдысын 

қалыптастыру, электрондық оқытуды және ақпараттық – 

коммуникациялық технологиясының әдісі;      

Fiz1303 Физика    

3 кредит / 5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Модуль мақсаты: механиканы, кинематиканы, материалдық 

нҥктенің динамикасын және қатты денені оқу. Салыстырмалық 

теориясының элементтері. 

Білім: тҧтас орта механикасының элементтерi. Тербелiс 

және толқын. Молекулалық физика және жылу 

динамикасы. Статистикалық физика және жылу 

динамикасы. Статистикалық таратулар. Жылу 

динамиканың негiзi. Тасымалдау қҧбылысы. Нақты 

газдар. Электр және магнетизм. Электростатика. Тҧрақты 

электр тогы.  

Бiлу  магниттi алаңды пайдалану. Заттекте магниттi алаң. 

Электромагниттiк индукцияның қҧбылысы. Максвелл 

теңдеуі. Электромагниттi тербелiстер. 

TFMP 2303 Теориялық физиканың 

математикалық пішіндеулері 

 

 «Теориялық физиканың математикалық модельдері және олардың 

олардың қолданыстары» пәнін оқытудың негізгі мақсаты – 

студенттерді теориялық физиканың математикалық 

модельдерімен таныстыру болып табылады. Есебі: Курстың 

механикалық әдебиеттерден айырмашылығы сол курс заманауи 

математикамен байланыстырылған. Курстың ерекшелігі - 

механика мен кӛпбейнеліктер геометриясының идеялары 

арасындағы ӛзара қарым-қатынас ескерілген. Сол себептен курста 

негізгі зерттеу есептеуге қарағанда геометриялық тҥсініктер 

(фазалық кеңістіктер және ағындар, векторлық ӛріс, Ли группасы) 

мен олардың механикалық жағдайлардағы нақты қолданыстары 

(тербелістер теориясы, қатты дене механикасы) басымдық алады.  

Курсты оқудың нәтижесінде студенттің теориялық 

физиканың негізгі математикалық модельдерін меңгеріп, 

негізгі анықтамалар мен теоремалардың мағынасын 

тҥсінуі, теоремаларды дәлелдей алу және нәтижелерді 

есеп шығаруға қолдану. Ортақ теориялық және 

эксперименталдi қағидаларды білу және математиканың 

әдiстерi мен математиканың барлық облыстарында сапалы 

кең бiлiм алу Қолданылатын математикалық әдiстердi білу 

және олардың қолданылуын, электроника, компьютер 

программалауын бiлу, сонымен бірге математиканың 

сандық әдiстерін білу. 

PGMS1304 Популяциялық генетиканың 

математикалық сҧрақтары 

2+1+0 

Пәннің мақсаты Биологиядағы математиканың қолдануларымен 

таныстыру, ықтималдық және статистикалық деректерге талдау 

жасау. 

биологиялық зерттеулерде қолданылатын  алгоритмдердің 

математикалық негіздерін білу керек.  



 МОДУЛЬ 1 Математикалық талдау 

MA1401 

Математикалық талдау - I 

 Мақсаты:  Математикалық сӛйлемдердің  қҧрылымы және  

оларды  логикалық  символдар  арқылы  жазу 2.  Тізбектер.   

3. Функция  шегі. 4.Д ифференциалдық  есептеулер  және  

олардың  қолдануларына қатысты негізгі есептерді шығарып 

ҥйрету. Оған қоса жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға 

қатысты негізгі тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де мақсат 

болып қойылған. Мазмұны: Жиындарға  қолданылатын  

амалдар. Нақты  сандар  жиынының  аксиомалары. Супремум  

және  инфимум.  Тізбектер және  олардың  шегі.  Тізбек  шегінің  

қасиеттері. Бірсарынды  тізбектер. Жинақты  тізбектің 

қасиеттері. Бернулли  теңсіздігі  және  е  саны.  Ішкі  тізбек.  

Больцано – Вейерштрасс  теоремасы.  Функция. Тамаша  

шектер.  Функцияның  бірқалыпты ҥзіліссіздігі. Туынды.  

Туынды  тҥрлері.  Жоғарғы  ретті  туындылар  мен  

дифференциалдар. Лейбниц  формуласы.  Лопиталь  ережесі.  

Тейлор  формуласы. Қалдық  мҥшенің Лагранж, Коши  және  

Пеано  тҥрлері. Функция  графигінің сҥлбесін  салу.  

 

 Курсты оқып меңгеру нәтижесінде студент 

математиканың теориялық (негізгі ҧғымдар, теоремалар, 

ережелер, әдістер) негіздерін; математикалық есептерді 

зерттеу әдістері мен шешу жолдарын; математикалық 

білімдерінің қайда және қалай қолданатынын  білуі керек. 

Есептің қойылуын айқындау;  қойылған есепті шығару 

тәсілін таңдау; есепті шешу және алынған нәтижені 

тҥсіндіру, осының негізінде ҧсыныс жасау біліктері 

болады. 

 

   

 

MA1402 

Математикалық талдау - II 

 Пәннің мақсаты:  «Математикалық талдау 2»  пәнінде 

анықталған  интегралдар және олардың қолданылуы, орта мән 

туралы  теоремалар, кӛп айнымалыдан тәуелді функциялар, 

сандық қатарлар,  функционалдық  тізбектер мен  

функционалдық қатарлар,  дәрежелік қатарлардың   негізгі 

теоремаларын тҥсініп,  осы басты тақырыптарға  қатысты негізгі 

есептерді  шығарып ҥйрену мақсат болып қойылған. Оған қоса 

жоғарыда аталып ӛткен тақырыптарға қатысты негізгі басты 

тҧжырымдарды дәлелдеп ҥйрену де негізгі мақсат. 

. 

 

  

 

Курстың соңында студент анықталған  интегралдарды 

есептеуді, олардың қолдануларын білуі керек, орта мән 

туралы  теоремалардың мағыналарын тҥсініп,   олардың 

дәлелдемелерін талдап, кӛп айнымалыдан тәуелді 

функциялардың шектерін, ҥзіліссіздігін, дербес 

туындыларын, дифференциалдарын есептеуді ҥйренуі 

керек, сонымен қоса қатарлар теориясын жақсы меңгеріп, 

функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеудің маңызын  

ҥйреніп, олардың негізгі әдістерін білуі керек, оған 

қатысты есептерді шығара білу керек. Сонымен қатар  

«Математикалық талдау 2»  пәнінің негізгі басты 

тҧжырымдарын дәлелдеп, есептерді шығару барысында 

негізгі тҧжырымдарды қолдана  білу керек. 

KAF2403 Кӛп айнымалылы функция Пәннің мақсаты -  кӛп айнымалыдан тәуелді функцияларды 

дифференциалдық және интегралдық есептеудің іргелі 

әдістерімен таныстыру, білімдерін ғылым мен практикада 

қолдануға ҥйрету.  Студенттердің  логикалық ойлауын және 

математикалық мәдениетін қалыптастыру да модульдің 

Студент білу керек : еселі интегралдар. Еселі 

интегралдардың  механикалық және физикалық 

қолданулары. Еселі меншіксіз интегралдардың 

жинақтылығы ҥшін белгілерді дәлелдей білу.   Абсолютті 

жинақтылық. Бірінші және екінші тҥрдегі қисықсызықты 

интегралдардың анықтамасы мен физикалық 



мақсатына кіреді.  қолданулары. nR -дегі беттер.  Бірінші және екінші 

тҥрдегі беттік  интегралдар. Ӛрістер теориясы. Скалярлық 

және векторлық ӛрістер. Бағыт бойынша туынды. Грин, 

Остроградский-Гаусс, Стокс формулалары,   набла 

операторы. 

KTOTP2404 Кӛпӛлшемді талдау және ӛрістер 

теориясы 

Пәннің мақсаты – студенттерді  кӛп комплекс айнымалыдан 

тәуелді аналитикалық функциялар теориясымен, комплекс 

мҥшелі еселі қатарлар, кӛп айнымалы дәрежелік қатарлар, 

ҥшӛлшемді евклид кеңістігіндегі  Коши-Риман жҥйесі  және  

полицилиндр  ішіндегі   абсолют жинақты қатардың 

қосындысы,сонымен  қатар   кӛпӛлшемді  евклид кеңістігіндегі  

конформды  бейнелеулермен таныстыру.    

кӛп комплекс айнымалыдан тәуелді гармоникалық 

функциялар теориясының және кӛпӛлшемді  евклид 

кеңістігіндегі конформды бейнелеулер  теориясының   

негізгі мысалдарын білу. 

комплекс мҥшелі еселі қатарлардың жинақтылығын 

зерттеуді білу және кӛпӛлшемді евклид кеңістігіндегі 

конформды  бейнелеулердің есептерінде комплекс 

айнымалы теориялар  функциясынан белгілі әдістерді 

қолдана білу. 

TFKP3405 Кешен айнымалылы функция Қазіргі кҥні кешен айнымалылар функциясы теориясы 

жеткілікті кемел тҥрге келтірілді және ол жоғары 

математикалық білімде маңызды орны бар қатаң да әдемі 

теорияға айналды.Пәнді оқыту мақсаты – ақырсыз аз 

шамалардың  талдауына және комплекс  сандар ӛрiсiнiң арнайы 

қасиеттерiне  негiзделген айнымалы шамаларды зерттеудiң 

iргелi тәсiлдерiмен таныстыру 

Есебі: Кешен айнымалы функциялар теориясының мен 

сызықтық алгебра, дифференциалдық теңдеулер теориясымен 

байланысын кӛрсету. 

 Курсты оқудың нәтижесінде студент кешенді талдаудың 

негізгі ҧғымдары мен әдістерін меңгеріп, негізгі 

анықтамалар мен теоремалардың мағынасын тҥсіну, 

теоремаларды дәлелдей алу және нәтижелерді есеп 

шығаруға қолдану. 

 

LAAG1 1406 Сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия 1 

 

Бҧл пән математиканың ең маңызды идеяларының бірі – 

сызықтық идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және 

тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты 

ҧғымдары арқылы студенттерге ҧғындыруды мақсат етеді. 

Сонымен бірге студенттерді кәзіргі ғылым мен техниканың 

әртҥрлі салаларының мҧқтаждарын ӛтеп жҥрген негізгі 

алгебралық қҧрылымдармен –топ, сақина және ӛріс 

ҧғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра 

және аналитикалық геометрия 1» курсында келесітақырыптар – 

комплекс сандар және оларға амалдар қолдану; қалындылар 

және оларға қолданылатын амалдар; матрицаларға 

қолданылатын амалдар, матрицаны сатылы тҥрге келтіруге 

арналған Гаусс алгоритмі, кері матрицаларды еспте; 

арифметикалық кеңістік, сызықты тәуелсіздік, ауысту туралы 

лемма, векторлар жҥйесінің рангы мен базасы, матрицаның 

рангы туралы теорема; алгебралық теңдеулер жҥйесінің 

Білігі: Алгебралық теңдеулер жҥйелерінің теориясын, 

матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, 

екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық 

қасиеттерін, топтар, сақианалар және ӛрістер туралы 

алғашқы мәліметтерді. Гаусс әдісін анықтауыштарды 

есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жҥйелерін 

зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды 

есептеуде табысты қолдану. Арифметикалық 

кеңістіктердің базистері мен ӛлшемдерін таба білу. 

Комплекс сандар ӛрісінде, қалындылар және кӛпмҥшелер 

сақинасындағы есептеу алгоритмдерін меңгеруге 

машықтанады. Координаталар әдісін  геометриялық 

есептерді шығаруға, жазықтықтағы және геометриялық 

нысандардың қасиеттерін зерттеуге табысты қолдана 

білуге дағдыланады. 



ҥйлесімділік белгісі мен оның шешімдер жиынының қҧрылымы, 

бас және бос айнымалылар, жалпы шешім; анықтауыштардың 

негізгі қасиеттері мен қолданулары қаралады. 

LAAG2 1407 Сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия 2 

 

 « Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 2» курсында 

келесі тақырыптар қарастырылады: ӛрістегі сызықтық 

кеңістіктер, кеңістіктің базисі мен ӛлшемі, ішкі кеңістіктерге 

амалдар қолдану; скаляр кӛбейтінді анықталған кеңістіктер, 

ортонормаланған базистер, ортогоналдау процесі, ішкі 

кеңістіктердің ортогонал қосындылары, евклид кеңістігіндегі 

метрикалық ҧғымдар; сызықтық операторлар сақинасы,  

сызықтық операторлардың матрицалары; меншікті мәні мен 

меншікті векторлары, инварианты ішкі кеңістіктер; тҥбірлік 

және циклдық жіктеу туралы теоремалар, Гамильтон-Кэли  

теоремасы, сызықтық оператордың канондық базисі мен оның 

жордан матрицасы; тҥйіндес операторлар; евклид және унитар 

кеңістіктердегі нормаль операторлар,  бисызықты және 

квадратты формалар, оларды канондық тҥрге келтіру,  инерция 

заңы, тҧрақты таңбалы квадратты формалар; квадрикалар және 

олардың центрлері, квадриканың келтірілген тҥрі, екінші ретті 

қисықтар мен беттердің классификациясы 

Біліктігі: Сызықтық және евклид кеңістіктердің 

аксиоматикалық жҥйелерін., сызықтық кеңістіктегі 

операторлар теориясын, евклид және  унитар 

кеңітіктердегі нормаль операторлардың 

классификациясын, квадраттық формалар мен 

квадрикалар теориясын. Ішкі кеңістіктердің  базистерін 

табуға, ортонормаланға базис қҧруға,  сызықтық 

оператордың матрицасының Жордан формасын табу, 

оның канондық базисін қҧруға, квадраттық 

формаларларды канондық тҥрге келтіру  дағдыланады. 

Сызықты тҥрлендірулердің матрицаларын қҧрып, оның  

меншікті мәні мен меншікті векторларын табуды және 

квадрикаларды канондық тҥрге келтіруді меңгереді. 

A1 2408 Алгебра-1 Математикалық программалау – шектеулері бар кӛпӛлшемді 

есептердің  теориясын, сандық шешу әдістерін қҧрайтын 

математика саласы. Классикалық математикаға қарағанда 

математикалық программалау барлық мҥмкін нҧсқалардың 

ішінен ең жақсы нҧсқасын шешудің математикалық әдістерімен 

айналысады.  

Пәннің мақсаты мен міндеттері – студенттерді талдау мен 

ӛндірісті жоспарлаудағы тиімділік есептерін шешу ҥшін 

программалаудың математикалық аппаратымен қамтамасыз ету. 

Алгоритмдер теориясы мен мәліметтер қорының қҧрылымы 

аясындағы білімнің іргелі негіздерін қҧру, компьютерлік 

ғылымдардың математикалық негіздерімен таныстыру, әртҥрлі 

парадигмаларда программалауды меңгеру болып табылады. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студент: 

- білу керек: математикалық модельдеудің, сызықты 

программалаудың негізгі аспектілерін, сызықты 

программалау есебінің геометриялық интерпретациясын, 

жалпы қҧрылымын, математикалық программалау 

есептерінің классификасын, сызықыты программалаудың 

қарапайым есептерін графикалық әдістерімен шешу. 

- меңгерулері керек: сызықты программалаудың 

қарапайым есептерінің математикалық модельдерін қҧра 

алулары керек,  сызықыты программалаудың қарапайым 

есептерін графикалық әдістерімен шеше алулары керек. 



A2 2409 Алгебра-2 Курс экономикалық ҥдерістерді аналитикалық зерттеуге, әртҥрлі 

экономикалық қҧбылыстарды болжамдау мен сипаттау ҥшін 

модельдерді қҧруға және пайдалануға, және олардың сандық 

және сапалық талдауларын жҥзеге асыруда студенттердің 

ізденушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. 

«Шешімдер қабылдау теориясы» пәнін оқу барысында 

шешімдер қабылдау мәселесі, сызықты модельдер, запастарды 

басқару теориясы, кезекті ретті теориясы, желілік модельдер 

қарастырылады. Экономика-математикалық әдістердің 

теориялық негіздері қарастырылады: ӛндірісті жоспарлау мен 

басқару ҥшін, экономиканың макромодельдерінің актуалды 

мәселелерін шешу ҥшін дӛңес талдаудың элементтері, дӛңес 

сызықты, сызықты емес программалау элементтері. 

Білу керек: 

– экономика-математикалық модельдеудің негізін білу 

керек; 

– сызықты тиімділік әдістерін; 

– динамикалық программалаудың принциптерін білу 

керек; 

– сызықты программалаудың тҥйіндес есебін қҧру және 

шешу; 

– динамикалық программалау есептерін шеше алулары 

керек; 

математикалық модельдеу есептерін шешу алгоритмдерін 

қҧру және олардың шешімдерін программалау 

қҧрылғыларының, электронды кестелердің, арнайы 

математикалық пакеттердің кӛмегімен табуды игеру 

керек. 

ML1410 Математикалық логика Білмегі: Пікірлер алгебрасы. Тавтология. Қосалқылық 

принципі. Қалыпты формалар. Пікірлер есептеуі. Қорыту 

ҧғымы. Қорытылатын ережелер. Дедукция теоремасы. Пікірлер 

есептеуінің қайшылықсыздығы мен толықтығы.  

Предикаттар  логикасының синтаксисі мен семантикасы. 

Формуланы пренексті нормаланған формаға келтіру. 

Кванторсыз формулалар. Формулаларды парапар тҥрлендірулер. 

Предикаттар есептеуінің гильберттік және генцендік жҥйелері. 

Предикаттар есептеуіндегі дедукция теоремасы. Теңдік 

қатынасы предикаттар есептеуі. 

 

Игермегі: моделдің болатыны туралы теоремаларды 

дәлелдеу, Геделдің толықтық туралы теоремасы. Бірінші 

ретті теорияларды сараптау. Теорияларға моделдер қҧра 

білу. Левенгейм-Сколем, Тарский және ықшамдылық 

теоремаларын қолдану. 

 Модуль 3    Дифференциальдық геометрия 

DG2411 Дифференциалдық геометрия   мазмұны: Евклид кеңістігіндегі қисықтар мен беттер теориясы. 

Қисықтық, бҧралым, Френе формулалары. Беттің бірінші және 

екінші квадраттық формалары, Менье теоремасы. Беттің 

қисықтықтары. Беттердің конгруэнттігі туралы Бонне 

теоремасы.  Деривациялық теңдеулер, Кристоффель 

символдары. Беттердің ішкі геометриясы. Геодезиялық 

қисықтық, геодезиялық қисық. Эйлер-Лагранж теңдеуі және 

геодезиялық қисықтардың экстремалды қасиеттері. Гаусс-Бонне 

формуласы 

 

Қисықтар мен беттер теорияларын білу. Нҥкте қисықтың 

бойымен қозғалғанда оның Френе ҥшжақтығы 

қҧрастырылады. Осы Френе ҥшжақтығы қисықтың 

ӛзгеруін қисықтық пен бҧралым арқылы суреттейді. Ал 

беттер теориясының негізгі екі квадраттық формалары 

беттің ішкі геометриясын зерттейді Аса маңызы бар 

математикалық талдаудың кейбір таңдаулы тарауларын 

тереңдетіп оқу; Студенттерді тригонометриялық Фурье 

қатары және Фурье тҥрлендірулерімен танысу 



JT3412 Жалпы топология Топологиялық ҧғымның іргелілігі теориялық –жиындық ҧғым 

дәрежесіндей. Олар объектілерге жақын тҥсініктің негізінде 

жатыр, олардың айырмашылығын ескермесек те болады. Егер 

жиыннан артық нәрселерді алып тастасақ,кӛптеген 

математикалық тҥсініктер мен қҧрылымдар топология тілінде 

тҥсінікті және нақты болып шығуы. Курстың мазмұны: ашық 

және тҧйық жиындар,жиынның тҧйықтауы мен ішкі бӛлігі. 

Топология базис және базисалды топологиясы. Топологиялық 

кеңістіктердің ҥзіліссіз бейнелеуі.  

 

Білу керек: Топологиялық кеңістіктің ішкі және фактор 

кеңістігі. Топологиялық кеңістіктердің кӛбейтіндісі. 

Айыру және регулярлы кеңістіктер. Компакты және 

локальды компактты кеңістіктер және олардың бейнелері. 

Байланысты кеңістіктер және жиындар. 

 

 Модуль 4   Вариациялық қисап 

AT2413 Алгоритмдер теориясы Курс мақсаты алгоритм ҧғымын формализациялау және 

алгоритммен шешiлмейтiн мәселелерді зерттеу. Курстың негiзгi 

тақырыбы: қарапайым рекурсия және жартылай рекурсив 

функциялары; тьюринг арқылы есептелетін 

функциялар,Тьюринг машинасымен есептелетiн функциялар; 

Чѐрч тезисі; есептелімді және есептелімді саналымды жиындар; 

әмбебап функциялар,  диагональдiк қҧрылымдар; Клини және 

Пост нӛмiрлеулері; s-m-n теоремасы,  жылжымайтын нҥкте 

туралы теорема; Райс және де Райс-Шапиро теоремалары; 

креативтi, продуктивті, қарапайым және максимал жиындар. 

Алгоритмнің ҧғымын Клини және Тьюринг 

формализациялары арқылы және эквиваленттілігін 

тҥсіну, есептелімді және есептелімді саналымды 

жиындар ҧғымдары мен қасиеттері, ; Клини және Пост 

нӛмiрлеулері; s-m-n теоремасы,  жылжымайтын нҥкте 

туралы теорема; Райс және де Райс-Шапиро 

теоремалары;  

 Бiлу керегі арифметикалық функцияларды қарапайым 

рекурсив екенін дәлелде алуы; екі санды, ақырлы 

жиындарды және кортеждерді  кодтау,  диагональдiк 

қҧрылымдары қолдану. 

VKTAO3414 Вариациалық қисап және тиімділеу 

әдістері 

Негізгі пән ҧғымын, фундаментальды теоремалар мен әдістерді 

білу, есептің негізгі класстық шешімінің фундаментальды 

әдістері жайлы кӛрініске ие болу; есептің негізгі класстық 

шешімінң алгоритмі. 

Есептің қойылым тҥрлерін айыра білу; қарастырылып 

отырған әдіс арқылы вариациалық қисапты, тиімді 

басқаруды шеше білу; белгілі теоремаларды қоолдана 

білу; тиімділеу проблемаларының математикалық 

моделін қарапайым жағдайда қҧрастыру; есептің 

қойылымын эквивалентті тҥрге ӛзгерту; 

 Модуль 5   Есептеу әдістері 

P1415 Программалау Модульдің мақсаты Пролог тілінің синтаксисі мен қорыту 

машинасын; Пролог тілінің теориясы мен қолдану мысалдарын; 

«VisualProlog» тілінде программалау теориясын қарастыру  

Студент білу керек: қаржылық кеңесші эксперт жҥйесін; 

несие амалдары туралы эксперт жҥйесін; эксперт 

жҥйенің деректер мен білім базаларын; эксперт 

жҥйелерінің жалпы қабықшасын. 

 



MV 2416 Есептеу әдістері Есептеу матемаикасының әдістері математикалық 

модельдерді практикалық жҥзеге асырудың маңызды бір жолы 

болып табылады.Мақсаты: есептеу математикасы есептерін 

шешудің тиімді жолын табу ҥшін керекті сезімді ӛндіру, 

математикалық физика есепптеріе шешудің сандық әдістерімен 

таныстыру.  

Студент білу керек: Интегралды теңдеулер, дербес 

туындылы дифференциалдық теңдеулер және қарапайым 

дифференциалдық теңдеулер ҥшін бастапқы және 

шекаралық есептерді шеше білу керек.Алгоритмдерді 

қҧру принциптерін және айырымдылық схемалардың 

теориясын білу керек. 

 Модуль 6  Дифференциалдық теңдеулер 

DТ 2417 Дифференциалдық теңдеулер  Дифференциалдық теңдеулер курсы – физика-

математика саласындағы мамандарды дайындаудағы негізгі 

курстардың бірі; мектеп мҧғалімдерін, жоғарғы оқу 

орындарының оқытушыларын, ғылыми-техникалық ортадағы 

қызметкерлерді және т.б. курстың идеялары мен әдістері мектеп 

математика курсында бар, курс педагогикалық, экономикалық, 

техникалық жоғарғы оқу орындарында оқытылады және 

мамандарды дайындауда маңызды орын алады.  

Пәнді оқудың нәтижесіндегі студенттің міндеті: 

 берілген бағдарламаға кіретін негізгі математикалық 

ҧғымдарды білу, олардың ӛзара байланысын, сонымен қатар 

басқа да физика және  математика пәндеріндегі қолдануларын , 

олармен ӛзара байланысытарын білу; 

 іс жҥзінде кездесетін  қҧбылыстарды математикалық 

тҧрғыдан дҧрыс қойып, оны шешудің дҧрыс та ыңғайлы 

математикалық әдісін таңдаудың дағдыларын қалыптастыру. 

Математика пәнін оқығанда жаратылыстанушы -студент 

алдында тӛмендегідей мақсат тҧрады.  

- жаратылыстану есептерінің математикалық моделін 

талдауға және оны шешуге мҥмкіндік беретін 

математикалық аппаратты игеру. 

- математикалық біліктілігін ӛзбетінше жетілдіре 

отырып, ғылыми әдебиеттерді оқып ҥйренетіндей 

дәрежеге кӛтеріліп, солардың негізінде жаратылыстану 

есептерін ӛз бетімен талдауға жаттығу.- жуықтап 

есептеулерде компьютерді қолдана білу.  

- студенттің логикалық және алгоритмдік ойлау 

қабілетін дамыту. 

- қойылған математикалық есепті зерттеу және шешу 

әдістерін меңгеру.  

 

DUTU2418 Дифференциалдық теңдеулер және 

орнықтылық теориясы 

Орнықтылық теориясы – жоғарғы математиканың қолданбалы 

тарауларының негіздерінің бірі және дифференциалдық 

теңдеулер мен теориялық механиканың табиғи тіндесуінен 

шыққан. Ол ғылымның кӛптеген салаларында – физикада, 

техникада, биологияды, химияда т.б. қолданылады. Бҧл курс 

дифференциалдық теңдеулер курсының жалғасы және оның 

шешімдерін сапалық зерттеуге арналған. 

Курстың мақсаты: студенттердің дифференциалдық 

теңдеулердің жалпы теориясынан алған білімдерін бекітіп, 

сапалық зерттеуді керек ететін қолданбалы есептерді 

орнықтылық теориясынан шығаруға баулу. 

 

Студенттер бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы 

керек:  

«Дифференциалдық теңдеулер» курсын игеру 

нәтижесінде студенттер 

 дифференциалдық теңдеулер теориясының 

теориялық негіздерін игеру 

 дифференциалдық теңдеулерді қҧру 

Игеруі керек:  

 қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шеше 

білу  

 сызықты дифференциалдық теңдеулер жҥйесін 

зерттеу және шеше білу 

Қалыптасатын дағдылары:  

 дифференциалдық теңдеулерді шешудегі 

негізгі әдістерді игеру 

 дифференциалдық теңдеулертеориясын 

физика, геометрия, техника есептерін қҧруға және 

оларды шешуге дағдыландыру 



МFT 3419 Математикалық физика теңдеулері Курста МФТ-нің кейбір қосымша әдістері тҥсіндіріледі. 

Гиперболалық типтегі теңдеулер. Толқын операторы ҥшін 

Остроградский формуласы. Коши, Гурса, Дарбу есептерінің 

шешімі. Гиперболалық теңдеулер ҥшін Риман функциясы 

әдістері. 

Пәннің мақсаты – функционалдық талдаудың қолданылуымен 

математикалық физика теңдеулері ҥшін шекаралық есептерді 

шешудің әдістерін зерттеу. 

«Математикалық физика теңдеулерінің қосымша тараулары» 

пәнінің негізгі мақсаты: 1) студенттерді функционалдық 

кеңістіктерде математикалық физика теңдеулері ҥшін кейбір 

шекаралық есептерді шешу әдістерімен таныстыру; 2) 

студенттерге оқытылып отырған пән бойынша негізгі ҧғымдар 

мен терминдерді таныстыру. 

Білу керек: ғылым мен техниканың дамуының негізгі 

заңдылықтарын; математикалық физика теңдеулері 

теориясының негізгі ҧғымдары мен негізгі әдістері; 

арнайы функциялардың негізгі тҥрлері. 

Инженерлік есептерді шешуде математикалық 

модельдеу мен талдаудың әдістерін пайдалануды ҥйрену 

керек; математикалық физиканың негізгі есептерін шеше 

алулары керек; ғылыми зерттеулердің методологиясын 

қолдана алулары керек. 

Математикалық есептерді ӛзінің зерттелу аясында 

шешуді, есептердің қойылымын математикалық 

сипаттау дағдыларын қалыптастыру керек; берілген 

ақпаратты толығымен қабылдау дағдысын қалыптастыру 

керек. 

 Модуль 7  Ықтималдықтар теориясы, функционалдық анализ және теоретиялық механика 

ITMS3420 Ықтималдықтар теориясы и 

математикалық статистика 

Математикалық статистика - бҧл ықтималдықтар теориясына 

негізделген, қолданбалық бағыттағы математикалық ғылым 

саласы. Ол ықтималдықтар теориясының ҧғымдары мен 

әдістеріне сҥйене отырып,  ӛз есептерін  ӛзіне тән арнайы 

әдістерімен шешеді. 

Модулдің мақсаты - классикалық және зерттеу университеттері 

студенттерін математикалық статистиканың қазіргі заманғы 

бағыттарының негізгі ҧғымдары және нәтижелерімен, маңызды 

практикалық қолданыстарымен таныстыру. 

Білу: Математикалық статистиканың негізгі есептерін 

және ҥлестірімдерін, таңдамалық теорияның негізгі 

ҧғымдарын, нҥктелік бағалар теориясының теориялық 

негіздерін, статистикалық гипотезаларды тексеру 

теориясының типтік гипотезаларын; 

Керек: Эмпирикалық ҥлестірім функциясы, таңдамалық 

сипаттамалар және реттік статистикаларға қатысты 

ықтималдықтық сипатттамаларды таба білуі;  

FT3421 Функционалдық талдау  мақсаты – бҧл теорияның негізгі ҧғымдары мен нәтижелерін, 

егер оларды білмесе маман –математиктің анлитикалық 

мәдениеті толыққанды болмайтын сонымен бірге қазіргі 

заманғы математиканың кӛптеген бӛлімдерін оқып-ҥйрену 

қиындықтарға әкеп соғатын ҧғымдары мен нәтижелерін 

баяндау. Студенттердің осы теориядағы объекттерді ҧғып, 

оларды пайдалана білуі, теорияның аналитикалық аппатарын, 

ӛзіндік ерекше әдістерін игеруі – курстың негізгі талабы 

Студент білу керек : жиындардың кластары, қҧрылысы, 

ӛлшемдері, қасиеттері; ӛлшемді функциялар, қасиеттері, 

қосындылы функциялардың кластары туралы тҥсініктер 



TM4422 Теориялық механика Бҧл арнайы модульда студенттерге табиғат заңдары; техника  

және табиғатта болған процесстердің математикалық 

моделдерін қҧру дағдысын алу және олардың шешімдері 

негізінде талдауын оқытуды мақсат етеді.  

Білу:Нҥкте кинематикасы және қатты дене; нҥктенің 

кҥрделі қозғалысы; нҥкте және материалдық жҥйе 

динамикасы; механиканың жалпы қағидалары; 

динамиканың негізгі теоремалары; Лагранждың I және II 

текті теңдеулері  

ЖББТ  1 (Математикалық талдау және  функциялар теориясы )  

IZP 3501 Параметрден тәуелді интегралдар 

2+1+0 

Мақсаты: меншікті интегралдар мен меншіксіз интгералдар, 

параметрден тәуелді және параметрден тәуелсіз меншіксіз 

интегралдардың арасындағы айырмашылықты ашып кӛрсету. 

Жинақтылық, бірқалыпты жинақтылық ҧғымдарымен 

таныстыру. 

БІЛМЕГІ: айнымалыдан тәуелді меншікті интегралдар, 

олардың қасиеттері,  айнымалыдан тәуелді меншіксіз 

интегралдар, олардың қасиеттері, бірқалыпты 

жинақтылық ҥшін Коши критерийі, меншіксіз 

интегралдардың бірқалыпты жинақтылығы ҥшін 

белгілер. Эйлер интегралдары.  

PMA 3502 Математикалық талдау практикумы  

2+1+0 

Мақсаты: Кӛп айнымалылардың функциясы; қисық сызықты 

интегралдар; еселi интегралдар; беттік интегралдарды ҥйрету; 

ӛрiс теориясы математикалық талдау аппаратының қолдануымен 

математикалық зерттеулер ӛткiзу; математикалық талдау 

курсының кейбір тарауларын толықтыру. 

Біліктілігі: еселi интегралдарға есептеп шығару; кӛп 

айнымалылар функциясының дифференциалдары; 

функцияны экстремумға зерттеу; қисық сызықты 

интегралдардың байланысы ; ӛрiстер теориясының 

элементтерін анықтау 

FPTV 3503 Функционалдық кеңiстiктер және 

енгізу теоремалары   

1+1+0 

 Мақсаты: негiзгi интегралдық теңсiздiктерді  және олардың 

қолдануларын зерттеу. Студенттерді  дифференциалданатын 

функциялардың кӛмегiмен жуықтау теориясының негiздерiне 

ҥйрету. Дифференциалданатын функциялардың белгілі бiр 

метрикадағы қасиеттерін басқа метрикаға ауытыру. 

студент білуі тиiстi:  

Лебег кеңістігінің қасиеттерін, негізгі теңсіздіктерді ( 

Гельдер, Иенсен, Минковский, Харди және олардың 

қатарлар мен интегралдар ҥшін жалпылауларын), Лебег 

кеңістігіндегі жиындардың компакт болу критерийлерін, 

соболев орталауының анықтамасы мен негізгі 

қасиеттерін 

FТР 3504 Функционалдық талдау практикумы  

 

2+1+0 

 мақсаты – бҧл теорияның негізгі ҧғымдары мен нәтижелерін, 

егер оларды білмесе маман –математиктің анлитикалық 

мәдениеті толыққанды болмайтын сонымен бірге қазіргі 

заманғы математиканың кӛптеген бӛлімдерін оқып-ҥйрену 

қиындықтарға әкеп соғатын ҧғымдары мен нәтижелерін 

баяндау. Студенттердің осы теориядағы объекттерді ҧғып, 

оларды пайдалана білуі, теорияның аналитикалық аппатарын, 

ӛзіндік ерекше әдістерін игеруі – курстың негізгі талабы 

Студент білу керек : жиындардың кластары, қҧрылысы, 

ӛлшемдері, қасиеттері; ӛлшемді функциялар, қасиеттері, 

қосындылы функциялардың кластары туралы тҥсініктер 

PKPMZA 3505 Анализ есептерінде  Maple  

компьютерлік пакетін қолдану  

Курстың басты мақсаты  студенттерді математикалық анализде 

қолданылатын Maple  компьютерлік пакетінің негзгі 

командаларымен таныстыру.  Курстың есебі тҥрлі қолданбалы 

Нәтижесінде студент  Maple  компьютерлік пакетінің 

негзгі қағидаларын, командаларын біліп және оларды 

математикалық анализ есептерін шешуге қолдана алу 



 3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: : математикалық 

анализ-1, матетамикалық анализ-2, кӛп 

айнымалы функциялар теориясы 

 

 

2+1+0 

есептерді шығаруда қолданылатын  компьютерлік пакеттермен 

танысу және қолдануға дағдылану. Арифметикалық 

операциялар, сандар, негзгі тҧрақтылар және стандарты 

функциялар. Математикалық ӛрнектерді қарапайым 

тҥрлендірулер. Maple-дегі функциялар. Математикалық 

анализ:бір айнымалы функцияның дифференциалдық және 

интегралдық есептеулері.Математикалық анализ: кӛп айнымалы 

функциялар, векторлық анализ, интегралдық тҥрлендірулер.  

қажет. Компьютерлік пакеттердің кӛмегімен қолданалы 

есептерді модельдеуге дағдылану. 

CFP 3506 Бҥтін функциялар және олардың 

қолданулары 

 

2+1+0 

Мақсаты:студенттерді бҥтін функциялар теориясының негізгі 

тҥсініктерімен және дәләлдермен таныстыру. Функцияның ӛсу 

ретімен және коэффициенттердің кему жылдамдығы 

арасындағы байланысты, функцияның ақырлы ретті нӛлдерін 

тауып ҥйрету 

Студент білу керек : бҥтін функцияның ретін, типін және  

функцияның ақырлы ретті нӛлдерін таба білу, бҥтін 

функцияларды шексіз кӛбейтуге жіктеу. 

LDO 4507 Сызықты дифференциалды 

операторлар  

2+1+0 

Модульда дифференциалды операторлар ҥшiн гильберт, банах 

кеңiстiктерiнде шеттiк есептер зерттейдi Бҧл курста сыртқы 

дифференциалдық оператордың реті ішкі дифференциалдық 

оператордың ретінен ҥлкен және кіші болған жағдайларда кез-

келген ретті сызықты интегралды дифференциалдық 

теңдеулерге арналған бастапқы және шеттік есептер 

қарастырылатын болады. Сыртқы және ішкі дифференциалдық 

операторлардың іргелі шешімдер жҥйесі, бастапқы және 

шекаралық функцияларының кӛмегімен, сондай-ақ іргелі 

шешімдер жҥйесінің кӛмегінсіз сызықты интегралды 

дифференциалдық теңдеулерге арналған бастапқы және шеттік 

есептерді шешудің негізгі әдістері беріледі. 

Білу: дифференциалды операторлар ҥшiн шеттік есептер 

теорияларын; гильберт, банах кеңiстiктерiнде сызықты 

функционалдардың теориясын.. Пәнді меңгеру 

барысында студенттерге қойылатын талаптар: 

- сызықты дифференциалдық теңдеулердің теориялық 

негіздерін 

- нақты қҧбылыстың математикалық моделін 

қолданбалы есептерді шешуге тиімді пайдалана білуі 

тиіс; 

- есепті шешу барысында дәл және нақты дәлелдер 

келтіре алуы тиіс; 

 

STLO 4508 

 

Сызықты операторлардың спектрлiк 

теориясы  

 

2+1+0 

мақсаты – сызықтық операторлардың спектрлік теориясының 

іргелі әдістерімен таныстыру. Сызықтық операторлардың 

спектрлік теориясы арқылы, қолданбалы математикада 

туындайтын сызықтық дифференциалдық теңдеулер 

теориясының спектрлік есептерін зерттеу. 

Оператордың резольвентасын, функцияның таптарын, ӛзiндiк 

функцияларды, меншiктi мәндерді табуға ҥйрету.. 

Білу: сызықтық операторлардың спектрі ҧғымдары мен 

әдістерін меңгеріп, негізгі анықтамалар мен 

теоремалардың мағынасын тҥсінуі, теоремаларды 

дәлелдей алу және нәтижелерді есеп шығаруға қолдану 

JFT 4509 Жалпыланған аналитикалық  

функциялар теориясы  

2+1+0 

Жалпыланған аналитикалық функциялар теориясы Коши-Риман 

жҥйесімен тығыз байланысты, гидродинамиканың және 

серпімділік теориясының кӛптеген есептері Коши-Риман 

жҥйесімен ӛрнектеледі. Модульдің мақсаты-геометриялық және 

механикалық есептерді зерттеуді кеңейту және тереңдету. 

Бҧл модулді игерген студент кешен айнымалы 

функциялар теориясының Коши-Риман жҥйесімен 

байланысты негізгі есептері мен оларды шешу әдістерін 

білетін болады.  



EZTP 4510 Жуықтау теориясының экстремалдi 

есептерi 

 

2+1+0 

Қазіргі таңда практиканың сҧранысы экстремал есептерін жуық 

шешу әдістерінің жедел дамуына ықпал етірп отыр. ЭЕМ-нің 

дамуы ертеректе ӛзінің кҥрделілігімен қолжеткіліксіз болып 

кӛрінетін кӛптеген маңызды қолданбалы экстремал есептерін 

тиімді шешуге мҥмкіндік ашты. 

«Экстремаль есептер теориясына кіріспе» арнайы курсының 

мақсаты – студенттерді экстремал есептер теориясыне 

таныстыру, сонымен қатар, экстремал есептерін жуық шешудің 

практикада жиі кездесетін әдістерімен атныстыру болып 

табылады. Осы әдістердің қысқаша сипаттамасы мен теориялық 

тҥсініктемесі ҧсынылады. Бір айнымалы функцияның 

минимизациялау әдістері және ақырлы айнамалылы 

функцияларды минимизациялау есебі қарастыралады. 

Курстың негізгі мақсаты – экстермал есептерін жуық шешу 

әдістері туралы тҥсінікті қҧру. Практикалық есептерді шешуде 

қарастырылған әдістерді жҥзеге асыра алу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Білу керек: 

– экстремал есептерімен байланысты негізгі 

ҧғымдарды; 

– тиімділеу есептерін шешу әдістерін; 

– классикалық вариациялық қисаптың қойылымдары 

мен шешу әдістерін; 

– тиімді басқару есептерінің қойылуы мен шешу 

әдістерін. 

Меңгеру керек: 

– фундаментальды және қолданбалы есептерді шешуде 

математиканың классикалық әдістерін қолдану; 

тиімділік есебінің практикалық шешімін анықтау; 

дәлелдеулер мен тҧжырымдарды келтіре алулары керек. 

ЖББТ 2 ( Математическая логика және алгебра ) 

ETV3501 Есептеу теориясының элементтері   

2+1+0 

Курс қазiргi алгоритмдер теорияға енгiзу болып табылады. 

Шектi автоматтардың зерттеуi бағдарлама мҧндай ахуалдарды 

сан, нышандардың тiркестерiнiң айырып тануын 

минимизациялау алгоритм мәселелерiне, синтаксистiк талдау 

олардыңның қосымшаларының мәнмәтiнiнде ҧсынылады 

Тҥпкi анықталынған және детерминация жасамалған 

автоматтар, таптың тура келуi шектi автомат танылатын 

тiлдердiң табымен тiлмен жҥйелi, және тап контекстiк - 

тарту туралы ахуалдар, леммалардың санның 

минимизациялауы туралы теорема Майхилланың 

стекпен автомат танылатын тiлдерiнiң табы бар 

тiлдерiнiң еркіндерi баламалық туралы жҥйелi тiлдердiң 

тҧйықтығының қасиеттерi, теореманың бiлiмi. Бiлу 

жҥйелi бiлдiрудiң тiлдiң айырып тануы, берiлгеннiң 

алгоритмдарын салсын, ахуалдарды санның 

минимизациялауын алгоритмның қолдануының 

эквивалетныйына анықталынған детерминация 

жасамалған автоматын ӛзгертуiнiң Жаттығу дағдылары 

автоматты есептеулердi бағдарламаға сию. Компьютер 

бағдарламаларының компиляциясында шектi 

автоматтардың қолдануы туралы ҧсыныс ие болу 

AS 3502 Алгебралық жҥйелер 

2+1+0 

Ҧсынылған пәнде жалпы математиканың  келесі негізгі 

тақырыптары қарастырылады: бейнелеулер, қатынастар және 

олардың қасиеттері; арнайы бинарлық қатынастар мен олардың 

графтары; алгебралық амалдар, сигнатура және модел;  

алгебралық жҥйелердің морфизмдері, мономорфизмдері және 

изомофизмдері; бірінші және екінші ретті тілдер; бірінші ретті 

Біліктілігі: Осы пәнді оқу барысында студент берілген 

шарттарды қанағаттандыратындай бірінші ретті формула 

жазуды ҥйренеді. Нақты теориялардың аксиоматикасын 

меңгереді. Изоморфты моделдерді қҧрады. Нақты 

сӛйлемдердің моделдерін қҧруға дағдыланады. 

Тасымалдау әдісі арқылы екі моделдің элементар 



теориялар;  Формулалардың классификациясы. Толықтық және 

ықшамдылық теоремалары. Элементар эквиваленттілік пен 

элементар кеңею. Элементар эквивалентті ақырлы моделдердің 

изоморфтылығы. Моделдердің элементар эквиваленттілігінің 

белгісі. Біртекті және ультрабіртекті моделдер.  Фраиссе 

конструкциясы. 

эквивалеттілігін дәлелдеуге дағдыланады 

 

OTG 3503 Топтар теориясының негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттері: жоқ 

1+1+0 

Топтар теориясы симметриялар туралы ең жалпы ҧғымды 

қалыптастырады. Кез келген математикалық қҧрылымдарында 

топ ҧғымы табиғи тҥрде қалыптасады. Ҧсынылған курста топтар 

теориясының аксиоматикасы зерттеліп, берілген топтардан жаңа 

топтар қҧру конструкциялары қарастырылады. Абелевдік, 

ақырлы, нильпотентті және шешілімді топтардың қасиеттері 

терең зерттеледі. Математика және физика салаларында топтар 

теориясын қолдану ҥлгілері беріледі. 

Біліктілігі: пәнді оқу нәтижесінде студент топ, топтар 

теориясының негізгі конструкциялары, тура қосынды, 

фактор-топ, іргелестік, орбита, коммутатор және центр 

ҧғымдарымен жете танысады. Циклды және абелдік 

топтардың сипаттамасы мен ақырлы топтар туралы 

Силов теоремасы және шешілімді, нильпотентті 

топтардың қасиеттерін қолдануға.  Математика және 

физика салаларында топтар теориясын қолдану 

ҥлгілерінен хабардар болады. 

TA 3504 Алгоритмдер теориясы 

2+1+0 

Курс мақсаты алгоритм ҧғымын формализациялау және 

алгоритммен шешiлмейтiн мәселелерді зерттеу. Курстың негiзгi 

тақырыбы: қарапайым рекурсия және жартылай рекурсив 

функциялары; тьюринг арқылы есептелетін 

функциялар,Тьюринг машинасымен есептелетiн функциялар; 

Чѐрч тезисі; есептелімді және есептелімді саналымды жиындар; 

әмбебап функциялар,  диагональдiк қҧрылымдар; Клини және 

Пост нӛмiрлеулері; s-m-n теоремасы,  жылжымайтын нҥкте 

туралы теорема; Райс және де Райс-Шапиро теоремалары; 

креативтi, продуктивті, қарапайым және максимал жиындар. 

Алгоритмнің ҧғымын Клини және Тьюринг 

формализациялары арқылы және эквиваленттілігін 

тҥсіну, есептелімді және есептелімді саналымды 

жиындар ҧғымдары мен қасиеттері, ; Клини және Пост 

нӛмiрлеулері; s-m-n теоремасы,  жылжымайтын нҥкте 

туралы теорема; Райс және де Райс-Шапиро 

теоремалары;  

 Бiлу керегі арифметикалық функцияларды қарапайым 

рекурсив екенін дәлелде алуы; екі санды, ақырлы 

жиындарды және кортеждерді  кодтау,  диагональдiк 

қҧрылымдары қолдану. 

VTM 3505 Моделдер теориясына кіріспе 

3 кредит/3 ECTS   

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Моделдер теориясы математикалық логиканың негізгі саласы 

болып есептеледі. Онда қарастырылатын математикалық 

қҧрылымдардың жалпы ҧғымдары математика ғылымының 

барлық математикалық жҥйелерін жеке жағдайлар немесе 

мысалдар ретінде қамтиды. Сондықтан ондағы қолданылатын 

әдістер мен алынған нәтижелер математика мен 

информатиканың барлық салаларында табысты қолданылады.. 

Бҧл курста белгілі теориялардың толықтығы, 

аксиомаланатындығы, тәуелсіздігі және шешілімділігі 

мәселелері бойынша қойылға Гильберттің 1-ші, 5-ші 

және 17-ші проблемаларын шешуде қолданылған  кәзіргі 

моделдер теориясының негізгі әдістері сарапталады. 

KP 3506 Сақиналар мен ӛрістер 

3 кредит/3 ECTS      

Пререквизиттері:алгебра-1, алгебра-2  

2+1+0 

Топтар, сақиналар және ӛрістер теориясы кәзіргі  алгебра 

саласында жҥргізілетін зерттеулердің ең ӛзекті слалары болып 

табылады. Бҧл курста топтар және олардың ішкі топтары, 

топтарды қҧру конструкциялары, нормаланған ішкі топтар, 

іргелестік кластары, абелдік топтар; ӛрістердің кеңеюлері, 

ақырлы ӛрістер, алгебралық тҧйық және нақты тҧйық ӛрістер;  

Біліктігі: Алгебраның негізгі конструкциялары мен 

ҧғымдары; тура және жартытура қосындылар, 

гомоморфизм, ӛрістің жай кеңеюі, кеңею дәрежесі, 

Галуа топтары, сақина радикалы; Фробениус теоремасы, 

арнайы сызықты топтардың геометриялық кескіндерін 

меңгереді. Әртҥрлі алгебра кластары мен олардың 



идеал, радикал және нилрадикал ҧғымдары мен жартылай жай 

және жай сақиналар қарастырылады. Сонымен бірге сақинанаң 

ішкі сақиналардың тура қосындысына жіктелу белгісі, ақырлы 

ӛлшемді алгебралар туралы Фробениус теоремасы оқытылады; 

қолдануларынан хабардар болады. 

EV 4507 Тиімді есептелімділік 

3 кредит/3 ECTS    Пререквизиттері 

жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерді алгоритмдер теориясының 

фундаменталды ҧстанымдарымен таныстыру. Курстың негізгі 

тақырыптары: есептелімді алмастырулар,  е-изоморфизм туралы 

Майхилл теоремасы; m-келтірімділік, креативтілік және m-

толықтық; тьюрингтік келтірімділік және секіріс операторы; 

арифметикалық иерархия,  иерархия туралы Пост теоремасы; 

Пост  проблемасы, Фридберг-Мучник  теоремасы. 

Біліктілігі : эквиваленттілік туралы   Майхилл 

теоремаы, креативтілік және m-толықтық, секіріс 

операторының қасиеттері, арифметикалық жиын ҧғымы, 

иерархия туралы Пост теоремасы. Келтіруші 

функцияларды қҧруға s-m-n теоремасын қолдана білу 

және жиынның кҥрделілігін анықтау ҥшін Куратовский  

алгоритмін қолдануға дағдыланады. Салыстырмалы 

рекурсивтілікті және жиынның саналатындығы туралы 

салыстырмалы рекурсивтілік. Пост проблемасы және 

оның шешілу жолдары хабардар болу. 

VO 4508 Есептелімді ординалдар 

2+1+0 

Пән мақсаты 1 – Табиғаты кез келген сызықты реттелген 

жиындар типінің ең кӛп таралған тҥрі ординалдар, оларға қазіргі 

замаңғы деңгейде жҧмыс істейтін кез келген математик тап 

болады. Курс мақсаты магистрантты кардиналды және 

ординалды арифметикамен, трасфинитті индукция әдісімен 

және ординалдарды белгілеуге арналған Книни жҥйесімен 

таныстыру болып табылады. Курстын негізгі теоремасы ретінде 

есептелімді ординалдар класының конструктивті ординалдар 

класымен сәйкес келуі туралы Спектор теоремасы болып 

табылады.    

Курсты ҧйғарған студент келесі талаптарға сай болу 

керек: 

әбден реттелген жиындардың негізгі ҧғымдары мен 

фактілерін, есептелімді ординалдар ҧғымын және 

Спектор теоремасын білу;  

кардиналды және ординалды сандарға амалдар, 

трансфинитті индукция әдісінқолдана білу;  

 болашақта арифметикалық, гиперарифметикалық және 

Ершов иерархияларындағы конструктивті объектілерді 

зерттеу ҥшін есептелімді ординалдармен жҧмыс жасау 

икемін игеру. 

PT 4509 Толық теориялар 

3  кредит/3 ECTS   Пререквизиттері: 

жоқ 

2+1+0 

Ҥйлесімді теотияның моделі болатындығы туралы и 

непротиворечивой теории, ықшамдылық теоремасы. Толық және 

толық емес теориялар. Толық теорияның Линденбаум-

Тарскийдің бул алгебрасы. Элементар ішкі моделдің Тарский-

Робинсон белгісі. Элементар тізбектер. Толық теорияның басты 

және басты емес ультрафильтрлері. Басты емес ультрафильтрді 

тҥсіру туралы теорема. Жай моделдер, қаныққан моделдер және 

олардың бар болуының шарты.  

Біліктілігі: Моделдерің изоморфизмі, тасымалдау әдісі. 

Тең қуатты элементар эквивалентті жай моделдер мен 

қаныққан элементар эквивалентті моделдердің 

изоморфтылығы. Рыль-Нардзевский теоремасы. 

Универсал, экзистенциал және индуктивті теориялардың 

сипаттамасы. Екі саналымды моделі болатын толық 

теорияның болмайтындығы туралы Вот теоремасы. 

Саналымды моделдер саны ақырлы болатын толық 

теориялардың мысалдары. Ажыратылмайтындық. 

Типтер саны Тек саналымды типтерді қанағатандыратын 

толық теориялардың Эренфойхт-Мостовский моделдері. 

AL 4510 Алгебры Ли  

2+1+0 

Соңғы кезде математика саласында дамып жатқан пайдалы 

хабарламалармен, соның ішінде , Ли алгебрасымен толық 

таныстыру және Ли алгебрасы мен басқа ғылымдар арасындағы 

Ли алгебрасының және Ли тобының маманы болуға 

дайындалу. 



қызықты байланысты кӛрсету.Ли алгебрасының кӛрсеткіштерін 

меңгеру.  Ли алгебрасының табғатымен танысу. Орын 

алмастыру тобының статистикасын толық зерттеу.     

 

 

ЖББТ 3 (  Стохастикалық талдау және актуарлық математика) 

SFM  3501 Стохастикалық қаржылық 

математика  3 кредит /2+1+0 

 

Пререквизиттері: Математикалық 

анализ, Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Курстың мақсаты-студенттерді 

клиенттерге қызмет кӛрсету кезінде жай және кҥрделі 

проценттерді есептеу әдістерімен, вексельдерді есептеу 

тәсілдерімен, бірнеше валютамен бірдей уақытта есептеу 

әдістерімен таныстыру.  

  Капиталдық салымдардың эффективтілігін дисконттау - 

болашақ капитал шығындарын бастапқы уақыт сәтіне 

келтіру негізінде анықтай білу 

MS 3502  Математикалық статистика 

3 кредит /2+1+0 

 Пререквизиттері: Математикалық 

анализ, Ықтималдықтар теориясы 

Курстың мақсаты - классикалық және зерттеу университеттері 

студенттерiн    математикалық статистиканың қазiргi 

бағыттарының  негiзгi ҧғымдарымен, нәтижелерімен және 

маңызды практикалық қолданымдарымен таныстыру болып 

табылады. 

Бiлу: Математикалық статистиканың   негiзгi есептері 

менҥлестірімдерін; 

   Таба білу:  эмпирикалық ҥлестірім функцияларына, 

аңдамалық сипаттамаларға және реттік статистикаларға 

қатысты ықтималдықтық сипаттамаларды  . 

SA 3503  Стохастикалық талдау 

2 кредит /1+1+0 Пререквизиттері: 

Математикалық анализ, 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Курс жалпы  стохастикалық талдау  теориясының және оның  

қолданымдарының  кейбiр маңызды бӛлiмдерiн баяндауға 

арналған . Пәнді  оқытудың мақсаты - оқушыларды 

стохасткалық талдау және мартингалдарды теорияның ҥйренушi 

негiздерiмен, сонымен бірге олардың  кейбір қолданымдарымен 

таныстыру болып табылады. 

Бiлу: Кездейсоқ процестердiң жалпы теориясының 

негiзгi ҧғымдарын  және ең маңызды iргелi нәтижелерiн; 

Мартингалдар және жартылай мартингалдар 

теорияларының  негiздерiн  ; Стохастикалық 

дифференциалдық теңдеудің және оның шешiмiнiң 

анықтамаларын; Ажырата бiлу: Кездейсоқ процестер 

теориясының ең маңызды кластарын; 

PSE 3504 Қолданбалы статистика және 

эконометрика           3 кредит / 2+1+0 

  Пререквизиттері: Ықтималдықтар 

теориясы және математикалық 

статистика 

 

Курстың мақсаты - қолданбалы статистика және 

эконометриканың негiзгi әдiстерiмен студенттерді  

статистикалық талдау және болжаудың  қҧралы ретінде 

таныстыру. 

Бiлу: негізгі эконометрикалық әдістерді және оларды 

практикалық есептерді шығаруға қолдану. Бар модельді 

классикалық модельден ауытқуға зерттей білу. 

Бағаланған модель бойынша сәйкес статистикалық 

қорытындылар жасай және болжай білу. 

TSP 3505 Кездейсоқ процестер теориясы                      

3 кредит / 2+1+0 Пререквизиттері: 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика  

 

Пәнді оқытудың мақсаты - классикалық және зерттеу 

университеттері  студенттерін кездейсоқ процестер 

теориясының негізгі ҧғымдаы және тарауларымен  қатаң 

математикалық, сонымен бірге алғаш таныстыруға жарамды 

тҧрғыда таныстыру. 

 

Бiлу: Кездейсоқ процестердiң негiзгi кластары; Винер 

процесінi; Стационар  кездейсоқ процестердiң 

корреляциялық теориясын; Мартингалдарды 

теориясының элементтернi; Марков процестерi 

теориясының негiзгi ҧғымдарын; Итоның  

стохастикалық интегралдары теориясының негiзгi 

ҧғымдарын. Кездейсоқ процестер теориясының ең 

маңызды кластарын ажырата бiлу; Тәуелсiз ӛсiмшелі 



 

 

және марковтық кездейсоқ процестердiң  ақырлы  

ӛлшемдi  ҥлестірімдерін таба білу 

PTTV 3506 Ықтималдықтар теориясының 

шектік теоремалары 

 3 кредит/ 2+1+0 Пререквизиттері: 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Пәннің мақсаты - ықтималдықтар теориясының ең бір маңызды 

және қарқынды дамып отырған салаларының бірі , тәуелсіз 

кездейсоқ шамаларды қосу теориясының классикалық және 

кейбір ең жаңа нәтижелерін баяндау. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистиканың  шектік теоремаларының пайда болу 

және дамуының хронологиялық тарихын білу. Муавр-

Лапластың  және Пуассонның шектік теоремаларын тура 

әдістермен дәлелдей білу. 

AM 4507 Актуарлық математика 

3 кредит / 2+1+0 Пререквизиттері: 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

 

 

Берілген  курс ҚР -ғы актуариларды оқытудың  ең минималды  1 

курс бағдарламасының бӛлiгi болып табылады.  Курста ӛмiрдi 

сақтандырудың теориясының негiздері оқып ҥйретіледі.. Атап 

айтқанда курстың бағдарламасына келесi бӛлiмдер кiредi: 

сақтандыру аннуитеттерiнiң  теориясы,  ӛлiм-жiтiм кестесiн 

қҧрастыру, ӛмiрдi сақтандырудың теориясы, бiрлескен 

сақтандыру аннуитеттерi, зейнетақы жоспарлары. 

Қаржы аннуитеттерi бойынша есептерді шеше білу; 

ӛлiм-жiтiм кестесiн құрастыра білу, сақтандыру 

аннуитеттерiнiң  ағымдағы және болашақты қҧнын  

анықтай білу;  ӛмірді сақтандыру ӛнімдері ҥшін бiр 

уақыттық және жыл сайын болатын нетто-сыйлық   және 

брутто - сыйлықтың  мӛлшерлерін анықтай білу; әр 

жылдық сақтандыру резервтерiнiң мӛлшерiн анықтай 

білу; зейнетақы тӛлемдерiнiң және  жинақталған  

қордың  кӛлемін таба білу. 

SU 4508 Стохастикалық теңдеулер    

    3 кредит /  

2+1+0 Пререквизиттері: 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Курста кездейсоқ теңдеулер теориясының негізгі ҧғымдары бір 

кӛзқарас тҧрғысынан баяндалады. Негізгі назар дербес 

туындылы кездейсоқ теңдеулерге, олардың шешімдерінің 

ықтималдықтық тҧрпатына, шешімдердің асимптотикалық 

ҥлестіріміне аударылатын болады. 

Кездейсоқ процестер теориясының негізгі ҧғымдарын ( 

кездейсоқ теңдеудің шешімі, шешімнің жалғыздығы 

т.с.с.) білу. 

Параболалық және эллипстік теңдеулердің 

ықтималдылық шешімдерін жаза білу, қарапайым 

теңдеулерді шешу ҥшін Ито формуласын пайдалана 

білу. 

MSP 4509 Марковтық кездейсоқ процестер  

3 кредит / 2+1+0 Пререквизиттері: 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

 

 

Пәнді оқытудың мақсаты - классикалық және зерттеу 

университеттерінің студенттерін марков тізбелері және 

кездейсоқ марков процестері теорияларының негіздерімен, 

сонымен бірге олардың кейбір аса маңызды қолданымдарымен 

таныстыру. 

Бiлу: Марков тізбелері теориясының i, Марков 

процестерi және ҥйірлері теориясының негізгі 

ҧғымдарын; Марков процестерiмен байланысты 

операторлар  ҥйірлерін;  

Ажырата білу: Марков тізбелерінің әртҥрлі кластары 

мен кҥйлерін. Стандартты марковтық процестердің ӛту 

функцияларын таба білу. 

MSR 4510 Тәуекелді сақтандыру математикасы 

3 кредита / 2+1+0 

Пререквезиты:  

 

Курстың мақсаты - студенттерді сақтандырудағы тәуекелді 

басқару принциптеріне, сақтандырудың әртҥрлі  типті 

схемалары ҥшін тәуекелдік жағдайларында шешімдер 

қабылдауға,  формалдау әдістеріне және қаржылық 

сипаттамаларды анықтау есептерін шешуге  ҥйрету. 

Бiлу: сақтанушының қаржылық орнықтылығының  

мӛлшерлік  сипаттамаларын; сақтандыру келiсiм 

шарттарының негізгі тҥрлері мен  қасиеттерін;  

Тәуекелдік жағдайында шешім қабылдау есебінің 

қойылымын формалдай  білу, оларды сипаттау ҥшін 

адекватты тәуекелдік ӛлшемдерін пайдалана  білу. 



ЖББТ 4   Дифф. Теңдеулер және математикалық физика теңдеулері 

KTDU3301 Дифференциалдық теңдеулердің 

сапалы теориясы 

2+1+0 

Бастапқыда курсты тҥсіну ҥшін керекті мағлҧматтар беріледі. 

Дифференциалдық теңдеулердің сапалы теориясының кейбір 

заманауи әдістері беріледі. Мысалдар мен қосымшалары 

қарастырылады. Дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің кейбір 

асимптотикалық мінездемелері негізінде дифференциалдық 

теңдеулер жҥйесінің әр тҥрлі кластары және олардың 

классификациясы оқытылады. 

Курсты оқыту нәтижесінде студенттер сызықты және 

сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің 

зерттеу әдістерін біледі. Сонымен қатар сызықты 

дифференциалдық теңдеулер жҥйесінің классификациясын 

және олардың қасиеттерін біледі. 

 

IT 3304 Интегралдық теңдеулер 

2+1+0 

Кӛптеген интегралдық теңдеулер нақты жаратылыстану және 

техникалық ҥдерістерді сипаттайды, яғни практикалық мәні бар. 

Аталмыш курста сызықты. Сызықты емес және әлсіз 

сингулярлы интегралдық теңдеулері мен олардың физика, 

механика, техника, биология және басқа да жаратылыстану 

ғылымдары есептеріндегі қосымшалары оқытылады. 

білу керек:  

жалпы жаратылыстану ғылымдарында интегралдық 

теңдеулердің алатын орны туралы; меншік функциялар; 

Фредгольм теоремаларын; интегралдық теңдеулердің 

негізгі теоремаларын; симметриялы және ӛз-ӛзіне тҥйіндес 

операторлардың қасиеттерін;  

жҥзеге асырулары керек: 

интегралдық теңдеулермен байланысты есептерді шеше 

алулары керек; интегралдық теңдеулердің қасиеттері 

туралы негізгі теоремаларды дәлелдей алулары керек; 

Фредгольм және Вольтер теңдеулерінің резольвентасын 

қҧра алулары керек. 

LUMP 2303 Кіші параметрлі дифференциалдық 

теңдеулер 

  

2+1+0 

Нақты қҧбылысты дифференциалдық теңдеулер арқылы 

сипаттайтын кез-келген математикалық модельге мәндері 

қандай да бір дәлдікпен жуық тҥрде белгілі әртҥрлі параметрлер 

айқын немесе айқын емес тҥрде кіреді. Сол себепті теңдеуге 

кірген параметр шамасының аз ӛзгерісіне сәйкес 

дифференциалдық теңдеу шешімінің сипаты жӛніндегі сҧрақ 

орынды болып табылады. Бҧл курс теңдеуге параметрдің 

регулярлы тҥрде енуі туралы шарттың бҧзылуы жағдайында 

орын алатын - кҥрделі сингулярлы жағдайды зерттеуге арналған. 

Математиканың  берілген   саласындағы  зерттеулерді  

жҥргізуге  қажетті  теоретикалық  және  

экспериментальдық  әдістерді  меңгеру, алған  теориялық  

білімдерін  практикада  қолдана  білу  қабілетін  дамыту,  

қойылған  есептердің  шешуінің  дҧрыс  стратегиясын  

қалыптастыра  білу  қабілеті,  жаңа  ситуацияларға  

дағдылану  қабілеті   

DTPSHPSH 

3308 

Дифференциалдық теңдеудің периодты 

және шартты-периодты шешімі 

2+1+0 

«Дифференциалдық теңдеулердің периодты және шартты-

периодты шешімдері» курсы негізінен сызықтық емес 

тербелімтер теориясын меңгеруге бағытталған. Онда 

А.Пуанкаре, А.М. Ляпунов негізін салған, Боголюбов Н.Н., 

Митрополский Ю.М., Самойленко А.М. т.б.б ӛрбіткен периодты 

және периодты дерлік шешімдер теориясы талқыланады. 

Шартты периодты шешімдер әйгілі КАМ теориясы негізінде 

беріледі (А.Н. Колмогоров, В.В. Арнольд, Ю.Мозер жасаған 

теория). Бҧл теориясы аспан және қолданбалы механика 

есептеріне қолданылу жолдары қарастырылады. Периодты және 

шартты-периодты шешімдерді қҧрудың қазіргі заманғы (оның 

ішінде лектор негіздеген) әдістері мен олардың қолданулары 

Дифференциалдық теңдеулер арқылы берілетін 

тербелістер мен периодты шешімдер теориясының 

негіздерін, осы теңдеулердің периодты , шартты периодты 

шешімдерінің бар болу теориясын  терең, жете білу. 

-Осы білімдерін механиканың, физиканың және 

ғылымның басқа салаларының есептерін зерттеуге, 

шешуге қолдана алу. 

- Сызықтық, квазисызықтық теңдеулердің периодты және 

шартты периодты шешімдерін қҧрудың белгілі ғалымдар 

жасап берген әдістерін (ішінде дәріскердікіде бар) 



кӛрсетіледі. Курсқа периодты және квазипериодты  шешімдер 

теориясы бойынша белгілі ғалымдар В.Х. Харасахал, Д.У. 

Умбетжановтан жетекшілік еткен Қазақстандық математикалық 

мектеп ӛкілдері қол жеткізген жаңалықтары талқыланып, 

оларды ӛрбіту бағыты анықталады. 

меңгеру. 

SDIDT 3309 Сызықты дифференциалдық және 

интегралды - дифференциалдық 

теңдеулер 

2+1+0 

Пәнді оқытудың мақсаттары: Студенттерді кез-келген ретті 

сызықты интегралды дифференциалдық теңдеулерге арналған  

бастапқы және шеттік есептер теориясының негізгі мәселелері 

және оларды шешу әдістемелерімен таныстыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері.  Бҧл курста сыртқы 

дифференциалдық оператордың реті ішкі дифференциалдық 

оператордың ретінен ҥлкен және кіші болған жағдайларда кез-

келген ретті сызықты интегралды дифференциалдық 

теңдеулерге арналған бастапқы және шеттік есептер 

қарастырылатын болады. Сыртқы және ішкі дифференциалдық 

операторлардың іргелі шешімдер жҥйесі, бастапқы және 

шекаралық функцияларының кӛмегімен, сондай-ақ іргелі 

шешімдер жҥйесінің кӛмегінсіз сызықты интегралды 

дифференциалдық теңдеулерге арналған бастапқы және шеттік 

есептерді шешудің негізгі әдістері беріледі. 

Пәнді меңгеру барысында студенттерге қойылатын 

талаптар: 

- сызықты интегралды дифференциалдық теңдеулердің 

теориялық негіздерін 

- нақты қҧбылыстың математикалық моделін 

қолданбалы есептерді шешуге тиімді пайдалана білуі тиіс; 

- есепті шешу барысында дәл және нақты дәлелдер 

келтіре алуы тиіс; 

-  интегралды дифференциалдық теңдеулердің тҥрлерін 

дҧрыс ажырата білу, шешуге қажетті әдісті таңдап ала 

білу, оларды бастапқы және шеттік есептерді шешуге 

қолдана білу, интегралды дифференциалдық теңдеулердің 

кейбір тараулары бойынша арнайы әдебиеттерді оқи білу 

дағдыларына ие болуы тиіс; 

- интегралды дифференциалдық теңдеулер саласындағы 

қазіргі заманғы зерттеу әдістерін білуден құзыретті болуы 

тиіс. 

TOPL 3304 Ляпуновтың жалпылама кӛрсеткіштер 

теориясы 

:  

2+1+0 

Ляпуновтың жалпылама кӛрсеткіштер теориясы  әртҥрлі 

қҧбылыстарды зерттеуде, оның ішінде орнықтылық 

теориясында терең қолданылады. Қазіргі ғылым мен 

техниканың дамуына сәйкес Ляпуновтың жалпылама 

кӛрсеткіштер теориясының жаңа қолданылатын бағыттары 

ашылып жатыр. Бҧл теория - дифференциалдық теңдеулердің 

сапалы теориясының негізгі бағыттарының бірі. 

Бҧл курстың мақсаты – Ляпунов кӛрсеткіштер теориясының 

әдістерін студенттерге ҥйретіп, нақты есептерді шығарып, 

оларды қалай ӛздерінше пайдалануды ҥйрету.   

-ляпуновтың жалпылама кӛрсеткіштер теориясы негізінде 

терең білім алу; 

-осы білімді сызықты емес дифференциалдық теңдеулер 

және олардың шешімін зерттеу кезінде, әртҥрлі 

жаратылыстану және техника облыстарында қолдана білу. 

DFR 4004 Дифференциалдық теңдеу ҥшін 

бастапқы секірісі бар шекаралық есеп 

2+1+0 

Бҧл курс бастапқы секірісті сингулярлы ауытқыған сызықты 

дифференциалдық теңдеулер шешімінің асимптотикалық 

жағдайын зерттеуге арналған. Сингулырлы ауытқыған 

теңдеулер ӛзінің қолданбалылығы тҧрғысынан кӛптеген 

зерттеушілердің назарында. Олар заманауи тезника мен 

физиканың, биология мен экологияның әртҥрлі ҥдерсітерін 

зерттеуде математикалық модель ретінде қарастырылады. 

Пәнді меңгеру барысында студенттерге қойылатын 

талаптар: 

- сызықты бастапқы секірісті сингулярлы ауытқыған 
дифференциалдық теңдеулердің теориялық негіздерін 

- нақты қҧбылыстың математикалық моделін қолданбалы 
есептерді шешуге тиімді пайдалана білуі тиіс; 

- есепті шешу барысында дәл және нақты дәлелдер 
келтіре алуы тиіс; 

- бастапқы секірісті сингулярлы ауытқыған 

дифференциалдық теңдеулердің тҥрлерін дҧрыс ажырата 

білу, шешуге қажетті әдісті таңдап ала білу, оларды 

бастапқы және шеттік есептерді шешуге қолдана білу, 

бастапқы секірісті сингулярлы ауытқыған 



дифференциалдық теңдеулердің кейбір тараулары 

бойынша арнайы әдебиеттерді оқи білу дағдыларына ие 

болуы тиіс; 

бастапқы секірісті сингулярлы ауытқыған 

дифференциалдық теңдеулер саласындағы қазіргі заманғы 

зерттеу әдістерін білуден құзыретті болуы тиіс. 

KZDSCHP 3306 Дербес туындылы жҥйе ҥшін 

шекаралық есеп 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Гельдер және Соболев кеңістіктеріндегі параболалық және 

эллиптикалық типтегі теңдеулер жҥйесі ҥшін шектік есептер. 

Гельдер кеңістігіндегі параболалық теңдеулер жҥйесі ҥшін 

бірінші және екінші шакаралық есептер. Шешімнің бар болуы, 

жалғыздығы, шешімнің бағасы. Шешімнің бар болуын дәлелдеу 

ҥшін регуляризатор қҧру әдісі, шешімнің бағасын шығару ҥшін 

Шаудер әдісі. Соболев кеңістігіндегі эллиптикалық теңдеулер 

жҥйесі ҥшін Дирихле есебі. Шешімнің бар болуы, есептің 

шешімінің бағасы. Фредгольм теоремасы. 

Білім алу нәтижесінде студенттер Гельдер және Соболев 

кеңістіктеріндегі априорлы бағалар ала білуі, сонымен 

қатар заманауи әдістермен параболалық типтегі шектік 

есептердің шешілімділігін білу керек (шешімнің бар 

болуын дәлелдеу ҥшін регуляризатор қҧру әдісі, Шаудер 

әдісі, дифференциалдық операторлардың Фредгольмділігі) 

KZDSODU 

3307 

Дифференциалдық теңдеулер 

2+1+0 

Пәнді оқытудың міндеттері: Пәнді оқыту  нәтижесінде мына 

тӛмендегі  дифференциалдық теңдеулердің  жаңа 

мағлҧматтарын және оны шешудің әдістемелерін біліп шығуы 

қажет: 

Сингулярлы ауытқыған дифференциалдық теңдеулер ҥшін 

бастапқы есептер 

Сингулярлы ауытқыған дифференциалдық теңдеулер ҥшін 

шеттік есептер 

Қарастырылған есептердің шешімін табу әдістемелерін меңгеру. 

Пәнді оқытудың мақсаттары: дифференциалдық теңдеулерге 

арналған  сингулярлы ауытқыған бастапқы және шеттік есептер 

теориясының негізгі проблемалары және оны шешу 

әдістемелерімен таныстыру. алған білімдерін осы аталған пәннің 

нақты есептерін шешу ҥшін қолдана білуге ҥйрету. 

Оқу барысында студенттер жоғарғы ретті туындылы кіші 

параметрлі ЖДТ жҥйесі ҥшін шеттік есеппен танысады. 

Кіші параметрдің асимптотикалық шешімге әсерін аңғара 

білу, бастапқы секіріс кезінде шешімнің ӛсу ретін табу. 

ЖДТ жҥйесі ҥшін шеттік есепті шеше білу. 

MFESSHM 

4317 

Математикалық физканың теориялық 

және сандық шешу мәселлері  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  DFR 2001, 

DFR 2002, CLCM 2001 

2+1+0 

«Математикалық физканың теориялық және сандық жағынан 

шешудың мәселлері» Курсы қазіргі заманғы деректі 

мәселелермен таныстыруға арналған.  Курстың негізгі мақсаты 

дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің шешімділігі 

мен оларға тиімді есептеу алгоритмдерін қҧрастыру болып 

табылады. Сызықты теңдеулермен қатар қолданбалы сызықты 

емес дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерде 

қарастылады. 

Білу керек: Математикалық анализ, алгебра, геометрия 

және кәдімгі дифференциалдық теңдеулер (КДТ) 

теориясы. 

Меңгеру керек: КДТ-ң шешімділігі және олардың ЭЕМ-

дағы сандық шешулері. 

Бағдарламар тілдері және әртҥрлі есептерді қолданбалы 

пакеттер кӛмегімен шеше алулары керек. 



TeorPH 4309 Фильтрация теориясы 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Фильтрация теориясы – кеуек орта арқылы сҧйықтың 

қозғалысын зерттеуге арналған гидродинамиканың бӛлімі, яғни 

ӛзара хабар тасушы кеңістіктің (тердің) жҥйеден ӛткен денесі. 

Кӛптеген табиғи денелер, топырақтар, тау жыныстар, ағаш, терi, 

сҥйек, жҧмсақ кездемелер жануар кеуек болып табылады, 

сонымен қатар қолданбалы материалдар: қҧрылыстық (бетон, 

кірпіш), азық-тҥлік (нан), қолданбалы кожа, керамика, металдық 

бӛлшектер, ҧнтақ металдық әдіспен алынған, және т.б. Берілген 

пәннің мақсаты студенттердің ыза суларды қимыл сҧрағына 

сәйкес білімін арттыру, ол сумен қамтамасыз ету және су бӛлу 

есептерімен тығыз байланысты, сонымен қатар 

гидротехникалық қҧрылыс жҧмысымен байланысты. 

Топырақты судың туылуы және классификациясы туралы 

тҥсінікке ие болу; топырақтағы фильтрациялық су; 

фильтрация жылдамдығы; топырақтың фильтрациялық 

қасиеттері;  сулы қабаттар және су ӛткiзбейтiн топырақ 

қабаттары туралы; гидромеханикалық фильтрация 

теориясы; электродинамикалық аналог әдісі; 

Негізгі фильтрация теориясын қолданып ҥйрену және 

игеру; топырақты судың бірқалыпты және бірқалыпсыз 

қозғалыс есептік теңдеу; қисық депрессия формасы. 

ЖББТ  5 (Тиімділік және тиімді басқару) 

MMKP 3301 Математикалық программалау 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Математикалық программалау – шектеулері бар кӛпӛлшемді 

есептердің  теориясын, сандық шешу әдістерін қҧрайтын 

математика саласы. Классикалық математикаға қарағанда 

математикалық программалау барлық мҥмкін нҧсқалардың 

ішінен ең жақсы нҧсқасын шешудің математикалық әдістерімен 

айналысады.  

Пәннің мақсаты мен міндеттері – студенттерді талдау мен 

ӛндірісті жоспарлаудағы тиімділік есептерін шешу ҥшін 

программалаудың математикалық аппаратымен қамтамасыз ету. 

Алгоритмдер теориясы мен мәліметтер қорының қҧрылымы 

аясындағы білімнің іргелі негіздерін қҧру, компьютерлік 

ғылымдардың математикалық негіздерімен таныстыру, әртҥрлі 

парадигмаларда программалауды меңгеру болып табылады. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студент: 

- білу керек: математикалық модельдеудің, сызықты 

программалаудың негізгі аспектілерін, сызықты 

программалау есебінің геометриялық интерпретациясын, 

жалпы қҧрылымын, математикалық программалау 

есептерінің классификасын, сызықыты программалаудың 

қарапайым есептерін графикалық әдістерімен шешу. 

- меңгерулері керек: сызықты программалаудың 

қарапайым есептерінің математикалық модельдерін қҧра 

алулары керек,  сызықыты программалаудың қарапайым 

есептерін графикалық әдістерімен шеше алулары керек. 

 Автоматты басқару теориясы 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Курс экономикалық ҥдерістерді аналитикалық зерттеуге, әртҥрлі 

экономикалық қҧбылыстарды болжамдау мен сипаттау ҥшін 

модельдерді қҧруға және пайдалануға, және олардың сандық 

және сапалық талдауларын жҥзеге асыруда студенттердің 

ізденушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. 

«Шешімдер қабылдау теориясы» пәнін оқу барысында 

шешімдер қабылдау мәселесі, сызықты модельдер, запастарды 

басқару теориясы, кезекті ретті теориясы, желілік модельдер 

қарастырылады. Экономика-математикалық әдістердің 

теориялық негіздері қарастырылады: ӛндірісті жоспарлау мен 

басқару ҥшін, экономиканың макромодельдерінің актуалды 

мәселелерін шешу ҥшін дӛңес талдаудың элементтері, дӛңес 

сызықты, сызықты емес программалау элементтері. 

Білу керек: 

– экономика-математикалық модельдеудің негізін білу 

керек; 

– сызықты тиімділік әдістерін; 

– динамикалық программалаудың принциптерін білу 

керек; 

– сызықты программалаудың тҥйіндес есебін қҧру және 

шешу; 

– динамикалық программалау есептерін шеше алулары 

керек; 

математикалық модельдеу есептерін шешу алгоритмдерін 

қҧру және олардың шешімдерін программалау 

қҧрылғыларының, электронды кестелердің, арнайы 

математикалық пакеттердің кӛмегімен табуды игеру керек. 



TBT 3307 Тиімді басқару теориясы 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер: MANL 1001, MANL 

1002, PTHR 2001. 

2+1+0 

Бҧл курс «Тиімділеу әдістері» курсының жалғасы болып 

табылады. Курс ақырлы ӛлшемді кеңістіктерде тиімділеу 

әдістерін, вариациялық қисап, максимум принципі мен тиімді 

басқару есептеріндегі динамикалық программалауды қамтиды.  

Курстың негізгі мақсаты: функционалдық кеңістікте берілген 

жиында берілген функционалды минимумдау әдістерін зерттеу. 

Аталмыш пән бойынша студенттер келесідей негізгі бӛлімдерді 

қарастырады: банах кеңістігінде дифференциалдық 

есептеулердің негізі, дӛңес талдау негізі, функционалдар 

градиенті, банах кеңістігінде минимумдау әдістері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

- банах кеңістігінде тиімділеу әдістері бойынша іргелі 

білімдері болу керек; 

- функционалдық кеңістіктерде экстремал есептерді 

шешу әдістерін білулері керек; 

қолданбалы және жаратылыстану есептерін шешу ҥшін 

банах кеңістігінде функционалдарды минимумдау 

әдістерін қолдана алулары керек; заманауи есептеу 

техникаларында минимизацияның сандық әдістерін жҥзеге 

асыруға практикалық дағдыларын қалыптастыру керек. 

CHRNKZ 3302 Экстремальді есептердің жалпылама 

теориясы 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Қазіргі таңда практиканың қажеттігі экстремал есептерін жуық 

шешу әдістерінің шҧғыл дамуымен тығыз байланысты. ЭЕМ-

ның дамуы бҧрынырақ ӛзінің кҥрделілігімен қолжетімсіз болып 

кӛрінетін кӛптеген маңызды қолданбалы экстремал есептерінің 

тиімді шешімін алуды мҥмкін етті. 

«Экстремальді есептердің жалпылама теориясы» арнайы 

курсының мақсаты – студенттерді экстремал есептері 

теориясымен, сондай-ақ, экстремал есептерін практикада жиі 

қолданылатын негізгі жуықтап шешу әдістерімен таныстыру. 

Осы әдістердің теориялық тҥсінігі мен қысқаша сипаттамасы 

беріледі. Бір айнымалысы бар функцияны минимумдау әдістері 

мен ақырлы айнымалылы функцияларды минимумдау әдістері 

қарастырылады.  

Негізгі міндеті – экстремал есептерін шешудің жуық әдістері 

туралы ҧғымды қалыптастыру. Практикалық есепетерді шешуде 

қарастырылып отырған әдістерді қолдану дағдысын 

қалыптастыру. 

Білу керек: экстремал есептерге қатысты негізгі ҧғымдар 

мен тҥсініктерді; тиімділеу есептерін шешу әдістерін; 

классикалық вариациялық қисаптың есептерінің қойлымы 

мен шешу әдістерін; тиімді басқару есебінің қойлымы мен 

шешу әдістерін. 

Меңгерулері керек: іргелі және қолданбалы есептерді 

шешуде математиканың классикалық әдістерін қолдана 

алулары керек; тиімділік есебінің шешімін практикалық 

маңызы бар нәтижеге жеткізе алулары керек (дәлелдеулер 

мен салдарларын келтіре алулары керек). 

ORS 3303 Тиімді басқару есебін шешудің сандық 

әдістері 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

«Тиімді басқару есебін шешудің сандық әдістері» курсының оқу 

бағдарламасына енуі  кҥрделі қолданбалы есептерді қазіргі 

есептеу техникасының қҧралдарын қолдана отырып шешуге 

бағытталған конструктивті әдістерді оқып меңгеру қажеттігімен 

байланысты. Бірқатар шектеулері бар басқарымдылықтың, 

тиімді басқарудың шекаралық есептерін және классикалық 

шекаралық есептерді шешуге белгілі әдістерді қолдану 

қиындықтар туғызады, кӛп жағдайда шешімін табуға мҥмкіндік 

бермейді. Шектеулері бар шекаралық есептерді шешу жаңа 

әдістерді қҧрастыруды талап етеді. Сондай әдістердің бірі 

қойылған шекаралық есепті траекторияларының оң шеті еркін 

тиімді басқарудың арнайы есебіне келтіруге мҥмкіндік беретін 

батыру қағидасы болып табылады. 

Шектеулері бар басқарымдылықтың, тиімді басқарудың 

шекаралық есептерін және классикалық шекаралық есептерді 

шешудің конструктивті әдісін ҥйрету.  

Курсты меңгеру нәтижесінде бакалаврлар шектеулері бар 

шекаралық есептерді траекторияларының оң шеттері еркін 

тиіміділік есептеріне келтіре алуы; шекаралық есептердің 

шешілетіндіктері туралы сҧраққа жауап беру және 

олардың шешімдерін қҧру ҥшін тиімді басқарудың 

алғашқы есептерін шешудің белгілі әдістерін пайдалана 

білуі; нақты есептерді шешу ҥшін шекаралық есептерді 

шешу алгоритмдерін жҥзеге асыру тәжірибесі болуы 

керек. 



MFO 3304 Ҥлестірімді параметрлі тиімді басқару 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Бҧл пән «Тиімділеу әдістері» пәнінің жалғасы болып табылады. 

Курс ақырлы ӛлшемді кеңістіктердегі тиімділеу әдістерін, 

вариациялық қисап, максимум қағидасын және тиімді басқару 

есебіндегі динамикалық прграммалауды қамтиды.  

«Ҥлестірімді параметрлі тиімді басқару» пәнінің негізгі мақсаты 

– функционалдық кеңістіктерде берілген жиындарда 

функционалдарды минимумдау әдістерін зерттеу. 

Аталмыш пән бойынша қарастырылатын бӛлімдер: банах 

кеңістігіндегі дифференциалдық есептеулердің негізі, дӛңестік 

талдаудың негізі, функционалдар градиенті, банах кеңістігінде 

функционалдарды минимумдау әдістері,  

Курсты меңгеру нәтижесінде студент:  

- банах кеңістігіндегі тиімділеу әдістері бойынша іргелі 

білімдері болу керек; 

- функционалдық кеңістікте экстремалды есептерді шешу 

әдістерін біліулері қажет; 

- қолданбалы және нақты ғылыми есетерді шешу ҥшін 

банах кеңістігінде функционалдарды минимумдау 

әдістерін қолдана алулары керек; 

- сандық әдістерін жҥзеге асыру барысында практикалық 

дағдысын қалыптастыру керек.  

ChMPKS 3305 Динамикалық жҥйе теориясы 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

«Динамикалық жҥйелер» ҧғымы дифференциалдық 

теңдеулердің автономдық жҥйесі ҧғымына эквивалент және 

неғҧрлым кең мағынада қолданылады. Қалып кҥйдің ӛзгеруі 

уақыт ӛте келе фазалық кеңістікте фазалық траекториялар деп 

аталатын қандай да бір сызық бойынша фазалық нҥктенінің 

қозғалысы тҥрінде сипатталады. Уақыттың шексіз ӛсуінде 

фазалық траекториялардың кҥйіне ерекше назар аударылады. 

Пәннің мақсаты: математикалық модельдеудің теориялық 

негіздерін, әдіс-тәсілдерін зерттеу; дифференциалдық 

теңдеулердің сапалы теориясы негіздерін, фазалық кеңістікті 

траекторияларға бӛліктеу және осы траекториялардың шектік 

жағдайларын зерттеу; шектік циклдердің, тепе-теңдік 

жағдайының классификациясы мен ізделінуі; динамикалық 

жҥйелерді талдауда геометриялық тәсілді қолдану, тартылатын 

және кері итерілетін кӛпбейнелерді ерекшелеу; ҥзіліссіз және 

дискретті уақытты динамикалық жҥйелерді зерттеудің сапалық 

және жуық аналитикалық әдістерімен танысу. 

Білу керек: динамикалық жҥйелер теориясының негізгі 

терминологиясын; теорияның негізгі фактілерін, яғни: 

Коши есебі шешімінің бар болуы мен жалғыздығы, 

шешімнің параметрлер мен бастапқы берлігендерден 

ҥзіліссіз тиәуелділігі, шешімнің ҧзақтығы, шешімнің 

тегістігі, Ляпунов бойынша орнықтылық теориясының 

негізгі ҧғымдары мен теоремалары. 

Динамикалық жҥйелердің фазалық кеңістігін 

траекторияларға бӛлуін талдау (параметрлерге тәуелділігін 

ескергенде); тепе-теңдік жағдайларын, шектік циклдерін 

таба алу; динамикалық жҥйелердің инвариантты 

кӛпбейнелері және олардың орнықтылығын зерттеу; 

әртҥрлі есептерді шешуде динамикалық жҥйелер 

теориясының негізгі тәсілдерін қолдана алулары керек. 

Динамикалық жҥйелер теориясының негізгі ҧғымдары мен 

принциптерін, ҥзіліссіз және дискретті уақытты 

динамикалық жҥйелерді зерттеудің сапалық және сандық 

әдістерін меңгерулері керек. 

MKE 4306 Операциялық зерттеу 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Операцияларды зерттеу (ОЗ) – ҧйымдастырушы жҥйелерді 

тиімді басқару әдістерінің практикалық қолданылуы мен 

қҧрылуын қарастыратын ғылым.  

ОЗ пәні – ӛзінің қҧрылымымен, байланыстарымен және басқару 

мҥшелерімен сипатталатын ҧйымдастырушы басқарулар жҥйесі. 

Ҧйым ӛзара әрекеттесетін элементтер жиынынан тҧрады және 

де ӛзіндік қҧрылымы бар; жҥйенің ортақ мақсаттарына жетуге 

бағытталған әртҥрлі функционалдық міндеттерді атқаратын ішкі 

жҥйелерге бӛлінген. Ҧйымның компоненттері ӛзара және 

қоршаған ортамен әрекеттеседі. Жҥйенің даму мақсатын 

анықтайтын, оның даму сапасын бағалайтын және қойылған 

«Операцияларды зерттеу» курсын меңгеру барысында 

студенттер: 

- бҧл бағдарламаға кіретін негізгі математикалық 

ҧғымдарды, олардың ӛзара байланысын, ӛзара тәуелділігін 

және тек ӛзара ғана емес, басқа да математикалық 

пәндермен әрекеттестігін білулері керек; 

- ойластыру ретін қажетсіз ақпараттармен толықтырмай 

нақты, әрі тҥсінікті жеткізе алулары керек; 

- математикалық талдаудың есептерін шешу бойынша 

практикалық дағдыларын қалыптастырулары керек, яғни 

қарапайым нақты есепті математикалық дҧрыс қойып, 



мақсатқа жету ҥшін ӛзінің қҧрамын,  қҧрылуын, байланысын, 

тіпті ӛзінің меншік басқару жҥйесін ӛзгертетін басқару мҥшелері 

бар (яғни, ҧйым бейімделгіш және ӛздігінен ҧйымдаса алуы 

керек). 

Курстың мақсаты – берілген жҥйелерді басқару бойынша 

қолданылатын шешімдердің сандық ӛрнектелуі болып 

табылады.  

Ҧйымдық басқару есептерін шешуде туындайтын қиындықтар 

зерттелінетін жҥйелердің кҥрделілігіне негізделген. Сондай-ақ, 

кез келген ҧйымдық есептерде, әдетте, сандық бағауы кҥрделі 

«адами факторлар» әсер етеді. 

Операция деп – нақты бір мақсаттарға жетуге бағытталған 

әрекеттердің, шаралардың жиынын айтамыз, яғни адамның кез 

келген мақсаттық әрекеті операция болып табылады.   

оның шешімін таба алулары керек; 

- математикалық талдаудың негізгі бӛлімдері бойынша 

арнайы әдебиеттермен жҧмыс ітей алулары керек. 

ChRUNTUF 

4307 

Шекаралық есепті шешудің 

қҧрылымдық әдісі 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Курста шекаралық есепті шешудің кҥрделі қҧрылымдық әдісі, 

яғни, мақсат функциясы мен шекаралық шарттарынан басқа 

жҥйенінің фазалық координаттарына қойлған фазалық және 

интегралдық шектеулері бар және де басқару мәндеріне 

шектеулер қойылған есебі қарастырылады.  

Курстың негізгі міндеті – фазалық және интегралдық шарттары 

орындалатындай басқарудың негізгі мақсатына жетуді 

қамтамасыз ететін, басқару мәндерәне қойылған шектеулерді 

қанағаттандыратындай берілген функционалдық кеңістіктен 

басқарулар мен берілген жиыннан шекаралық шарттарды 

анықтауға негізделген.  

Курстың негізгі мақсаты – тиімді басқарудың шекаралық 

есептерін шешудің кҥрделі қҧрылымдық әдісін, тиімділік 

шартарының сипатталуын, және олардың жинақталуы мен 

жинақтылық жылдамдығының бағасын зерттеу болып 

табылады. 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

- шектеулері бар тиімді басқарудың шекаралық есептерін 

шешудің кҥрделі қҧрылымдық әдістерін білулері керек; 

- батыру қағидасы принциптерін білулері керек, бастапқы 

қҧрылымдық шекаралық есебін шеттері еркін тиімділік 

есебіне келтіре алулары керек; 

- минимумдаушы тізбектер қҧра алулары және олардық 

жинақталу жылдамдықтарын бағалай алулары керек; 

- заманауи есептеу қҧрылғыларында минимизацияның 

сандық әдістерін жҥзеге асыра алу практикалық 

дағдыларын қалыптастыру керек. 

OT 4315 Ойындар теориясы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер: MANL 1001, 

MANL 1002, PTHR 2001. 

2+1+0 

«Ойындар теориясы» экономикалық жҥйелерді зерттейді және 

олардың математикалық модельдерін қҧруға бағытталған. 

Сонымен қатар, қолданбалы математика, информатика, 

экономика салаларында мамандар даярлау ҥшін қажетті негізгі 

курстардың бірі болып табылады. 

Курстың мақсаты – коалициялық, антогонистік, матрицалық 

ойындарды және де минимакстік теоремаларды қарастыру, 

математикалық модельдерді қҧру мен белгілі әдістерді 

практикада пайдалану. 

– білу керек: объектілердің, қҧбылыстар мен ҥдерістердің 

экономика-математикалық модельдерін қҧру негіздерін; 

математикалық талдау; ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика; микроэкономика негіздері. 

– жүзеге асырулары керек: экономикалық есептерді шешу 

ҥшін теориялық және тәжірибелік әдістерін, модельдеу 

және математикалық талдау әдістерін қолдана алулары 

керек; 

– меңгеруі керек: экономикалық есептерді шешу ҥшін 

заманауи математикалық қҧрал-жабдықтарды меңгеруі 

керек; экономикалық қҧбылыстар мен ҥдерістердің даму 

жағдайы мен болжамын бағалау ҥшін математикалық 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

модельдерді қолдану мен талдау, қҧру методикасын 

меңгеру керек. 

PPURD 4309 Дифференциалды ойындар 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

2+1+0 

Кӛптеген актуалды қолданбалы есептер: ӛндірісті тиімді 

ҧйымдастыру, транспорттық есептер, тиімді орналастыру мен 

кӛшіру есебі, ядролық және химиялық реакторлыарды тиімді 

басқару есебі, ҧшу аппараттары мен спутниктерді басқару, 

технологиялық ҥдерістерді тиімді басқару және т.б., 

«Дифференциалдық ойындар» курсындағы экстремалды есетер 

теориясы әдістерімен шешілулері мҥмкін.  

«Дифференциалдық ойындар» курсының негізгі мақсаты – 

тиімділеудің заманауи әдістерін, тиімді басқарудың 

басқарымдылық элементтерін, шешімдер қабылдау әдстерін 

меңгеру болып табылады.  

Курстың міндеттері – вариациялық қисап, функцияларды 

минимумдау, дӛңес программалау, сызықты программалау, 

тиімділіктің сандық әдістері, жҥйенің сызықты және сызықты 

емес басқару, сызықты жҥйелердің басқарымдылығы, таңдау 

және шешімдер қабылдау теориясы, тиімділік шарттары. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студент: 

а) тиімділеудің негізгі әдістері мен шешімдер қабылдау 

әдістері, автоматы басқарылатын жҥйелер туралы тҥсінікті 

қалыптастырулары керек; 

б) функция мен функционалдар ҥшін экстремал есептерін 

шешу әдістерін, автоматы басқару теорисының негізгі 

динамикалық сипаттамаларын білулері керек; 

в) практикалық экстремал есептеріні математикалық 

модельдерін қҧра алулары керек, белгілі шешу әдістерін 

қолданып және қорытынды шығара алулары керек; 

г) нақты есептерге қатысты экстремал есептердің 

шешімінің алгоритмдерін жҥзеге асыру дағдыларын 

қалыптастырулары керек. 



специальность 5В070400 - Вычислительная техника и  

программное обеспечение 

 

Код 

дисцип 

лины 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты 

Цель, задачи, краткое содержание курса Компетенции (результаты обучения) 

Обязательный модуль 

IK1101 История Казахстан  

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики 

Казахстан направлена на изучение процесса зарождения, 

становления и развития государства и права. Выводы и 

суждения данной науки основаны на анализе точных фактов 

и реально состоявшихся событий государственно-правовой 

жизни Казахстана. Место и роль науки государства и права 

Казахстана среди других наук определяются тем, что она 

представляет собой реализацию исторического подхода 

исследования государственно-правовых явлений с момента 

их возникновения по сегодняшний день. Она логически 

воссоздает и восстанавливает объективную картину 

эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 

институтов, существовавших и существующих на 

территории Республики. Протоказахские средневековые 

государства и их правовые системы фиксировались и 

изучались как зарубежными путешественниками, так и 

местными наблюдателями и составителями династийных 

историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды 

имеются в официальных документах, в различных 

письменных источниках зарубежных и местных 

наблюдателей, в произведениях народного творчества. В 

период колонизации края Российской империей появились 

многочисленные труды разного характера, описывающие с 

разной степенью достоверности и объективности 

государственный строй и правовые отношения в крае. В 

условиях советской власти проблемы национальной 

государственности в Казахстане изучались в специальных 

научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение 

истории государства и права Республики, опираясь на 

подытоженный в этом направлении научно-исследовательский 

опыт и знание в целях воссоздания объективной картины 

истории государства и права страны. 

POK(R)Ya

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на 

уровне их употребления в речи. Овладение лексическим и 

терминологическим минимумом по специальности. 

Построение различных типов речевой деятельности: беседа, 

описание, информирование. Грамматические формы и 

конструкции в коммуникативном, функциональном 

аспектах. Репродуцирование адаптированных и 

продуцирование несложных прагматических текстов, 

диалогических и монологических, в устной и письменной 

форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой 

деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) 

выработка умений и навыков чтения, слушания, 

конспектирования литературы по специальности; б) 

составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов 

на учебно-профессиональные темы; в) интенсивное обучение 

основным функционально-смысловым типам высказываний: 

монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу- 

рассуждению, диалогу-беседе, диалогу- дискуссии. 

Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 

обобщенное, объемное формирование навыков и умений в 

области научно-профессиональной речи. 

POIYa110

3 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиты: нет 

 

Цель модуля: фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического норм изучаемого 

иностранного языка. Фонетика: произносительные и 

ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция 

звуковой системы речи. Орфография: звукобуквенная 

система языка, основные орфографические правила. 

Лексика: словообразовательные модели; лексический 

минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а также 

Знание: основных частей речи – имя существительное, 

прилагательное, наречие, глагол, артикль, местоимение, 

предлог; структура простого и сложного предложения; 

основные модели словообразования. Чтение: формирование 

навыков ознакомительного, поискового, изучающего и 

просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: 

развитие навыков последовательного изложения мыслей, 

рассуждений, а также информации при написании сочинений 



терминов, соответствующих профилю специальности; 

дифференциация Лексики по сферам применения. 

и писем личного и делового характера.  

Умение переводить тексты по специальности с иностранного 

языка на родной в соответствии с языковыми нормами. 

Аудирование: восприятие на слух сообщений бытового, 

информационного и профессионального характера 

 3.1Естественнонаучный (STEM) 

модуль  

  

IT1301 Информационные технологии  для 

проф. Целей 

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование. 

Цель модуля: основные понятия автоматизированной 

обработки информации; назначения, состава, основных 

характеристик компьютерной и организационной техники; 

основных методов и средств обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; назначения и принципов 

использования системного и прикладного программного 

обеспечения; основ алгоритмизации задач; основных 

компонентов компьютерных сетей, принципов пакетной 

передачи данных, организации межсетевого взаимодействия; 

технологии поиска информации в сети Интернет; основных 

угроз и методов обеспечения информационной 

безопасности; принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовых аспектов 

использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Знание: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты информации; применять антивирусные средства 

защиты информации; применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, храпения и обработки 

информации в профессиональной сфере в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; проводить 

настройку компьютерной сети. 

Владение навыками построения алгоритмов и блок-схем; 

основных концепций разработки сетевых и Web приложений, 

применения методов информационной безопасности, методов 

информационно-коммуникационных технологий и 

электронного обучения. 

3.2Базовые профессиональные модули 

МОДУЛЬ 1 Математический анализ 

MA1401 Математический анализ – I 

3 кредит /5 ECTS  

 

Пререквизиты: AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; 

точных верхних и нижних  граней числового множества; 

предела числовой последовательности; основных свойств 

сходящихся последовательностей, связи бесконечно 

больших последовательностей с бесконечно малыми; 

предела монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых 

и бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности.  

Знание: доказывать свойства функций, непрерывных на 

множестве,  дифференцируемых функций, основных теорем 

дифференциального исчисления.; различных форм 

остаточного члена формулы Тейлора.  Практические навыки   

построения графика  функций.  Умение использовать 

различные  методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике;  

Теоремы о среднем значении. Интеграл с переменным 

верхним пределом.  Остаточный член формулы Тейлора в 

интегральной форме.  

МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  и  теория вероятности 

AG1403 Алгебра и геометрия 

3 кредит /5 ECTS  

 

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика 

Цель модуля: изучение теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных сведений о 

группах, кольцах и полях,вероятностно-статистических 

понятий, как простые вероятность и ее оценка; случайная 

величина, ее числовые характеристики и их оценки; 

основные методы оценивания.  

 

Знание: аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов в 

линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. 

Умение использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц, 

нахождения ранга и базы системы векторов арифметического 

пространства.  

  



МОДУЛЬ 3 Математическая логика 

ML 1405 Математическая логика – І  

3 кредит /5 ECTS  

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика, AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

 

Цель модуля: состоит в обеспечении студентов базовыми 

знаниями в области логики высказываний, логики 

предикатов и нечеткой логики, а также в приобретении 

навыков использования математического аппарата для 

системного анализа проблем, решения практических задач, 

связанных с формализацией процессов получения, 

переработки информации.  

Знание: понятий базиса и координат, теорию линейных 

операторов в линейных пространствах, классификацию 

нормальных операторов в евклидовых и унитарных 

пространствах, теорию квадратичных форм и квадрик. 

Синтаксис и семантика логики предикатов. Нормальные 

формы. Бескванторные формулы. Эквивалентные 

преобразования формул. 

Умение совместно решать поставленные задачи, связанные с 

теорией вероятностей и математической статистикой; 

системные: у студентов должно выработаться вероятностно-

статистическое мышление и умение справляться с 

поставленными задачами;  

Fiz1303 Физика – І   

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика,   DM 

2212 Дискретная математика    

Цель модуля: изучение разделов механики, кинематики, 

динамики материальной точки и твердого тела. Законы 

сохранения. Элементы специальной теории 

относительности. 

Знание: элементов механики сплошных сред. Колебания и 

волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Статистическая физика и термодинамика. Статистические 

распределения. Основы термодинамики. Явления переноса. 

Реальные газы. Электричество и магнетизм. Электростатика. 

Постоянный электрический ток.  

Умение использовать магнитное поле. Магнитное поле в 

веществе. Явление электромагнитной индукции. Уравнения. 

Максвелла. Электромагнитные колебания. 

Mat 1304 Материаловедение 

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика 

Цель модуля: изучить изменения свойств материалов, как в 

твѐрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от 

некоторых факторов. К изучаемым свойствам относятся 

структура веществ, электронные, термические, химические, 

магнитные, оптические свойства этих веществ. 

Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и 

химии, которые занимаются изучением свойств материалов. 

Кроме того, эта наука использует целый ряд методов, 

позволяющих исследовать структуру материалов. 

Знание: изготовление наукоѐмких изделий в 

промышленности, особенно при работе с объектами микро- и 

наноразмеров необходимо детально знать характеристику, 

свойства и строение материалов. Решить эти задачи и 

призвана наука — материаловедение. 

Знание структуры и свойств материалов приводит к созданию 

принципиально новых продуктов и даже отраслей индустрии.  

Умение широко использовать знания, полученные учѐными-

материаловедами для нововведений, устранения проблем, 

расширения ассортимента продукции, повышения 

безопасности и понижения стоимости производства. Эти 

нововведения были сделаны для процессов литья, проката 

стали, сварки, роста кристаллов, приготовления тонких 

плѐнок, обжига, дутья стекла и др. 

3.2Базовые профессиональные модули 

МОДУЛЬ 1 Математический анализ 

MA1402 Математический анализ – II 

Пререквизиты: AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; 

точных верхних и нижних  граней числового множества; 

предела числовой последовательности; основных свойств 

сходящихся последовательностей, связи бесконечно 

больших последовательностей с бесконечно малыми; 

предела монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых 

и бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности.  

Знание: доказывать свойства функций, непрерывных на 

множестве,  дифференцируемых функций, основных теорем 

дифференциального исчисления.; различных форм 

остаточного члена формулы Тейлора.  Практические навыки   

построения графика  функций.  Умение использовать 

различные  методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике;  

Теоремы о среднем значении. Интеграл с переменным 

верхним пределом.  Остаточный член формулы Тейлора в 



интегральной форме.  

МОДУЛЬ 3 Математическая логика 

ML 1406 Математическая логика – ІІ  

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика, AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

 

Цель модуля: состоит в обеспечении студентов базовыми 

знаниями в области логики высказываний, логики 

предикатов и нечеткой логики, а также в приобретении 

навыков использования математического аппарата для 

системного анализа проблем, решения практических задач, 

связанных с формализацией процессов получения, 

переработки информации. В результате изучения модуля 

студенты будут владеть терминологией алгебры логики, 

нечеткой логики, логики предикатов, употреблять 

математическую символику для выражения количественных 

и качественных отношений объектов; знать основы 

построения правильного логического вывода на основе схем 

формализации суждений на естественном языке. Также в 

рамках данного модуля студентам будут изложены основные 

сведения о построении и анализе математических моделей, 

учитывающих случайные факторы. Студенты ознакомятся с 

основами теории вероятностей в рамках конечномерных 

случайных величин. 

Знание: понятий базиса и координат, теорию линейных 

операторов в линейных пространствах, классификацию 

нормальных операторов в евклидовых и унитарных 

пространствах, теорию квадратичных форм и квадрик. 

Синтаксис и семантика логики предикатов. Нормальные 

формы. Бескванторные формулы. Эквивалентные 

преобразования формул. 

Умение совместно решать поставленные задачи, связанные с 

теорией вероятностей и математической статистикой; 

системные: у студентов должно выработаться вероятностно-

статистическое мышление и умение справляться с 

поставленными задачами; предметные: студенты должны 

научиться свободно обращаться с такими понятиями, как 

вероятность, случайная величина;  

 МОДУЛЬ 4 Физика 

Fiz1408 Физика – II 

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика,   DM 

2212 Дискретная математика    

Цель модуля: изучение разделов механики, кинематики, 

динамики материальной точки и твердого тела. Законы 

сохранения. Элементы специальной теории 

относительности. 

Знание: элементов механики сплошных сред. Колебания и 

волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Статистическая физика и термодинамика. Статистические 

распределения. Основы термодинамики. Явления переноса. 

Реальные газы. Электричество и магнетизм. Электростатика. 

Постоянный электрический ток.  

Умение использовать магнитное поле. Магнитное поле в 

веществе. Явление электромагнитной индукции. Уравнения. 

Максвелла. Электромагнитные колебания. 

МОДУЛЬ 5 Программирование 

PAYa1410 

Программирование на 

алгоритмических языках 

Пререквизиты:  Основы информатики, 

алгоритмы и структуры данных. 

Цель модуля: изучение основных задач преподавания 

дисциплины: обеспечение и приобретение  знаний и умений 

студентами реализации алгоритмов обработки данных, 

возникающих в задачах алгебры, математического анализа, 

математической статистики, задачах линейного 

программирования с помощью современных языков 

высокого уровня. 

Знание: уметь строить эффективные алгоритмы с 

использованием знаний об алгоритмизации и реализовывать 

их на современных языках высокого уровня. 

МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  и  теория вероятности 

TVMS 

1404 

Теория вероятности и математическая 

статистика 

Пререквизиты: MA 1202 

Математический анализ. 

Цель модуля: изучение теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных сведений о 

группах, кольцах и полях,вероятностно-статистических 

понятий, как простые вероятность и ее оценка; случайная 

величина, ее числовые характеристики и их оценки; 

Знание: аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов в 

линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. 

Умение использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 



основные методы оценивания.  

 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц, 

нахождения ранга и базы системы векторов арифметического 

пространства.  

МОДУЛЬ 4 Физика 

TEC3409 Теория электрических цепей 

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика,   DM 

2212 Дискретная математика    

Цель модуля: знать частотные характеристики 

электрических цепей, частотный метод анализа переходных 

процессов; будут уметь классифицировать фильтры, 

преобразовывать частоты и применять их при синтезе 

фильтров. 

Знание: теории электрических цепей, изучение основных 

понятий и законов электрических цепей.  

Умение формализовать и формулировать задачу для решения 

конкретной проблемы; правильно и обоснованно выбирать 

алгоритм решения задачи; работать со стеком и «кучей» 

операционной системы; использовать операционную систему 

при работе с файлами программ пользователя; составлять 

программы на языках Assembler 

МОДУЛЬ 5 Программирование 

TP 2411 Технология программирования 

Пререквизиты: INF 1105  Информатика 

Цель модуля: изучение с технологическими проблемами 

разработки крупномасштабных программных систем, 

отличающими ее от разработки небольших программ, и 

методами решения этих проблем.  

 

Знание: научится  с современными способами организациями 

разработки таких систем на основе компонентных технологий 

на примере Web-приложений с использованием технологий 

J2EE и .NET. Студенты получат хорошее представление об 

использовании современных высокотехнологичных методов в 

разработке сложного промышленных программного 

обеспечения, о практических способах построения 

качественных, гибких и масштабируемых систем в условиях 

жесткой конкурентной борьбы на рынке ПО. 

OS 2412 Операционные системы 

Пререквизиты: INF 1105  Информатика 

Цель модуля: изучение фундаментальных концепций 

теории сетей; основных подходов к проектированию и 

областей применения сетей; перспективных моделей сетей и 

методов управления информацией внутри сетей; методов 

построения LAN и WAN сетей; существующих протоколов и 

их особенностей; основных положений коммутаторов и 

маршрутизаторов; способов оптимизации сетей; назначения, 

функций, классификации операционных систем; 

фундаментальных принципов проектирования и разработки 

операционных систем; основных подходов по управлению 

процессами, памятью, устройствами ввода-вывода, 

файловыми системами, безопасностью компьютерных 

систем. 

Знание: осуществлять выбор необходимого оборудования для 

сетей; производить диагностику неисправностей сетей; 

выбирать технологии, инструментальные программные 

средства и средства вычислительной техники при 

проектировании и разработке программного обеспечения; 

эффективно реализовывать программные продукты; решать 

проблемы безопасности операционных систем; реализовывать 

основные алгоритмы диспетчеризации, управления памятью, 

дискового планирования; разрабатывать многопоточные 

приложения. 

Умение проектировать, решать проблемы безопасности сетей; 

работы с различными операционными системами; решения 

проблем безопасности операционных систем; установки и 

конфигурирования операционных систем. 

МОДУЛЬ 6 Вычислительная система 

TI2414 Теория информации 

Пререквизиты: Информационные 

технологии. Алгоритмы и структуры 

данных. Языки и 

технологии программирования. 

Основы математической логики. 

Цель модуля: изучение понятий и методов теории 

информации и кодирования информации. 

 

Знание: понятий об энтропии и количественных мерах 

измерения информации, основными 

теоремами теории информации для дискретных каналов связи, 

сведениями о принципах 

оптимального и помехо устойчивого кодирования. 

МОДУЛЬ 7 Информационная безопасность 

KS2420 Компьютерные сети 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

Цель модуля: знание основных понятий и определения 

теории сетей, основы построения LAN и WAN сетей, 

Знание: научиться производить диагностику неисправностей 

сетей, осуществлять выбор необходимого оборудования для 



описания протоколов маршрутизации, основные положения 

коммутаторов и маршрутизаторов. Студенты научатся 

производить диагностику неисправностей сетей, 

осуществлять выбор необходимого оборудования для сетей.  

сетей.  

Умение использовать методологию исследования операций; 

выполнять все этапы операционного исследования;  

FNP2104 Философия научного познания 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен 

культуры. Философия, еѐ предмет и функции. Философия в 

культурно-историческом контексте. Исторические типы 

философствования в контексте культуры Древнеиндийская 

философия как феномен восточной культуры. 

Древнекитайская философия в период расцвета китайской 

культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. 

Арабо-мусульманская философия в контексте исламской 

культуры Феномен философии и религии в 

западноевропейской средневековой культуре. Философия в 

культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 

философия в культуре Нового Времени.  

Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен 

философии в казахской культуре 

Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в 

контексте культуры ХХ в. 

канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская антропология. 

Социальная философия. 

Философия культуры. Философия любви. Философия религии. 

Философия истории 

Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 

Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

  МОДУЛЬ 4 Физика   

MIK2407 Микроэлектроника 

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика 

Цель модуля: изучение предметов  Микроэлектроника, 

Физика – II, Теория электрических цепей:  

полупроводниковый p/n переход и его свойства. 

Полупроводниковые диоды: Стабилитрон; Биполярный 

транзистор; Тиристор; Однопереходной транзистор. понятие 

о лучевой (геометрической) оптике; Световых волнах; 

Электромагнитные волны в веществе; Квантовая физика; 

Тепловое излучение. основные понятия и законы 

электрических цепей. Методы расчета электрических цепей.   

Знание: навыками работы с полевыми транзисторами; 

Оптоэлектронные приборы.  Экспериментальными 

обоснованиями основных идей квантовой теории. Спонтанное 

и стимулированное излучение. Лазеры.  Резонансами 

напряжения и тока. Нелинейные электрические цепи в режиме 

постоянного тока. Электрические фильтры и их синтез. 

Умение пользоваться генераторами, триггерами, регистрами, 

и дешифраторами.  Использовать элементы квантовой 

статистики. Конденсированное состояние. Низкоразмерные 

системы.  Преобразовать частоты и его применение при 

синтезе фильтров. 

 МОДУЛЬ 5 Программирование   

SP2412 Системное программирование 3 

кредита 

Пререквизиты: YaTP 1002  Языки и 

технология программирования. AGLA  

(II) 1002  Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 1,2. 

Цель модуля: является изучение студентами основных 

понятий и определений Web проектирования, 

методологических основ построения сайтов и порталов, 

теоретических основ описания и построения динамических 

Web страниц, основных положений функционирования Web 

серверов; формирование у студентов системных знаний о 

существующих методах представления данных в 

компьютере, регистрах процессора, способах адресации, 

организациях памяти, работы с внешними устройствами.  

Знание: жизненного цикла программ, методов оценки  

качества программных продуктов, технологии разработки 

программных комплексов, CASE-средств; методов и 

алгоритмов объектно-ориентированного программирования; 

криптографии-ческой защиты данных;  

Умение самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению;  

  МОДУЛЬ 6 Вычислительная 

система 

  

MMUVT2

413 

Модели и методы управления 

вычислительной техники 

Цель модуля: Формировать у студентов 

специальные знания и навыки постановки задач управления, 

Знание: иметь представление о математических моделях задач 

управления; владеть методами решения математических задач, 



Пререквизиты: Компьютерные 

технологии, Информатика, 

Алгоритмизация и языки 

программирования 

математического моделирования различных задач и 

методами их решения, а также программным обеспечением, 

используемых для их решения. 

 

 

 

возникающих при моделировании управленческих задач;  

знать основы анализа результатов решения управленческих 

задач;  

уметь использовать методов математического моделирования 

для решения практических задач. 

 

OVSS2415 Организация вычислительных систем и 

сетей  

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

Цель модуля: получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; подключать дополнительное 

оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; производить инсталляцию и 

настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; использовать современные универсальные и 

специализированные микропроцессоры. 

 

 

Знание: базовых понятий и основных принципов построения 

архитектур вычислительных систем; типов вычислительных 

систем и их архитектурных особенностей; организации и 

принципов работы основных логических блоков 

компьютерных систем; процессов обработки информации на 

всех уровнях компьютерных архитектур; основных компонент 

программного обеспечения компьютерных систем; основных 

принципов управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам; архитектуры современных параллельных 

вычислительных систем. 

Умение организовать современные компьютерные системы, 

отладки процессов обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур, включая: цифровой логический 

уровень, уровень микрокоманд, системы команд, уровень 

архитектурной поддержки механизмов операционных систем 

и программирования. 

AKS 2416 Архитектура компьютерных систем 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования; OOP 

3312 Объектно-ориентированное 

программирование. TBD 3310 Теория 

баз данных, TBD 3310 Теория баз 

данных 

Цель модуля: изучение жизненного цикла программ, 

методов оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-

средств; методов и алгоритмов объектно-ориентированного 

программирования; методик, языков и стандартов 

информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на 

различных этапах их жизненного цикла; принципов 

криптографической защиты данных; принципов разработки 

и методов проектирования программных систем; методов 

управления проектированием программных систем; 

государственных стандартов, регламентирующих процесс 

разработки программных систем и их описания;  

Знание: самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; доказывать 

правильность программ; проектировать и кодировать 

необходимые тесты, пользоваться стандартными терминами и 

определениями; проектировать систему защиты программного 

продукта; использовать типовые программные продукты, 

ориентированные на решение научных, проектных и 

технологических задач;  

PMK2201 Психология межличностной 

коммуникации 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это 

неформальное взаимодействие, которое происходит один на 

один или в малых группах. В процессе межличностной 

коммуникации мы разговариваем, слушаем, отвечаем, 

делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ 

того, при каких условиях и с помощью каких средств 

представления, идеи, знания, настроения, т.е. субъективный 

опыт одного субъекта может быть перемещен и более или 

менее точно истолкован другим. Задачей исследования тем 

самым становится выявление и описание различных 

предпосылок и условий успешной (или, напротив, 

неуспешной, затрудненной) коммуникации. 

TPP2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, 

значение политики для личности и общества, между 

классами, нациями и государствами; между личности, 

обществом и государством. Теоретическая политология 

выявляет и исследует ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и 

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному 

решению актуальных практических задач политической жизни 

общества, вырабатывает и предлагает практические советы 

и рекомендации участникам политических событий в 



развития политических интересов социальных субъектов, 

их взаимодействия с экономическими и другими 

социальными интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и 

изменения характера и содержания политической власти 

и государства;  
в) закономерности функционирования и развития 

политической деятельности, политических отношений, 
политических процессов; 

г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) 

и пропорционального (бессознательного). 

решении текущих политических проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения 

необходимого социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования 

СМИ. 

ELSU2203 Этика личного и социального успеха 

Пререквизиты: 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном 

пространстве. Причем скромный довесок «в социальном 

пространстве» предполагает, что проблемы успеха и 

успешности не будут, да и не могут рассматриваться 

изолированно от других сюжетов социальной этики, 

связанных с понятиями справедливости, свободы, 

общественной безопасности, экономической эффективности 

и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 

максимально доступны ситуации переживания успеха и где 

успехи индивидов и групп будут прямо способствовать 

общему благу.  

KR2204 Культура и религия  

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как 

история, социология, психология, 

философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам 

более по душе – от ритуалов африканских племен до проблем 

современного общества. Все зависит от Ваших личных 

предпочтений при соблюдении одного условия – основным 

предметом вашего интереса должна быть религия. 

OPS2205 Общая и прикладная социология 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и 

развития социологии (предыстория и социально-

философские предпосылки). История социологии: 

классические и современные социологические теории. 

Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня 

(социология коммуникаций, социология образования, 

социология молодежи, экономическая социология, социология 

религии и др.). Социальные конфликты и логика их 

разрешения. Методология и методы социологического 

исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической информации. 

Анализ и техника обработки эмпирических социологических 

исследований. 

BZhCh220

6 

Безопасность жизнедеятельности 

человека 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов 

в области безопасности жизнедеятельности. Задачи, 

принципы построения и функционирования гражданской 

обороны (ГО) в РК. Классификация опасных и вредных 

факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 

радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Владение 

основными принципами и способами защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Оказание доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Организация мероприятий по эвакуации населения. Защита от 

оружия массового поражения. Организационно-практические 



меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при 

стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на 

производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 

аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Психологические аспекты 

чрезвычайных ситуаций. 

EUR2207 Экология и устойчивое развитие 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении 

современных экономических и политических проблем. 

Аутэкология: экологические факторы, зоны оптимума и 

минимума. Демэкология: характеристики популяции, 

флуктуации и регуляция численности популяции. 

Синэкология: типы взаимодействия в сообществах, 

трофическая структура сообщества и экологические 

пирамиды. Функции экосистем: энергетический обмен и 

круговорот веществ, целостность и устойчивость экосистем, 

экологические сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. 

Типы наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и 

ноосфере. Живое вещество биосферы и его функции. 

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические 

проблемы современности. Проблемы экоразвития. 

KP2208 Казахстанское право 

Пререквизиты: нет  

Цель модуля: изучение основных понятий и категории 

государства и права. Правовые отношения. Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Основы конституционного права 

Республики Казахстан. Основы административного права 

Республики Казахстан. Основы гражданского права 

Республики Казахстан. Основы семейного права Республики 

Казахстан. Основы организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. 

Основы налогового права Республики Казахстан. Основы 

трудового права Республики Казахстан. Основы уголовного 

права Республики Казахстан. Основы экологического права 

Республики Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами Республики 

Казахстан. Основыми уголовно-процессуальными и 

гражданско-процессуальными правами. Основыми 

международными правами. 

OE2209 Основы экономики 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение роли экономической теории в 

развитии общества. Основные проблемы экономики. 

Экономические категории и законы, специфические методы 

изучения экономических процессов. Отношения 

собственности и типы экономических систем.  

Знание: законами формирования рынка и специфика их 

становления в постсоциалистических странах; основные 

категории и законы рынка, принципы индивидуального 

воспроизводства; специфика формирования издержек и их 

виды; особенности рынка факторов производства, их цен и 

доходов.  

Умение использовать взаимосвязь проблем экономики на 

микро и макроуровне, основные законы функционирования 

    

 3.1 Естественнонаучный (STEM) 

модуль  

  

Rob3302 Робототехника 

Пререквизиты: MA 1002 

Математический анализ,Fiz 1002 

Физика 1, Fiz 2001 Физика 2, Mik 2003 

Микроэлектроника, TEC 2003 Теория 

электрических цепей; DM 2002  

Дискретная математика,  TP 2002 

Технологии программирования;  

Цель модуля: изучение принципов действия и 

математического описания составных частей 

робототехнических систем (информационных, 

электромеханических, электрогидравлических, электронных 

элементов и средств вычислительной техники). 

Знание: разрабатывать математические модели составных 

частей объектов профессиональной деятельности методами 

теории автоматического управления; применять необходимые 

для построения моделей знания принципов действия и 

математического  

описания составных частей робототехнических систем 

(информационных, электромеханических, 

электрогидравлических, электронных элементов и средств 

вычислительной техники); проводить кинематические, 



прочностные расчеты, оценки точности механических узлов. 

Умение проведения настройки и отладки макетов; применения 

контрольно-измерительной аппаратуры для определения 

характеристик и параметров макетов. 

 МОДУЛЬ 7 Информационная 

безопасность 

  

OIB3417 Основы информационной безопасности 

Пререквизиты: 1001 Информационные 

технологии.       YaTP 1002  Языки и 

технология программирования. 

Цель модуля: изучение основных понятий обеспечения 

информационной безопасности; источников угроз 

безопасности информации; методов оценки уязвимости 

информации; методов создания, организации и обеспечения 

функционирования систем комплексной защиты 

информации; методов пресечения разглашения 

конфиденциальной информации; видов и признаков 

компьютерных преступлений; основных типов сетевых 

топологий, приѐмов работы в компьютерных сетях; 

принципов построения компьютерных сетей; протоколов и 

технологий передачи данных в сетях; состава и принципов 

функционирования Интернет-технологий; принципов 

построения и использования информационных и 

интерактивных ресурсов Интернет; методов инженерно-

психологического и эргономического проектирования 

человеко-машинных систем; методов общесистемного 

актирования интерфейсов взаимодействия человек - 

вычислительная среда. 

Знание: выбирать и анализировать показатели качества и 

критерии оценки систем и отдельных методов и средств 

защиты информации; пользоваться современной научно-

технической информацией по исследуемым проблемам и 

задачам; применять полученные знания при выполнении 

курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а 

также в ходе научных исследований; применять приѐмы 

работы в компьютерных сетях; создавать информационные и 

интерактивные Интернет-ресурсы; формулировать требования 

к аппаратно-программным средствам, обеспечивающим 

взаимодействие оператора с вычислительной средой; 

производить выбор и обоснование проектных решений по 

автоматизации интерфейсов компьютерных систем. 

Владение навыками анализа информационной 

инфраструктуры; формальной постановки и решения задачи 

обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем и сетей; диагностики неисправностей сетей; выбора 

необходимого оборудования для сетей; выбора проектных 

решений по автоматизации интерфейсов компьютерных 

систем. 

IKS3418 Интерфейсы компьютерных систем 

Пререквизиты: 1001 Информационные 

технологии.       YaTP 1002  Языки и 

технология программирования. 

 МОДУЛЬ 8 Средства разработки 

программ 

  

ISRP3421 Инструментальные средства 

разработки программ 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение классификации программного 

инструментария; состава, методов и средств 

инструментального программного обеспечения; основ 

экономики современного предприятия, теоретических основ 

организации, управления современным предприятием и 

проектирования различных производств; методик и техник 

проектирования и планирования работ. 

Знание: работать с инструментами разработки, компиляции, 

отладки, установки программ; анализировать возможности и 

характеристики использования инструментов, их 

информационного обеспечения; Умение создать модели 

данных и методики вычислений; описания функциональности; 

определения структуры данных;  

 3.4 Междисциплинарный модуль   

IP Инновационное предпринимательство 

(по отраслям) 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: Проектировать механизмы управления 

компанией, понимать особенности инновационных 

процессов, преобладающих в данной  

 компании.  

Знание: разобраться в этом отправном вопросе, не претендуя 

на новизну, классификацию инноваций по ряду 

основополагающих признаков. 

IP Интеллектуальное право 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: результат интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации.  

Знание: результатов интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации. 

SVA Спектральный и вейвлет анализ 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение спектрального анализа для 

разделения сигналов на простейшие составляющие в 

частотной области. В основе данного типа анализа лежит 

принцип разложения временной реализации сигнала в 

частотный спектр с равномерным шагом по частоте с 

помощью преобразования Фурье. 

Знание: Рассматриваются основы теории вейвлет-

преобразования как аппарата,  хорошо приспособ ленного для 

спектрального анализа тока тяговой сети и детального 

исследования 

электромагнитных процессов в тяговом электроприводе. 

Основные возможности 



данного математического аппарата показаны на примере 

вейвлет-анализа тестового сигнала. 

MKE Метод конечных элементов 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: широко использовать решения задач 

механики деформируемого твѐрдого тела, теплообмена, 

гидродинамики и электродинамики. 

Знание: выбирать вид аппроксимирующей функции. Вне 

своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю. 

Значения функций на границах элементов (узлах) являются 

решением задачи и заранее неизвестны. Коэффициенты 

аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия 

равенства значения соседних функций на границах между 

элементами (в узлах).  

 МОДУЛЬ 7 Информационная 

безопасность 

  

IT3419 Интернет технологии 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование. 

Цель модуля: изучение основных понятий 

автоматизированной обработки информации; назначения, 

состава, основных характеристик компьютерной и 

организационной техники; основных методов и средств 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

назначения и принципов использования системного и 

прикладного программного обеспечения; основ 

алгоритмизации задач; основных компонентов 

компьютерных сетей, принципов пакетной передачи данных, 

организации межсетевого взаимодействия; технологии 

поиска информации в сети Интернет;  

Знание: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; пользоваться автоматизирован-ными 

системами делопроиз-водства; применять методы и средства 

защиты информации; Умение построить алгоритмы и блок-

схемы; основных концепций разработки сетевых и Web 

приложений, применения методов информационной 

безопасности, методов информа-ционно-коммуникационных 

тех-нологий и электронного обучения. 

 МОДУЛЬ 8 Средства разработки 

программ 

  

EOP3422 Экономика и организация 

производства 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение классификации программного 

инструментария; состава, методов и средств 

инструментального программного обеспечения; основ 

экономики современного предприятия, теоретических основ 

организации, управления современным предприятием и 

проектирования различных производств; методик и техник 

проектирования и планирования работ. 

Знание: разрабатывать конкретные организационно-

технические мероприятия по улучшению производственной 

деятельности. Практического использования современных 

средств разработки, отладки, внедрения и поддержки 

программного обеспечения; адаптации прогрессивных 

технологий управления персоналом для практического 

использования на крупных промышленных предприятиях. 

POS 3501 Проектирование операционных систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: INF 1105  Информатика 

Цель модуля: изучение принципов разработки и методов 

проектирования программных систем; методов управления 

проектированием программных систем; государственных 

стандартов, регламентирующих процесс разработки 

программных систем и их описания; методов 

проектирования программных комплексов, создания 

абстрактных типов данных, доказательства правильности 

программ, организации тестов и сопровождения 

программных комплексов. 

Знание: эффективно работать в качестве члена команды по 

разработке программного обеспечения. Методик 

проектирования программного обеспечения, сбора, 

переработки и представления научно-технических материалов 

по результатам исследований; выявления уязвимостей 

программного обеспечения с целью его защиты;  

OBD 3502 

 

Основы баз данных 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования. 

Цель модуля: изучение государственных стандартов, 

регламентирующих процесс разработки программных 

систем и их описания; теоретических основ методов 

разработки программного обеспечения;  

Знание: реализации заданной спецификации (архитектуры) 

программной системы на языках Java, С++; оценки качества 

спецификации (архитектуры) программной системы и ее кода. 

Умение самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; доказывать 

правильность программ; проектировать и кодировать 



необходимые тесты, пользоваться стандартными терминами и 

определениями; проектировать систему защиты программного 

продукта;  

PSIS 3503 

 

Проектирование сверхбольших 

интегральных схем 

(2+1+0)  

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AG 1201 Алгебра и геометрия; Fiz  

2203  Физика, AOP 1204 

Алгоритмизация и основы 

программирования; DM 2205 

Дискретная математика. 

Цель модуля: изучение жизненного цикла программ, 

методов оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-

средств; методов и алгоритмов объектно-ориентированного 

программирования; методик, языков и стандартов 

информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на 

различных этапах их жизненного цикла; принципов 

криптографической защиты данных; принципов разработки 

и методов проектирования программных систем; методов 

управления проектированием программных систем; 

государственных стандартов, регламентирующих процесс 

разработки программных систем и их описания; 

теоретических основ методов разработки программного 

обеспечения; способов создания функциональных 

спецификаций; методов проектирования программных 

комплексов, создания абстрактных типов данных, 

доказательства правильности программ, организации тестов 

и сопровождения программных комплексов. 

Знание: самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; проектировать 

систему защиты программного продукта; использовать 

типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения. 

Умение методик проектирования программного обеспечения, 

сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований; выявления 

уязвимостей программного обеспечения с целью его защиты;  

VTKS 

3504 

 

Верификация и тестирование 

компьютерных систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; DM 2205 

Дискретная математика; SP 3301 

Системное программирование.    

OVSS3501 

 

Организация вычислительных систем и 

сетей 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

Цель модуля: изучение стандартных средств параллельных 

вычислений; таблично-алгоритмических методов 

высокопроизводительных реализаций функций от 

вещественных переменных; теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных 

вычислений; микроархитектуры суперскалярных и 

векторно-конвейерных процессоров и методов аппаратной 

реализации алгоритмов обработки данных. 

Знание: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; Умение  создания способов реализации параллельной 

обработки; управления вычислительными процессами при 

организации вычислений в кластерных архитектурах; 

организации взаимодействия программных модулей, 

разрабатываемых на ассемблере, с модулями, 

разрабатываемыми на языках высокого уровня; 

программирования высокоскоростной обработки числовой, 

логической и текстовой информации. 

ILOPVS 

3502 

 

Информационно-логические основы 

построения вычислительных систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика,   DM 

2212 Дискретная математика     

She 3503 

 

Схемотехника 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AG 1201 Алгебра и геометрия; Fiz  

2203  Физика, AOP 1204 

Алгоритмизация и основы 

программирования; DM 2205 

Дискретная математика. 

Цель модуля: изучение стандартных средств параллельных 

вычислений; таблично-алгоритмических методов 

высокопроизводительных реализаций функций от 

вещественных переменных; теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных 

вычислений; микроархитектуры суперскалярных и 

векторно-конвейерных процессоров и методов аппаратной 

реализации алгоритмов обработки данных. 

Знание: инсталлировать и конфигурировать базовое 

программное обеспечение кластерных систем; проводить 

вычислительные эксперименты с параллельными 

реализациями вычислительных методов. 

Умение организовать взаимодействия программных модулей, 

разрабатываемых на ассемблере, с модулями, 

разрабатываемыми на языках высокого уровня; 

программирования высокоскоростной обработки числовой, 

логической и текстовой информации. 

PP 3504 

 

Параллельное программирование 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования.                                                                      

Цель модуля: изучение теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных 

вычислений; микроархитектуры суперскалярных и 

Знание: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; использовать кластерные и многопроцессорные 



векторно-конвейерных процессоров и методов аппаратной 

реализации алгоритмов обработки данных. 

системы; программировать задачи таблично - 

алгоритмической реализации функций на смеси языков Си и 

Ассемблер; Умение создания способов реализации 

параллельной обработки; управления вычислительными 

процессами при организации вычислений в кластерных 

архитектурах;  

ECS 3501 

 

Электрические цепи и сигналы 

(2+1+0)  

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика,   DM 

2212 Дискретная математика    

Цель модуля: изучение взаимосвязи программных и 

аппаратных средств в системах этого класса; методов 

управления памятью; синхронизации взаимодействующих 

процессов; принципов контроля достоверности обработки 

информации в системах реального времени; основных 

теоретических методов построения и анализа систем 

реального времени; способов синхронизации процессов;  

Знание: рассчитывать и анализировать характеристики и 

показатели эффективности систем реального времени с 

позиции программиста-аналитика; Умение работы с 

функциями современных и перспективных операционных 

систем реального времени; разработки алгоритмов сбора и 

обработки данных в масштабе реального времени; выбора 

операционной системы реального времени. 

EHD 3502 

 

Электронные хранилища данных 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования. Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 

Алгоритмизация и основы 

программирования. 

Цель модуля: изучение взаимосвязи программных и 

аппаратных средств в системах этого класса; методов 

управления памятью; синхронизации взаимодействующих 

процессов; принципов контроля достоверности обработки 

информации в системах реального времени; основных 

теоретических методов построения и анализа систем 

реального времени; способов синхронизации процессов;  

Знание: рассчитывать и анализировать характеристики и 

показатели эффективности систем реального времени с 

позиции программиста-аналитика; Умение  работы с 

функциями современных и перспективных операционных 

систем реального времени; разработки алгоритмов сбора и 

обработки данных в масштабе реального времени; выбора 

операционной системы реального времени. 

VS 3503 

 

Встроенные системы 

(2+1+0) 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. TYaA 

2310 Теория языков и автоматов  TYaP 

4312 Теория языков 

программирования.  

Цель модуля: изучение взаимосвязи программных и 

аппаратных средств в системах этого класса; методов 

управления памятью; синхронизации взаимодействующих 

процессов; принципов контроля достоверности обработки 

информации в системах реального времени; основных 

теоретических методов построения и анализа систем 

реального времени; способов синхронизации процессов;  

Знание: рассчитывать и анализировать характеристики и 

показатели эффективности систем реального времени с 

позиции программиста-аналитика; Умение работы с 

функциями современных и перспективных операционных 

систем реального времени; разработки алгоритмов сбора и 

обработки данных в масштабе реального времени; выбора 

операционной системы реального времени. 

TVPK 

3504 

 

Технологии верификации программ и 

компьютерных систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; DM 2205 

Дискретная математика; SP 3301 

Системное программирование.                                                                                                                        

Цель модуля: изучение взаимосвязи программных и 

аппаратных средств в системах этого класса; методов 

управления памятью; синхронизации взаимодействующих 

процессов; принципов контроля достоверности обработки 

информации в системах реального времени; основных 

теоретических методов построения и анализа систем 

реального времени; способов синхронизации процессов;  

Знание: рассчитывать и анализировать характеристики и 

показатели эффективности систем реального времени с 

позиции программиста-аналитика; Умение работы с 

функциями современных и перспективных операционных 

систем реального времени; разработки алгоритмов сбора и 

обработки данных в масштабе реального времени; выбора 

операционной системы реального времени. 

OOAP 

4505 

 

Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.   

Цель модуля: изучение жизненного цикла программ, 

методов оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-

средств; методов и алгоритмов объектно-ориентированного 

программирования; методик, языков и стандартов 

информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на 

различных этапах их жизненного цикла; принципов 

криптографической защиты данных; принципов разработки 

и методов проектирования программных систем; методов 

управления проектированием программных систем; 

государственных стандартов, регламентирующих процесс 

разработки программных систем и их описания; 

Знание: самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; доказывать 

правильность программ; проектировать и кодировать 

необходимые тесты, пользоваться стандартными терминами и 

определениями; проектировать систему защиты программного 

продукта; Умение методик проектирования программного 

обеспечения, сбора, переработки и представления научно-

технических материалов по результатам исследований; 

выявления уязвимостей программного обеспечения с целью 

его защиты; объектно-ориентированной декомпозиции задачи 



теоретических основ методов разработки программного 

обеспечения; способов создания функциональных 

спецификаций; методов проектирования программных 

комплексов, создания абстрактных типов данных, 

доказательства правильности программ, организации тестов 

и сопровождения программных комплексов. 

в соответствии с заданными требованиями; реализации 

заданной спецификации (архитектуры) программной системы 

на языках Java, С++. 

Pro4506 

 

Web программирование 

(2+1+0) 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования.  

Цель модуля: изучение жизненного цикла программ, 

методов оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-

средств; методов и алгоритмов объектно-ориентированного 

программирования; методик, языков и стандартов 

информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на 

различных этапах их жизненного цикла; принципов 

криптографической защиты данных; принципов разработки 

и методов проектирования программных систем; методов 

управления проектированием программных систем; 

государственных стандартов, регламентирующих процесс 

разработки программных систем и их описания. 

Знание: самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; доказывать 

правильность программ; проектировать и кодировать 

необходимые тесты, пользоваться стандартными терминами и 

определениями; проектировать систему защиты программного 

продукта;  

Умение методик проектирования программного обеспечения, 

сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований; выявления 

уязвимостей программного обеспечения с целью его защиты. 

PPI 4507 

 

Проектирование пользовательских 

интерфейсов 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ.   

APO 4508 

 

Архитектура программного 

обеспечения 

(2+1+0) 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования; OOP 

3312 Объектно-ориентированное 

программирование. TBD 3310 Теория 

баз данных, TBD 3310 Теория баз 

данных 

MPOA 

4509 

 

Моделирование программного 

обеспечения и анализ 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.  

TPKS 

4510 

 

Технологии разработки 

криптографических систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования. OOP 3312 

Объектно-ориентированное 

программирование. TBD 3310 Теория 

баз данных, DM   2308 Дискретная 



математика 

OPV 4505 

 

Организация параллельных 

вычислений 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования.                                                                      

Цель модуля: изучение стандартных средств параллельных 

вычислений; таблично-алгоритмических методов 

высокопроизводительных реализаций функций от 

вещественных переменных; теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных 

вычислений; микроархитектуры суперскалярных и 

векторно-конвейерных процессоров и методов аппаратной 

реализации алгоритмов обработки данных. 

Знание: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; использовать кластерные и многопроцессорные 

системы; программировать задачи таблично-алгоритмической 

реализации функций на смеси языков Си и Ассемблер; строить 

схемы алгоритмов параллельной реализации методов 

обработки данных и оценивать время выполнения 

соответствующих процедур; инсталлировать и 

конфигурировать базовое программное обеспечение 

кластерных систем; проводить вычислительные эксперименты 

с параллельными реализациями вычислительных методов. 

Умение создания способов реализации параллельной 

обработки; управления вычислительными процессами при 

организации вычислений в кластерных архитектурах; 

организации взаимодействия программных модулей, 

разрабатываемых на ассемблере, с модулями, 

разрабатываемыми на языках высокого уровня; 

программирования высокоскоростной обработки числовой, 

логической и текстовой информации. 

Mod 4506 

 

UML моделирование 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ.  

OAKS 

4507 

 

Организация и администрирование 

кластерных систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; Fiz 2203 Физика; 

DM 2205 Дискретная математика; ISRP 

3302 Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование  

OP 4508 

 

Облачные платформы 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; Fiz 2203 Физика; 

DM 2205 Дискретная математика; ISRP 

3302 Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.  

MPP 4509 

 

Многозадачные платформы 

программирования 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.  

COI 4510 

 

Цифровая обработка изображений 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; DM 2205 

Дискретная математика.  



IT 4505 

 

Интернет технологии 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.   

Цель модуля: изучение теоретических основ построения 

систем реального времени; основы построения LAN и WAN 

сетей; основные положения коммутаторов и 

маршрутизаторов; основных понятий и определений, 

области применения и структуры систем, требований к 

системам реального времени; способов организации 

планирования в многозадачных системах реального 

времени; принципов организации вычислительных 

процессов в цифровых информационно-управляющих 

системах, работающих в реальном масштабе времени; 

взаимосвязи программных и аппаратных средств в системах 

этого класса; методов управления памятью; синхронизации 

взаимодействующих процессов; принципов контроля 

достоверности обработки информации в системах реального 

времени; основных теоретических методов построения и 

анализа систем реального времени; способов синхронизации 

процессов; структуры каналов ввода/вывода, способов 

преобразования информации для использования в системах 

реального времени. 

Знание: рассчитывать и анализировать характеристики и 

показатели эффективности систем реального времени с 

позиции программиста-аналитика; осуществлять выбор 

необходимого оборудования для сетей; применять системные 

средства операционных систем при разработке программ 

систем реального времени; использовать для 

программирования алгоритмические языки Java, C++; 

формализовывать задачи управления объектами и 

разрабатывать алгоритмы; «читать» исполнительные схемы 

измерения и управления системами реального времени; 

оценивать точность измерительных и управляющих каналов 

систем реального времени. 

Умение работы с функциями современных и перспективных 

операционных систем реального времени; управления 

типовыми исполнительными устройствами; построения 

систем и выбора оптимальных структур для решения задач 

автоматизации; работы с локальными средствами систем 

управления; выбора программно-технических комплексов для 

реализации задач в масштабе реального времени; расчѐта 

времени ответа вычислительной системы; назначения 

приоритетов решаемым задачам; построения и оптимизации 

сетей; разработки алгоритмов сбора и обработки данных в 

масштабе реального времени; выбора операционной системы 

реального времени. 

OOP 4506 

 

Объектно-ориентированное 

программирование 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.   

GPI 4507 

 

Графические пользовательские 

интерфейсы 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ.   

PLS 4508 

 

Проектирование LAN и WAN сетей 

(2+1+0)  

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика.  

SRV 4509 

 

Системы реального времени 

(2+1+0) 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. ASD 

2306 Алгоритмы и структуры данных;  

SZTS4510 

 

Средства защиты 

телекоммуникационных систем 

(2+1+0) 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования;  ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.     

специальность 5В060200 – Информатика  

 

Код 

дисцип 

лины 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты 

Цель, задачи, краткое содержание курса Компетенции (результаты обучения) 



Обязательный модуль 

6 кредитов 

IRK1101 История  Казахстан  

3 кредит / 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: истории государства и права Республики 

Казахстан направлена на изучение процесса зарождения, 

становления и развития государства и права. Выводы и 

суждения данной науки основаны на анализе точных фактов 

и реально состоявшихся событий государственно-правовой 

жизни Казахстана. Место и роль науки государства и права 

Казахстана среди других наук определяются тем, что она 

представляет собой реализацию исторического подхода 

исследования государственно-правовых явлений с момента 

их возникновения по сегодняшний день. Она логически 

воссоздает и восстанавливает объективную картину 

эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 

институтов, существовавших и существующих на 

территории Республики. Протоказахские средневековые 

государства и их правовые системы фиксировались и 

изучались как зарубежными путешественниками, так и 

местными наблюдателями и составителями династийных 

историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской орды 

имеются в официальных документах, в различных 

письменных источниках зарубежных и местных 

наблюдателей, в произведениях народного творчества. В 

период колонизации края Российской империей появились 

многочисленные труды разного характера, описывающие с 

разной степенью достоверности и объективности 

государственный строй и правовые отношения в крае. В 

условиях советской власти проблемы национальной 

государственности в Казахстане изучались в специальных 

научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение 

истории государства и права Республики, опираясь на 

подытоженный в этом направлении научно-исследовательский 

опыт и знание в целях воссоздания объективной картины 

истории государства и права страны. 

POK(R)Ya

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на 

уровне их употребления в речи. Овладение лексическим и 

терминологическим минимумом по специальности. 

Построение различных типов речевой деятельности: беседа, 

описание, информирование. Грамматические формы и 

конструкции в коммуникативном, функциональном 

аспектах. Репродуцирование адаптированных и 

продуцирование несложных прагматических текстов, 

диалогических и монологических, в устной и письменной 

форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой 

деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) 

выработка умений и навыков чтения, слушания, 

конспектирования литературы по специальности; б) 

составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов 

на учебно-профессиональные темы; в) интенсивное обучение 

основным функционально-смысловым типам высказываний: 

монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу- 

рассуждению, диалогу-беседе, диалогу- дискуссии. 

Профессиональный казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 

обобщенное, объемное формирование навыков и умений в 

области научно-профессиональной речи. 

POIYa110

3 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического норм изучаемого 

иностранного языка. Фонетика: произносительные и 

ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция 

звуковой системы речи. Орфография: звукобуквенная 

система языка, основные орфографические правила. 

Лексика: словообразовательные модели; лексический 

минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю специальности; 

дифференциация Лексики по сферам применения. 

Знание: основных частей речи – имя существительное, 

прилагательное, наречие, глагол, артикль, местоимение, 

предлог; структура простого и сложного предложения; 

основные модели словообразования. Чтение: формирование 

навыков ознакомительного, поискового, изучающего и 

просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: 

развитие навыков последовательного изложения мыслей, 

рассуждений, а также информации при написании сочинений 

и писем личного и делового характера.  

Умение переводить тексты по специальности с иностранного 

языка на родной в соответствии с языковыми нормами. 

Аудирование: восприятие на слух сообщений бытового, 

информационного и профессионального характера 



 3.1Естественнонаучный (STEM) 

модуль  

  

IT1301 Информационные технологии  для 

проф. целей 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование. 

Цель модуля: основные понятия автоматизированной 

обработки информации; назначения, состава, основных 

характеристик компьютерной и организационной техники; 

основных методов и средств обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; назначения и принципов 

использования системного и прикладного программного 

обеспечения; основ алгоритмизации задач; основных 

компонентов компьютерных сетей, принципов пакетной 

передачи данных, организации межсетевого взаимодействия; 

технологии поиска информации в сети Интернет; основных 

угроз и методов обеспечения информационной 

безопасности; принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовых аспектов 

использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Знание: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты информации; применять антивирусные средства 

защиты информации; применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, храпения и обработки 

информации в профессиональной сфере в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; проводить 

настройку компьютерной сети. 

Владение навыками построения алгоритмов и блок-схем; 

основных концепций разработки сетевых и Web приложений, 

применения методов информационной безопасности, методов 

информационно-коммуникационных технологий и 

электронного обучения. 

 3.2Базовые профессиональные 

модули 

  

 МОДУЛЬ 1 Математический анализ   

MA1405 Математический анализ – I 

Пререквизиты: AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; 

точных верхних и нижних  граней числового множества; 

предела числовой последовательности; основных свойств 

сходящихся последовательностей, связи бесконечно 

больших последовательностей с бесконечно малыми; 

предела монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых 

и бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности.  

Знание: доказывать свойства функций, непрерывных на 

множестве,  дифференцируемых функций, основных теорем 

дифференциального исчисления.; различных форм 

остаточного члена формулы Тейлора.  Практические навыки   

построения графика  функций.  Умение использовать 

различные  методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике;  

Теоремы о среднем значении. Интеграл с переменным 

верхним пределом.  Остаточный член формулы Тейлора в 

интегральной форме.  

 МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  и  

теория вероятности 

  

AG1403 Алгебра и геометрия 

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика 

Цель модуля: изучение теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных сведений о 

группах, кольцах и полях,вероятностно-статистических 

понятий, как простые вероятность и ее оценка; случайная 

величина, ее числовые характеристики и их оценки; 

основные методы оценивания.  

 

Знание: аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов в 

линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. 

Умение использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц, 

нахождения ранга и базы системы векторов арифметического 

пространства.  

  МОДУЛЬ 3 Математическая логика   

ML 1405 Математическая логика – І  

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика, AG 1201  Алгебра и 

Цель модуля: состоит в обеспечении студентов базовыми 

знаниями в области логики высказываний, логики 

предикатов и нечеткой логики, а также в приобретении 

Знание: понятий базиса и координат, теорию линейных 

операторов в линейных пространствах, классификацию 

нормальных операторов в евклидовых и унитарных 



геометрия 

 

навыков использования математического аппарата для 

системного анализа проблем, решения практических задач, 

связанных с формализацией процессов получения, 

переработки информации.  

пространствах, теорию квадратичных форм и квадрик. 

Синтаксис и семантика логики предикатов. Нормальные 

формы. Бескванторные формулы. Эквивалентные 

преобразования формул. 

Умение совместно решать поставленные задачи, связанные с 

теорией вероятностей и математической статистикой; 

системные: у студентов должно выработаться вероятностно-

статистическое мышление и умение справляться с 

поставленными задачами;  

 3.2Базовые профессиональные 

модули 

  

 МОДУЛЬ 1 Математический анализ   

MA1406 Математический анализ – II 

Пререквизиты: AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; 

точных верхних и нижних  граней числового множества; 

предела числовой последовательности; основных свойств 

сходящихся последовательностей, связи бесконечно 

больших последовательностей с бесконечно малыми; 

предела монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых 

и бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности.  

Знание: доказывать свойства функций, непрерывных на 

множестве,  дифференцируемых функций, основных теорем 

дифференциального исчисления.; различных форм 

остаточного члена формулы Тейлора.  Практические навыки   

построения графика  функций.  Умение использовать 

различные  методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике;  

Теоремы о среднем значении. Интеграл с переменным 

верхним пределом.  Остаточный член формулы Тейлора в 

интегральной форме.  

 МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  и  

теория вероятности 

  

AG1403 Алгебра и геометрия 

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика 

Цель модуля: изучение теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных сведений о 

группах, кольцах и полях,вероятностно-статистических 

понятий, как простые вероятность и ее оценка; случайная 

величина, ее числовые характеристики и их оценки; 

основные методы оценивания.  

 

Знание: аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов в 

линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. 

Умение использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц, 

нахождения ранга и базы системы векторов арифметического 

пространства.  

 МОДУЛЬ 3 Математическая логика   

ML 1406 Математическая логика – ІІ  

Пререквизиты: DM 2308 Дискретная 

математика, AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

 

Цель модуля: состоит в обеспечении студентов базовыми 

знаниями в области логики высказываний, логики 

предикатов и нечеткой логики, а также в приобретении 

навыков использования математического аппарата для 

системного анализа проблем, решения практических задач, 

связанных с формализацией процессов получения, 

переработки информации. В результате изучения модуля 

студенты будут владеть терминологией алгебры логики, 

нечеткой логики, логики предикатов, употреблять 

математическую символику для выражения количественных 

и качественных отношений объектов; знать основы 

Знание: понятий базиса и координат, теорию линейных 

операторов в линейных пространствах, классификацию 

нормальных операторов в евклидовых и унитарных 

пространствах, теорию квадратичных форм и квадрик. 

Синтаксис и семантика логики предикатов. Нормальные 

формы. Бескванторные формулы. Эквивалентные 

преобразования формул. 

Умение совместно решать поставленные задачи, связанные с 

теорией вероятностей и математической статистикой; 

системные: у студентов должно выработаться вероятностно-

статистическое мышление и умение справляться с 



построения правильного логического вывода на основе схем 

формализации суждений на естественном языке. Также в 

рамках данного модуля студентам будут изложены основные 

сведения о построении и анализе математических моделей, 

учитывающих случайные факторы. Студенты ознакомятся с 

основами теории вероятностей в рамках конечномерных 

случайных величин. 

поставленными задачами; предметные: студенты должны 

научиться свободно обращаться с такими понятиями, как 

вероятность, случайная величина;  

 МОДУЛЬ 5  Программирование   

YaTP 

1417 

Языки и технологии 

программирования 

Пререквизиты: 

Цель модуля: синтаксиса и семантики языков 

программирования, основных моделей, подходов и приемов 

программирования; базовых конструкций языков 

программирования для записи алгоритмов, типов и структур 

данных; технологий проектирования и разработки программ; 

Знание: парадигм программирования, синтаксиса и семантики 

языков программирования, основных моделей, подходов и 

приемов программирования; базовых конструкций языков 

 программирования для записи алгоритмов, типов и структур 

данных; технологий проектирования и разработки программ; 

архитектуры программного обеспечения; Умение строить 

эффективные алгоритмы и реализовывать их на различных 

языках программирования;проводить лексический анализ, 

синтаксический анализ, эффективной реализации 

программного обеспечения; использования нескольких 

параллельных вычислительных моделей и инструментов;  

 МОДУЛЬ 6  Алгоритмы   

ASD 1421 Алгоритмы и структуры данных Цель модуля: писать программ с использованием 

принципов объектно-ориентированного дизайна; решать 

задачи с помощью структур данных, таких как линейные 

списки, стеки, очереди, хэш-таблицы, двоичные деревья, 

бинарные деревья поиска, и графы и писать программы для 

этих решений; реализовывать алгоритмы построения 

конечного автомата по праволинейной грамматике и 

наоборот, автомата с магазинной памятью по контекстно-

свободной грамматике и наоборот; работы с функциями 

временной и емкостной оценки сложности алгоритмов.  

Знание: основополагающих принципов разработки 

алгоритмов:методов разделяй и властвуй, алгоритмов на 

графах, структур данных (кучи, хэш-таблицы, деревья 

поиска);современных технологий построения алгоритмов с 

учетом структур используемых данных и компьютерных 

систем, для которых они реализованы; принципов и методов 

анализа сложности алгоритмов; способов проведения 

оптимизации алгоритмов; современного состояния в области 

исследования и анализа алгоритмов;основ теории, методов и 

приемов практического использования аппарата формальных 

грамматик и конечных автоматов; классификации грамматик в 

соответствии с иерархией Хомского;свойств регулярных и 

контекстно-свободных языков; основных алгоритмически 

разрешимых и неразрешимых проблем теории автоматов и 

формальных языков. 

UP 1001 Учебная практика Целью учебной практики является решение задач на 

различных языках программирования по темам, 

рассмотренным в течение семестра, в качестве закрепления 

материала, а также на темы ранее не проходимые, в качестве 

углубления знаний по программированию. 

Задачами учебной практики являются: 

-закрепление знаний по программированию, полученных в 

течение обучения; 

-углубление знаний по программированию; 

-освоить алгоритмы различных задач по программированию; 

-научить решать различные задачи по программированию на 

различных языках программирования. 

 МОДУЛЬ 1 Математический анализ   

MA1407 Математический анализ – II 

Пререквизиты: AG 1201  Алгебра и 

геометрия 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; 

точных верхних и нижних  граней числового множества; 

предела числовой последовательности; основных свойств 

сходящихся последовательностей, связи бесконечно 

Знание: доказывать свойства функций, непрерывных на 

множестве,  дифференцируемых функций, основных теорем 

дифференциального исчисления.; различных форм 

остаточного члена формулы Тейлора.  Практические навыки   



больших последовательностей с бесконечно малыми; 

предела монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых 

и бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности.  

построения графика  функций.  Умение использовать 

различные  методы  интегрирования  и  применения  

определенных  интегралов  в  геометрии, механике  и  физике;  

Теоремы о среднем значении. Интеграл с переменным 

верхним пределом.  Остаточный член формулы Тейлора в 

интегральной форме.  

 МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  и  

теория вероятности 

  

TVMS 

1404 

Теория вероятности и математическая 

статистика 

Пререквизиты: MA 1202 

Математический анализ. 

Цель модуля: изучение теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных сведений о 

группах, кольцах и полях,вероятностно-статистических 

понятий, как простые вероятность и ее оценка; случайная 

величина, ее числовые характеристики и их оценки; 

основные методы оценивания.  

 

Знание: аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов в 

линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. 

Умение использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 

линейную зависимость, вычисления обратных матриц, 

нахождения ранга и базы системы векторов арифметического 

пространства.  

 МОДУЛЬ 3  Численные методы   

DU2411 Дифференциальные уравнения Цель модуля: Способность планировать изменения для 

совершенствования систем и создания новых систем, 

обладание навыками планирования времени, навыками 

самостоятельной работы, обладание элементарными 

компьютерными навыками, обладание основными методами 

поиска, сбора, подготовки, обработки и анализа 

информации, используемой в профессиональной 

деятельности с помощью современных компьютерных 

технологий. 

Знание: основных понятии математического анализа, теории 

пределов, непрерывность функции, дифференциальные 

исчисления, теория интегралов, определенные  интегралы и их 

применения, приближенные методы вычисления корней 

уравнения и определенных интегралов, теория функции 

нескольких переменных, неявные функции, кратные 

интегралы, криволинейные и поверхностные интегралы. 

MOIO241

3 

Методы оптимизации и исследование 

операции 

Цель модуля: Планирование, осуществление и описание 

серьезного исследовательского проекта, умение излагать 

математические доказательства и делать исчерпывающие 

письменные и устные презентации, знание основных теории 

вещественных чисел, теории пределов, знание основных 

теорем дифференциального и интегрального исчисления, 

приближенные методы вычисления корней уравнения и 

определенных  интегралов, обладание навыками решения 

задач этой области математики. 

Знание: способность системного понимания явлений и 

процессов и предполагающие сочетание знаний, понимания и 

способности восприятия целого на основе его частей или 

элементов, владение теоретическими и экспериментальными 

методами исследования характерных задач определенной 

области математики. Умение применять полученные 

теоретические знания к решению практических задач. Умение 

разрабатывать правильную стратегию решения поставленных 

задач. Способность к адаптации к новым ситуациям. 

 МОДУЛЬ 4  Математическая логика   

TA 2414 Теория алгоритмов Цель модуля: Алгебры высказываний. Тавтологии. 

Принцип двойственности. Нормальные формы. Исчисление 

высказываний. Понятие вывода. Выводимые правила. 

Теорема о дедукции. Непротиворечивость и полнота 

исчисления высказываний. Синтаксис и семантика логики 

предикатов. Нормальные формы. Бескванторные формулы. 

Эквивалентные преобразования формул. Исчисление 

предикатов гильбертовского и генценовского типов. 

Знание: классической и современнойтеории алгоритмов 

(TheoryofComputation), одну из основных ветвей 

ComputerScience.  теоретико-множественные понятия и 

конструкции, конечные автоматы и регулярные языки, 

автоматы со стеком и контекстно-свободные грамматики. 

Умение доказывать теоремы о существовании 

модели,теоремы Геделя о полноте. Теории первого порядка. 

Модели теории. Свойства логики первого порядка: теоремы 



Теорема дедукции. Исчисление предикатов с равенством.  выполнимости Левенгейма, Сколема, Тарского; теорема 

компактности. 

 МОДУЛЬ 6 Алгоритмы   

TYaA 

2422 

Теория языков и автоматов Цель модуля: писать программ с использованием 

принципов объектно-ориентированного дизайна; решать 

задачи с помощью структур данных, таких как линейные 

списки, стеки, очереди, хэш-таблицы, двоичные деревья, 

бинарные деревья поиска, и графы и писать программы для 

этих решений; реализовывать алгоритмы построения 

конечного автомата по праволинейной грамматике и 

наоборот, автомата с магазинной памятью по контекстно-

свободной грамматике и наоборот; работы с функциями 

временной и емкостной оценки сложности алгоритмов.  

Знание: основополагающих принципов разработки 

алгоритмов:методов разделяй и властвуй, алгоритмов на 

графах, структур данных (кучи, хэш-таблицы, деревья 

поиска);современных технологий построения алгоритмов с 

учетом структур используемых данных и компьютерных 

систем, для которых они реализованы; принципов и методов 

анализа сложности алгоритмов; способов проведения 

оптимизации алгоритмов; современного состояния в области 

исследования и анализа алгоритмов;основ теории, методов и 

приемов практического использования аппарата формальных 

грамматик и конечных автоматов; классификации грамматик в 

соответствии с иерархией Хомского;свойств регулярных и 

контекстно-свободных языков; основных алгоритмически 

разрешимых и неразрешимых проблем теории автоматов и 

формальных языков. 

 3.1Естественнонаучный (STEM) 

модуль 

  

Fiz1303 Физика    

Пререквизиты: INF 1105  

Информатика,  Fiz  2203  Физика,   DM 

2212 Дискретная математика    

Цель модуля: изучение разделов механики, кинематики, 

динамики материальной точки и твердого тела. Законы 

сохранения. Элементы специальной теории 

относительности. 

Знание: элементов механики сплошных сред. Колебания и 

волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Статистическая физика и термодинамика. Статистические 

распределения. Основы термодинамики. Явления переноса. 

Реальные газы. Электричество и магнетизм. Электростатика. 

Постоянный электрический ток.  

Умение использовать магнитное поле. Магнитное поле в 

веществе. Явление электромагнитной индукции. Уравнения. 

Максвелла. Электромагнитные колебания. 

Geo 2304 Геоинформатика 

Пререквизиты: 

Цель модуля: оперирования пространственно-

распределенной информацией в геоинформационных 

системах; применения геоинформационных технологий в 

решении задач различной прикладной 

направленности;выполнения операций анализа и синтеза 

объектов и построения на основе их описания 

информационной модели системы объектов;выполнения 

сравнения объектов на основе их информационных моделей. 

Знание: фундаментальных понятий геоинформатики; 

теоретических аспектов, связанных с вводом-выводом, 

представлением, хранением и обработкой пространственной 

информации с помощью геоинформационных 

технологий;информационной модели системы 

пространственных объектов;методов и особенностей 

моделирования пространственной информации в 

геоинформационной системе. 

Умениепознавать и моделировать объекты и явления 

окружающего мира, способствующие развитию научного 

мировоззрения и системно-информационной картины 

мира;вводить пространственную информацию из разных 

источников, организовать ее представление и хранение, 

визуализировать и выводить результаты работы. 

FNP2104 Философия научного познания 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен 

культуры. Философия, еѐ предмет и функции. Философия в 

культурно-историческом контексте. Исторические типы 

философствования в контексте культуры Древнеиндийская 

философия как феномен восточной культуры. 

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. 

Арабо-мусульманская философия в контексте исламской 

культуры Феномен философии и религии в 

западноевропейской средневековой культуре. Философия в 

культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 



Древнекитайская философия в период расцвета китайской 

культуры. Философия в античной культуре.  

философия в культуре Нового Времени.  

Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен 

философии в казахской культуре 

Советская Философия в культуре ХХ в. Западная философия в 

контексте культуры ХХ в. 

канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская антропология. 

Социальная философия. 

Философия культуры. Философия любви. Философия религии. 

Философия истории 

Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 

Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

 МОДУЛЬ 3  Численные методы   

ChM 2412 Численные методы 

Пререквизиты: 

Цель модуля: Планирование, осуществление и описание 

серьезного исследовательского проекта, умение излагать 

математические доказательства и делать исчерпывающие 

письменные и устные презентации, знание основных теории 

вещественных чисел, теории пределов, знание основных 

теорем дифференциального и интегрального исчисления, 

приближенные методы вычисления корней уравнения и 

определенных  интегралов, обладание навыками решения 

задач этой области математики. 

Знание: cпособность планировать изменения для 

совершенствования систем и создания новых систем, 

обладание навыками планирования времени, навыками 

самостоятельной работы, обладание элементарными 

компьютерными навыками, обладание основными методами 

поиска, сбора, подготовки, обработки и анализа информации, 

используемой в профессиональной деятельности с помощью 

современных компьютерных технологий. 

 МОДУЛЬ 5 Программирование   

SP2419 Системное программирование 3 

кредита 

Пререквизиты: YaTP 1002  Языки и 

технология программирования. AGLA  

(II) 1002  Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 1,2. 

Цель модуля: является изучение студентами основных 

понятий и определений Web проектирования, 

методологических основ построения сайтов и порталов, 

теоретических основ описания и построения динамических 

Web страниц, основных положений функционирования Web 

серверов; формирование у студентов системных знаний о 

существующих методах представления данных в 

компьютере, регистрах процессора, способах адресации, 

организациях памяти, работы с внешними устройствами.  

Знание: жизненного цикла программ, методов оценки  

качества программных продуктов, технологии разработки 

программных комплексов, CASE-средств; методов и 

алгоритмов объектно-ориентированного программирования; 

криптографии-ческой защиты данных;  

Умение самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению;  

 МОДУЛЬ 7  Сети     

KS 2423 Компьютерные сети 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

Цель модуля: знание основных понятий и определения 

теории сетей, основы построения LAN и WAN сетей, 

описания протоколов маршрутизации, основные положения 

коммутаторов и маршрутизаторов. Студенты научатся 

производить диагностику неисправностей сетей, 

осуществлять выбор необходимого оборудования для сетей.  

Знание: научиться производить диагностику неисправностей 

сетей, осуществлять выбор необходимого оборудования для 

сетей.  

Умение использовать методологию исследования операций; 

выполнять все этапы операционного исследования;  

OS 2424 Операционные системы 

Пререквизиты: INF 1105  Информатика 

Цель модуля: изучение фундаментальных концепций 

теории сетей; основных подходов к проектированию и 

областей применения сетей; перспективных моделей сетей и 

методов управления информацией внутри сетей; методов 

построения LAN и WAN сетей; существующих протоколов и 

их особенностей; основных положений коммутаторов и 

маршрутизаторов; способов оптимизации сетей; назначения, 

Знание: осуществлять выбор необходимого оборудования для 

сетей; производить диагностику неисправностей сетей; 

выбирать технологии, инструментальные программные 

средства и средства вычислительной техники при 

проектировании и разработке программного обеспечения; 

эффективно реализовывать программные продукты; решать 

проблемы безопасности операционных систем; реализовывать 



функций, классификации операционных систем; 

фундаментальных принципов проектирования и разработки 

операционных систем; основных подходов по управлению 

процессами, памятью, устройствами ввода-вывода, 

файловыми системами, безопасностью компьютерных 

систем. 

основные алгоритмы диспетчеризации, управления памятью, 

дискового планирования; разрабатывать многопоточные 

приложения. 

Умение проектировать, решать проблемы безопасности сетей; 

работы с различными операционными системами; решения 

проблем безопасности операционных систем; установки и 

конфигурирования операционных систем. 

PP 3001 Производственная практика Целью практики является предварительная апробация 

разработанных программных средств и формирование 

предложений, но их реализации непосредственно на 

производстве. 

Задачами производственной практики являются: 

-ознакомление со структурой предприятие и его отделов, 

принципами управления и организаций труда на предприятии; 

-ознакомление с методикой постановки и решение 

производственных и экономических задач в условиях 

формирования рыночной экономики; 

-углубленное практическое изучение информационных 

технологий, применяемых на предприятиях для обработки 

информаций; 

-изучение методов проектирования и разработки 

программного обеспечение в вычислительном центре 

предприятие; 

-участие в сопровождении и эксплуатации информационных 

систем, используемых на предприятии; 

-изучение и подбор материалов; 

-приобретение навыков производственной и организаторской 

работы. 

PMK2201 Психология межличностной 

коммуникации 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это 

неформальное взаимодействие, которое происходит один на 

один или в малых группах. В процессе межличностной 

коммуникации мы разговариваем, слушаем, отвечаем, 

делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ 

того, при каких условиях и с помощью каких средств 

представления, идеи, знания, настроения, т.е. субъективный 

опыт одного субъекта может быть перемещен и более или 

менее точно истолкован другим. Задачей исследования тем 

самым становится выявление и описание различных 

предпосылок и условий успешной (или, напротив, 

неуспешной, затрудненной) коммуникации. 

TPP2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, 

значение политики для личности и общества, между 

классами, нациями и государствами; между личности, 

обществом и государством. Теоретическая политология 

выявляет и исследует ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и 

развития политических интересов социальных субъектов, 

их взаимодействия с экономическими и другими 

социальными интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и 

изменения характера и содержания политической власти 

и государства;  
в) закономерности функционирования и развития 

политической деятельности, политических отношений, 

политических процессов; 

г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) 

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному 

решению актуальных практических задач политической жизни 

общества, вырабатывает и предлагает практические советы 

и рекомендации участникам политических событий в 

решении текущих политических проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения 

необходимого социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования 

СМИ. 



и пропорционального (бессознательного). 

ELSU2203 Этика личного и социального успеха 

Пререквизиты: 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном 

пространстве. Причем скромный довесок «в социальном 

пространстве» предполагает, что проблемы успеха и 

успешности не будут, да и не могут рассматриваться 

изолированно от других сюжетов социальной этики, 

связанных с понятиями справедливости, свободы, 

общественной безопасности, экономической эффективности 

и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 

максимально доступны ситуации переживания успеха и где 

успехи индивидов и групп будут прямо способствовать 

общему благу.  

KR2204 Культура и религия  

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как 

история, социология, психология, 

философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам 

более по душе – от ритуалов африканских племен до проблем 

современного общества. Все зависит от Ваших личных 

предпочтений при соблюдении одного условия – основным 

предметом вашего интереса должна быть религия. 

OPS2205 Общая и прикладная социология 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и 

развития социологии (предыстория и социально-

философские предпосылки). История социологии: 

классические и современные социологические теории. 

Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня 

(социология коммуникаций, социология образования, 

социология молодежи, экономическая социология, социология 

религии и др.). Социальные конфликты и логика их 

разрешения. Методология и методы социологического 

исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической информации. 

Анализ и техника обработки эмпирических социологических 

исследований. 

BZhCh220

6 

Безопасность жизнедеятельности 

человека 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов 

в области безопасности жизнедеятельности. Задачи, 

принципы построения и функционирования гражданской 

обороны (ГО) в РК. Классификация опасных и вредных 

факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 

радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Владение 

основными принципами и способами защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Оказание доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Организация мероприятий по эвакуации населения. Защита от 

оружия массового поражения. Организационно-практические 

меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при 

стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на 

производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 

аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Психологические аспекты 

чрезвычайных ситуаций. 

EUR2207 Экология и устойчивое развитие 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении 

современных экономических и политических проблем. 

Аутэкология: экологические факторы, зоны оптимума и 

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. 

Типы наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и 

ноосфере. Живое вещество биосферы и его функции. 



минимума. Демэкология: характеристики популяции, 

флуктуации и регуляция численности популяции. 

Синэкология: типы взаимодействия в сообществах, 

трофическая структура сообщества и экологические 

пирамиды. Функции экосистем: энергетический обмен и 

круговорот веществ, целостность и устойчивость экосистем, 

экологические сукцессии.  

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические 

проблемы современности. Проблемы экоразвития. 

KP2208 Казахстанское право 

Пререквизиты: нет  

Цель модуля: изучение основных понятий и категории 

государства и права. Правовые отношения. Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Основы конституционного права 

Республики Казахстан. Основы административного права 

Республики Казахстан. Основы гражданского права 

Республики Казахстан. Основы семейного права Республики 

Казахстан. Основы организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. 

Основы налогового права Республики Казахстан. Основы 

трудового права Республики Казахстан. Основы уголовного 

права Республики Казахстан. Основы экологического права 

Республики Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами Республики 

Казахстан. Основыми уголовно-процессуальными и 

гражданско-процессуальными правами. Основыми 

международными правами. 

OE2209 Основы экономики 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение роли экономической теории в 

развитии общества. Основные проблемы экономики. 

Экономические категории и законы, специфические методы 

изучения экономических процессов. Отношения 

собственности и типы экономических систем.  

Знание: законами формирования рынка и специфика их 

становления в постсоциалистических странах; основные 

категории и законы рынка, принципы индивидуального 

воспроизводства; специфика формирования издержек и их 

виды; особенности рынка факторов производства, их цен и 

доходов.  

Умение использовать взаимосвязь проблем экономики на 

микро и макроуровне, основные законы функционирования 

 3.1 Естественнонаучный (STEM) 

модуль  

  

Bio3302 Биоинформатика Цель модуля: сравнительную организацию генетического 

кода и генетического языка и их «кремниевых» 

аналогов:компьютерного кодаASCII и алгоритмических 

языков;возможных путей возникновения биологических 

информационных систем и жизни;тенденции развития 

классических информационныхтехнологий в свете новых 

открытий в биоинформатике. 

 

Знание: базовых принципов организации "кремниевых" и 

органических информационных систем; свойств и функций 

элементов кремниевого компьютера и биологических 

молекулярных структур живой 

 клетки; сравнительную организацию генетического кода и 

генетического языка и их «кремниевых» 

аналогов:компьютерного кодаASCII и алгоритмических 

языков;возможных путей возникновения биологических 

информационных систем и жизни;тенденции развития 

классических информационныхтехнологий в свете новых 

открытий в биоинформатике. 

Умение проводить транскрипцию, процессинг и трансляцию 

генетической информации; использовать технологии 

секвенирования, геномики/транскриптомики в 

биоинформационных и биомедицинских целях. 

 МОДУЛЬ 5  Программирование   

PP3418 Параллельное программирование 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования.                                                                      

Цель модуля: изучение теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных 

вычислений; микроархитектуры суперскалярных и 

Знание: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; использовать кластерные и многопроцессорные 



векторно-конвейерных процессоров и методов аппаратной 

реализации алгоритмов обработки данных. 

системы; программировать задачи таблично - 

алгоритмической реализации функций на смеси языков Си и 

Ассемблер; Умение создания способов реализации 

параллельной обработки; управления вычислительными 

процессами при организации вычислений в кластерных 

архитектурах;  

OOP 3420 Объектно-ориентированное 

программирование 

Пререквизиты: Inf 1102 Информатика; 

AOP 1204 Алгоритмизация и основы 

программирования; ISRP 3302 

Инструментальные средства 

разработки программ; SP 3301 

Системное программирование.   

Цель модуля: изучение жизненного цикла программ, 

методов оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-

средств; методов и алгоритмов объектно-ориентированного 

программирования; методик, языков и стандартов 

информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на 

различных этапах их жизненного цикла; принципов 

криптографической защиты данных; принципов разработки 

и методов проектирования программных систем; методов 

управления проектированием программных систем; 

государственных стандартов, регламентирующих процесс 

разработки программных систем и их описания; 

теоретических основ методов разработки программного 

обеспечения; способов создания функциональных 

спецификаций; методов проектирования программных 

комплексов, создания абстрактных типов данных, 

доказательства правильности программ, организации тестов 

и сопровождения программных комплексов. 

Знание: самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; доказывать 

правильность программ; проектировать и кодировать 

необходимые тесты, пользоваться стандартными терминами и 

определениями; проектировать систему защиты программного 

продукта; Умение методик проектирования программного 

обеспечения, сбора, переработки и представления научно-

технических материалов по результатам исследований; 

выявления уязвимостей программного обеспечения с целью 

его защиты; объектно-ориентированной декомпозиции задачи 

в соответствии с заданными требованиями; реализации 

заданной спецификации (архитектуры) программной системы 

на языках Java, С++;  

 МОДУЛЬ 8 Базы данных   

TBD 4426 Теория баз данных 

Пререквизиты: 

Цель модуля: проектирования и разработки систем 

искусственного интеллекта; написания программ на языках 

логического программирования; реализации алгоритмов 

поиска решений в пространстве состояний, решения задач в 

системах с неопределенностью; применения технологий 

искусственного интеллекта для планирования проектов в 

различных областях применения; работы в конкретных 

системах управления базами данных; создания основных 

объектов баз данных; реализации основных функций работы 

с базами данных; создания приложений для работы с базой 

данных. 

Знание: функций, классификации систем искусственного 

интеллекта; основополагающих принципов развития систем 

искусственного интеллекта; современных тенденций в области 

искусственного интеллекта; принципов современной 

организации баз данных и систем баз данных; основных 

категорий и понятий баз данных; различных моделей 

представления данных; методов проектирования баз данных; 

современных технологий обработки данных. 

 3.4 Междисциплинарный модуль   

IP Инновационное предпринимательство 

(по отраслям) 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: Проектировать механизмы управления 

компанией, понимать особенности инновационных 

процессов, преобладающих в данной  

 компании.  

Знание: разобраться в этом отправном вопросе, не претендуя 

на новизну, классификацию инноваций по ряду 

основополагающих признаков. 

IP Интеллектуальное право 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: результат интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации.  

Знание: результатов интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации. 

SVA Спектральный и вейвлет анализ 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение спектрального анализа для 

разделения сигналов на простейшие составляющие в 

частотной области. В основе данного типа анализа лежит 

принцип разложения временной реализации сигнала в 

Знание: Рассматриваются основы теории вейвлет-

преобразования как аппарата,  хорошо приспособ ленного для 

спектрального анализа тока тяговой сети и детального 

исследования 



частотный спектр с равномерным шагом по частоте с 

помощью преобразования Фурье. 

электромагнитных процессов в тяговом электроприводе. 

Основные возможности 

данного математического аппарата показаны на примере 

вейвлет-анализа тестового сигнала. 

MKE Метод конечных элементов 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: широко использовать решения задач 

механики деформируемого твѐрдого тела, теплообмена, 

гидродинамики и электродинамики. 

Знание: выбирать вид аппроксимирующей функции. Вне 

своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю. 

Значения функций на границах элементов (узлах) являются 

решением задачи и заранее неизвестны. Коэффициенты 

аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия 

равенства значения соседних функций на границах между 

элементами (в узлах).  

 3.3.Модули индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) / 

КВ 

  

WP 3501 

 

Web программирование 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования.  

Цель модуля: изучение жизненного цикла программ, 

методов оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов, CASE-

средств; методов и алгоритмов объектно-ориентированного 

программирования; методик, языков и стандартов 

информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на 

различных этапах их жизненного цикла; принципов 

криптографической защиты данных; принципов разработки 

и методов проектирования программных систем; методов 

управления проектированием программных систем; 

государственных стандартов, регламентирующих процесс 

разработки программных систем и их описания;  

Знание: самостоятельно выполнять цикл проектирования 

программного обеспечения; разрабатывать спецификации и 

абстрактные типы данных на основе анализа требований, 

предъявляемых к программному обеспечению; доказывать 

правильность программ; проектировать и кодировать 

необходимые тесты, пользоваться стандартными терминами и 

определениями; проектировать систему защиты программного 

продукта;  

Умение методик проектирования программного обеспечения, 

сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований; выявления 

уязвимостей программного обеспечения с целью его защиты;  

PKS 3502 

 

Проектирование компьютерных сетей 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. 

Цель модуля: изучение принципов разработки и методов 

проектирования программных систем; методов управления 

проектированием программных систем; государственных 

стандартов, регламентирующих процесс разработки 

программных систем и их описания; методов 

проектирования программных комплексов, создания 

абстрактных типов данных, доказательства правильности 

программ, организации тестов и сопровождения 

программных комплексов. 

Знание: эффективно работать в качестве члена команды по 

разработке программного обеспечения. Методик 

проектирования программного обеспечения, сбора, 

переработки и представления научно-технических материалов 

по результатам исследований; выявления уязвимостей 

программного обеспечения с целью его защиты;  

OZI 3503 

 

Основы защиты информации 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования. 

Цель модуля: определения структуры криптографических 

сообщений и составления математических моделей текстов 

и шифров; обеспечения комплексной информационной 

безопасности систем;организации антивирусной защиты в 

корпоративной сети; технологиями защиты информации при 

использовании сети Интернет; построения графических 

систем. 

Знание современных формальных методов разработки 

программных систем; основных понятий общей теории 

вычислимых функций; математических методов и алгоритмов, 

применяемых для формальной верификации моделей; 

основных криптографических методов, протоколов и 

алгоритмов; методов обработки изображений. 

Умение моделировать изображения и создавать анимации 

сложных сцен и событий; проектировать встроенные системы 

и применять инструменты, используемые для их разработки; 

организовывать взаимодействие программного обеспечения с 

устройствами ввода-вывода во встроенных системах. 

KG3504 

 

Компьютерная графика 

Пререквизиты: 

IT 1103 Информационные технологии. 

YaTP 1303 Языки и технология 

программирования. 

 

FM 3505 

 

Формальные методы 

Пререквизиты: TYaA 2310 Теория 



языков и автоматов, DM   2308 

Дискретная математика, 

VT3506 

 

Верификация и тестирование ПО 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. TYaA 

2310 Теория языков и автоматов, DM   

2308 Дискретная математика,   

MV3501 

 

Методы вычислений 

Пререквизиты: AGLA 1302, AGLA 

1302 Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 1, 2. MA (I,II)1301,  

MA (I,II) 1304 Математический анализ. 

Цель модуля: осуществления рациональной стратегии 

численного решения задач;применения методов обработки 

изображений, построения концептуальных и прикладных 

моделей изображений, разработки алгоритмических средств 

реализации полученных моделей; реализовать, отлаживать и 

запускать на практике базовые алгоритмы; применения 

параллельных методов для решения типовых задач 

вычислительной математики;  

Знание теории разностных схем и принципов их построения; 

основных криптографических методов, протоколов и 

алгоритмов, структуры криптографических сообщений и 

математических моделей текстов и шифров; фундаментальных 

технологий разработки алгоритмов; принципов построения 

параллельных вычислительных систем; математические 

модели параллельных алгоритмов; Умение находить 

эффективные пути решения задач вычислительной 

математики; применять численные методы решения 

начальных и краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений в частных производных, интегральных уравнений;  

SP3502 

 

Системное программирование 

Пререквизиты: TYaA 2310 Теория 

языков и автоматов, DM   2308 

Дискретная математика,  ASD 2306 

Алгоритмы и структуры данных, YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования.   

MGKA  

3503 

 

Машинная графика и компьютерная 

анимации 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования. 

TA 3504 

 

Теория алгоритмов 

Пререквизиты: TYaA 2310 Теория 

языков и автоматов,  ASD 2306 

Алгоритмы и структуры данных; 

OPV3505 Организация параллельных 

вычислений 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. ASD 

2306 Алгоритмы и структуры данных; 

OIRO 

3506 

 

Обработка изображений и 

распознавание образов 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. MA 

(I,II)1301,  MA (I,II) 1304 

Математический анализ.   

DA 3501 

 

Дизайн алгоритмов 

Пререквизиты: TYaA 2310 Теория 

языков и автоматов, DM   2308 

Дискретная математика,  ASD 2306 

Алгоритмы и структуры данных; 

Цель модуля: реализациибазовых алгоритмов, 

анализировать процесс выполнения алгоритмов; 

проектирования и реализации динамическихWeb сайтов;  

организации антивирусной защиты в корпоративной сети; 

защиты информации при использовании сети Интернет; 

организовать работу Web-приложений с базами данных, 

почтой, потоками, Cookies и с использованием AJAX-

технологий и CrystalReports; построения распределенных 

Знание основополагающих принципов дизайна алгоритмов, 

их анализа; математических основ программирования;  

методик «разделяй и властвуй», динамического 

программирования; методов построения спецификаций, 

математических моделейWeb страниц, способов оптимизации 

кода; принципов обеспечения безопасности вычислительных 

сетей; криптографических методов защиты информации; 

технологий программирования распределѐнных клиент-

PWP3502 

 

Проектирование Web-приложений 

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 



1303 Языки и технология 

программирования. 

систем различными программными средствами; разработки 

программ на языках логического 

программирования;контроля достоверности обработки 

информации в системах реального времени;применения 

инструментов UML для моделирования бизнес-процессов; 

выбора оптимальный вариант проектирования дизайна для 

малой и средней сетей; реализации основных алгоритмов 

криптографии и криптоанализа. 

серверных приложений в Internet и Intranet сетях;  

предназначения и использования распределенных систем для 

обработки информации;архитектуры, принципов 

проектирования и функционирования больших 

распределенных информационных систем;принципов 

логического программирования; принципов организации 

вычислительных процессов системахреального времени, 

взаимосвязи программных и аппаратных средств в системах 

этого класса, методам управления памятью, синхронизации 

взаимодействующих процессов; технологий безопасности 

данных; основ сетевой безопасности; технологий целостности 

и конфиденциальности; основ криптоанализа и криптографии;    

структуры криптографических сообщений и математических 

моделей текстов и шифров. 

Умениереализовывать жадные алгоритмы, приближѐнные 

алгоритмы;  технической реализации моделей безопасности 

Web содержимого;  обеспечивать комплексную 

информационную безопасность; администрироватьWeb-

серверы, создавать различныеWeb приложенияразличными 

программными средствами; администрировать Web-

серверы;проектировать, разрабатывать распределенные 

системы; применять системные средства операционных 

систем при разработке программ систем реального времени, 

рассчитывать и анализировать характеристики и показатели 

эффективности систем реального времени; понимать 

ивизуализировать  бизнес-процессы, используя инструменты 

UML; производить техническую документацию и тестировать 

программное обеспечение; проектировать архитектуру 

безопасности корпоративных сетей; использовать основные 

криптографические методы, протоколы и алгоритмы; 

IB 3503 Информационная безопасность   

Пререквизиты: IT 1103 

Информационные технологии. YaTP 

1303 Языки и технология 

программирования. 

RKSP 

3504 

 

Разработка клиент-серверных 

приложений 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования; OOP 

3312 Объектно-ориентированное 

программирование. TBD 3310 Теория 

баз данных, 

RA 3505 

 

Распределенная архитектура 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. ASD 

2306 Алгоритмы и структуры данных; 

LP 3506 

 

Логическое программирование 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. ASD 

2306 Алгоритмы и структуры данных; 

PP 3001 Производственная практика Целью практики является предварительная апробация 

разработанных программных средств и формирование 

предложений, но их реализации непосредственно на 

производстве. 

Задачами производственной практики являются: 

-ознакомление со структурой предприятие и его отделов, 

принципами управления и организаций труда на предприятии; 

-ознакомление с методикой постановки и решение 

производственных и экономических задач в условиях 

формирования рыночной экономики; 

-углубленное практическое изучение информационных 

технологий, применяемых на предприятиях для обработки 

информаций; 

-изучение методов проектирования и разработки 

программного обеспечение в вычислительном центре 

предприятие; 

-участие в сопровождении и эксплуатации информационных 

систем, используемых на предприятии; 

-изучение и подбор материалов; 

-приобретение навыков производственной и организаторской 

работы. 

 МОДУЛЬ 8 Базы данных Цель модуля:  Знание:  



CII4425 Системы искусственного интеллекта  

Пререквизиты:  

Цель модуля: проектирования и разработки систем 

искусственного интеллекта; написания программ на языках 

логического программирования; реализации алгоритмов 

поиска решений в пространстве состояний, решения задач в 

системах с неопределенностью; применения технологий 

искусственного интеллекта для планирования проектов в 

различных областях применения; работы в конкретных 

системах управления базами данных; создания основных 

объектов баз данных; реализации основных функций работы 

с базами данных; создания приложений для работы с базой 

данных. 

Знание: функций, классификации систем искусственного 

интеллекта; основополагающих принципов развития систем 

искусственного интеллекта; современных тенденций в области 

искусственного интеллекта; принципов современной 

организации баз данных и систем баз данных; основных 

категорий и понятий баз данных; различных моделей 

представления данных; методов проектирования баз данных; 

современных технологий обработки данных. 

 3.3.Модули индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) / 

КВ 

  

FP3507 

 

Функциональное программирование 

Пререквизиты: 

Цель модуля: изучение взаимосвязи программных и 

аппаратных средств в системах этого класса; методов 

управления памятью; синхронизации взаимодействующих 

процессов; принципов контроля достоверности обработки 

информации в системах реального времени; основных 

теоретических методов построения и анализа систем 

реального времени; способов синхронизации процессов;  

Знание: рассчитывать и анализировать характеристики и 

показатели эффективности систем реального времени с 

позиции программиста-аналитика; Умение работы с 

функциями современных и перспективных операционных 

систем реального времени; разработки алгоритмов сбора и 

обработки данных в масштабе реального времени; выбора 

операционной системы реального времени. 

TRO 3508 

 

Технология распознавания образов 

Пререквизиты: 

VS 3509 

 

Встроенные системы 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. TYaA 

2310 Теория языков и автоматов  TYaP 

4312 Теория языков 

программирования.  

TV3510 

 

Теория вычислимости 

Пререквизиты: 

Владение навыками осуществления рациональной 

стратегии численного решения задач;применения методов 

обработки изображений, построения концептуальных и 

прикладных моделей изображений, разработки 

алгоритмических средств реализации полученных моделей; 

реализовать, отлаживать и запускать на практике базовые 

алгоритмы; применения параллельных методов для решения 

типовых задач вычислительной математики; разработки 

детерминистских и стохастических систем распознавания; 

построения классов, библиотек и бинов на Java; реализации 

приложений на языке Java; средства параллельного и 

распределенного программирования для кластерных и 

многопроцессорных вычислительных систем; реализации 

алгоритмов обработки данныхс помощью современных 

языков высокого уровня; использования архитектурных 

паттернов для распределенных, интерактивных и 

адаптируемых систем. 

Знание теории разностных схем и принципов их построения; 

основных криптографических методов, протоколов и 

алгоритмов, структуры криптографических сообщений и 

математических моделей текстов и шифров; фундаментальных 

технологий разработки алгоритмов; принципов построения 

параллельных вычислительных систем; математические 

модели параллельных алгоритмов; основополагающих 

концепций теории распознавания образов;  

Умение находить эффективные пути решения задач 

вычислительной математики; применять численные методы 

решения начальных и краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений в частных производных, интегральных 

уравнений;проводить криптоанализ моделей шифров, 

осуществлять управление секретными ключами; моделировать 

изображения и создавать анимации сложных сцен и событий; 

разрабатывать эффективные алгоритмы решения задач;  

MPP 3507 

 

Мультизадачные платформы 

программирования 

Пререквизиты: 

PRV3508 

 

Параллельные и распределенные 

вычисления  

Пререквизиты: 

TYaP 

3509 

Теория языков программирования 

Пререквизиты: 

APO3510 

 

Архитектура программного 

обеспечения 

Пререквизиты: 

SRV3507 

 

Системы реального времени 

Пререквизиты: YaTP 1303 Языки и 

технология программирования. ASD 

2306 Алгоритмы и структуры данных; 

Цель модуля: способов организации планирования в 

многозадачных системах реального времени; принципов 

организации вычислительных процессов в цифровых 

информационно-управляющих системах, работающих в 

реальном масштабе времени; взаимосвязи программных и 

аппаратных средств в системах этого класса; принципов 

контроля достоверности обработки информации в системах 

Знание: применять системные средства операционных систем 

при разработке программ систем реального времени; «читать» 

исполнительные схемы измерения и управления системами 

реального времени; оценивать точность измерительных и 

управляющих каналов систем реального времени. 

Умение работы с функциями современных и перспективных 

операционных систем реального времени; выбора 



реального времени; основных теоретических методов 

построения и анализа систем реального времени; структуры 

каналов ввода/вывода, способов преобразования 

информации для использования в системах реального 

времени. 

программно-технических комплексов для реализации задач в 

масштабе реального времени; расчѐта времени ответа 

вычислительной системы; разработки алгоритмов сбора и 

обработки данных в масштабе реального времени; выбора 

операционной системы реального времени. 

DDP3508 

 

Данные и дизайн процессов (UML) 

Пререквизиты: 

Цель модуля: проектирования и реализации динамических 

Web сайтов;  организации антивирусной защиты в 

корпоративной сети; защиты информации при 

использовании сети Интернет; организовать работу Web-

приложений с базами данных, почтой, потоками, Cookies и с 

использованием AJAX-технологий и CrystalReports; 

построения распределенных систем различными 

программными средствами; разработки программ на языках 

логического программирования;контроля достоверности 

обработки информации в системах реального 

времени;применения инструментов UML для моделирования 

бизнес-процессов; выбора оптимальный вариант 

проектирования дизайна для малой и средней сетей; 

реализации основных алгоритмов криптографии и 

криптоанализа. 

 

Знание методов построения спецификаций, математических 

моделейWeb страниц, способов оптимизации кода; принципов 

логического программирования; принципов организации 

вычислительных процессов системахреального времени, 

взаимосвязи программных и аппаратных средств в системах 

этого класса, методам управления памятью, синхронизации 

взаимодействующих процессов; Умение реализовывать 

технической реализации моделей безопасности Web 

содержимого;  обеспечивать комплексную информационную 

безопасность; администрировать Web-серверы, создавать 

различные Web приложения различными программными 

средствами; администрировать Web-серверы; понимать 

ивизуализировать  бизнес-процессы, используя инструменты 

UML; производить техническую документацию и тестировать 

программное обеспечение;  

MSBMOD 

3509 

Моделирование систем безопасности 

межсетевого обмена данными 

Пререквизиты: 

TRKS3510 

 

Технологии разработки 

криптографических систем 

Пререквизиты: 

специальность 5B070300-Информационные системы 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты 

Цель, задачи, краткое содержание курса Компетенции (результаты обучения) 

Государственный обязательный модуль 

IRK1101 История Республики Казахстан 

(1991-2013 годы) 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение истории государства и права 

Республики Казахстан, процесса зарождения, становления и 

развития государства и права. Место и роль науки государства 

и права Казахстана среди других наук. Объективную картину 

эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 

институтов, существовавших и существующих на территории 

Республики.  

Знание:  современной истории Республики Казахстан 

Умение в современных условиях осуществлять изучение 

истории государства и права Республики, опираясь на научно-

исследовательский опыт и знание в целях воссоздания 

объективной картины истории государства и права страны. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний. Овладение 

лексическим и терминологическим минимумом по 

специальности. Построение различных типов речевой 

деятельности: беседа, описание, информирование. 

Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, 

функциональном аспектах. Репродуцирование 

адаптированных и продуцирование несложных 

прагматических текстов, диалогических и монологических, в 

устной и письменной форме, на темы, актуальные для 

социально-бытовой и профессиональной сфер, по разным 

видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) 

выработка умений и навыков чтения, слушания, 

конспектирования литературы по специальности; б) 

составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов 

на учебно-профессиональные темы; в) интенсивное обучение 

основным функционально-смысловым типам высказываний: 

монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу- 

рассуждению, диалогу-беседе, диалогу- дискуссии. 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Умение развивать научно-профессиональную речь: активное, 

обобщенное, объемное формирование навыков и умений в 

области научно-профессиональной речи. 



POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического норм изучаемого 

иностранного языка. Фонетика: произносительные и ритмико-

интонационныеособенности иностранного языка, рецепция и 

репродукция звуковой системы речи. Орфография: 

звукобуквенная система языка, основные орфографические 

правила. Лексика: словообразовательные модели; лексический 

минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю специальности; 

дифференциация Лексики по сферам применения. 

Знание: формирование навыков ознакомительного, 

поискового, изучающего и просмотрового чтения. Навыки 

диалогической и монологической речи в пределах изучаемых 

тем. Развитие навыков последовательного изложения мыслей, 

рассуждений, а также информации при написании сочинений 

и писем личного и делового характера. 

Умение переводить тексты по специальности с иностранного 

языка на родной в соответствии с языковыми нормами. 

Аудирование: восприятие на слух сообщений бытового, 

информационного и профессионального характера 

 3.1Естественнонаучный (STEM) модуль  

ITPC1301 Информационные технологии  

для проф. целей 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: основные понятия автоматизированной 

обработки информации; назначения, состава, основных 

характеристик компьютерной и организационной техники; 

основных методов и средств обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; назначения и принципов 

использования системного и прикладного программного 

обеспечения; основ алгоритмизации задач; основных 

компонентов компьютерных сетей, принципов пакетной 

передачи данных, организации межсетевого взаимодействия; 

технологии поиска информации в сети Интернет; основных 

угроз и методов обеспечения информационной безопасности; 

принципов защиты информации от несанкционированного 

доступа; правовых аспектов использования информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Знание: использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты информации; применять антивирусные средства 

защиты информации; применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, храпения и обработки 

информации в профессиональной сфере в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; проводить 

настройку компьютерной сети. 

 

 3.2Базовые профессиональные модули  

 МОДУЛЬ 1 Математический анализ  

MATA1401 Математический анализ – I 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; 

точных верхних и нижних граней числового множества; 

предела числовой последовательности; основных свойств 

сходящихся последовательностей, связи бесконечно больших 

последовательностей с бесконечно малыми; предела 

монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых и 

бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности. Теоремы о среднем 

значении. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме. 

Знание: свойств функций, непрерывных на множестве,  

дифференцируемых функций, основных теорем 

дифференциального исчисления.; различных форм 

остаточного члена формулы Тейлора. Практические навыки 

построения графика функций. Умение использовать 

различные методы интегрирования и применения 

определенных  интегралов в геометрии, механике и физике.   

 МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  

ALGG1403 Алгебра и геометрия  - I 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка. 

Знание: аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов в 

линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. 

Умение использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем векторов на 



линейную зависимость, вычисления обратных матриц, 

нахождения ранга и базы системы векторов арифметического 

пространства. 

 МОДУЛЬ 3 Математическая логика  

MLI1411 Математическая логика – І 

Пререквизиты: нет 

 

Цель модуля: состоит в обеспечении студентов базовыми 

знаниями в области булевой алгебры. Изучить основные 

понятия, доказательства основных лемм и теорем. Научиться 

решать задачи в булевой алгебре. 

Знание: булева алгебра, формулы, высказывания, основные 

преобразования, теоремы и леммы булевой алгебры с 

доказательствами, д.н.ф., к.н.ф., полином Жегалкина, 

замкнутость, двойственность. 

Умение: работать с формулами будевой алгебры, 

преобразовывать и упрощать булевы выражения, находить 

д.н.ф., к.н.ф., полиномы жегалкина. Использовать свойства 

выражений (самодвойственность, линейность, монотонность, 

Т0,Т1 для построения новых функций). 

 3.2Базовые профессиональные модули  

 МОДУЛЬ 1 Математический анализ  

MATA1402 Математический анализ – II 

Пререквизиты: 

MATA1401 Математический 

анализ – I 

Цель модуля: изучение теории действительных чисел; точных 

верхних и нижних  граней числового множества; предела 

числовой последовательности; основных свойств сходящихся 

последовательностей, связи бесконечно больших 

последовательностей с бесконечно малыми; предела 

монотонной последовательности; Критерий Коши 

существования предела функции; свойств бесконечно малых и 

бесконечно больших функций. замечательных пределов. 

Понятие равномерной непрерывности. 

Знание: основных понятии математического анализа, теории 

пределов, непрерывность функции, дифференциальные 

исчисления, теория интегралов, определенные  интегралы и 

их применения, приближенные методы вычисления корней 

уравнения и определенных интегралов, теория функции 

нескольких переменных, неявные функции, кратные 

интегралы, криволинейные и поверхностные интегралы. 

 МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия  

ALGG1404 Алгебра и геометрия - II 

Пререквизиты: ALGG1403 

Алгебра и геометрия - I 

Цель модуля: изучение первоначальных сведений о группах, 

кольцах и полях. Векторные пространства. Основные свойства 

векторных пространств. Работа с плоскостями в пространстве. 

Знание:  основные понятия о кольцах, группах и полях. 

Векторные пространства.  

Умение: работать с кольцами, группами, полями, решать 

задачи на эти темы. Определять принадлежность множества с 

операциями к векторному пространству. Находить базисы 

векторных пространств. Решать задачи с объектами в 

пространстве.  

 МОДУЛЬ 5 Математическая логика  

MLII1412 Математическая логика – ІІ 

Пререквизиты: 

MLI1411 Математическая логика 

– І 

Цель модуля: познакомить студента с теорией графов. Научить 

основным определениям графов, деревьев, путей и т.д. Научить 

основным способам преобразования графов и нахождения 

кратчайших путей и остовов.  

Знание: основные понятия и теоремы из теории графов. 

Понятия остовов, деревьев, компонентов графа, путей и т.д. 

Алгоритмы Дейксты, Краскала и Прима. 

Умение: преобразовывать графы и деревья, определять их 

свойства, находить кратчайшие пути на графах с помощью 

алгоритма Дейкстры, находить наименьший остов графа с 

помощью алгоритма Прима и Краскала.  

 МОДУЛЬ 6  Основы программирования  

YATP1414 Языки и технологии 

программирования 

Пререквизиты: 

ITPC1301 Информационные 

Цель модуля: синтаксиса и семантики языков программирования, 

основных моделей, подходов и приемов программирования; 

базовых конструкций языков программирования для записи 

алгоритмов, типов и структур данных; технологий 

Знание: парадигм программирования, синтаксиса и семантики 

языков программирования, основных моделей, подходов и 

приемов программирования; базовых конструкций языков 

программирования для записи алгоритмов, типов и структур 



технологии  для проф. целей проектирования и разработки программ. данных; технологий проектирования и разработки программ; 

архитектуры программного обеспечения; Умение строить 

эффективные алгоритмы и реализовывать их на языках 

программирования; проводить лексический анализ, 

синтаксический анализ, эффективной реализации 

программного обеспечения. 

 МОДУЛЬ 4 Базы данных  

AISD1410 Алгоритмы и структуры данных Цель модуля: решать задачи с помощью структур данных, 

таких как линейные списки, стеки, очереди, хэш-таблицы, 

двоичные деревья, бинарные деревья поиска, и графы; 

реализовывать алгоритмы построения конечного автомата по 

праволинейной грамматике и наоборот, автомата с магазинной 

памятью по контекстно-свободной грамматике и наоборот; 

работы с функциями временной и емкостной оценки сложности 

алгоритмов. 

Знание: основополагающих принципов разработки 

алгоритмов: методов разделяй и властвуй, алгоритмов на 

графах, структур данных (кучи, хэш-таблицы, деревья 

поиска);современных технологий построения алгоритмов с 

учетом структур используемых данных и компьютерных 

систем, для которых они реализованы. 

UP 1001 Учебная практика Целью учебной практики является решение задач на языках 

программирования по темам, рассмотренным в течение 

семестра, в качестве закрепления материала, а также на темы 

ранее не проходимые, в качестве углубления знаний по 

программированию. 

Задачами учебной практики являются: 

-закрепление знаний по программированию, полученных в 

течение обучения; 

-углубление знаний по программированию; 

-освоить алгоритмы различных задач по программированию; 

-научить решать различные задачи по программированию на 

языках программирования. 

 МОДУЛЬ 3 Фундаментальная математика  

TVMS 

2405 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Пререквизиты: 

MATA1401 Математический 

анализ – I 

MATA1402 Математический 

анализ – II 

Цель модуля: изучение вероятностно-статистических понятий, 

как простые вероятность и ее оценка; случайная величина, ее 

числовые характеристики и их оценки; основные методы 

оценивания. 

 

 

Знание: главных законов теории вероятностей и 

математической статистики. Распределение, математическое 

ожидание, дисперсия и т.д.  

Умение совместно решать поставленные задачи, связанные с 

теорией вероятностей и математической статистикой; 

системные: у студентов должно выработаться вероятностно-

статистическое мышление и умение справляться с 

поставленными задачами; применение математической 

статистики для прогнозов. 
DU2406 Дифференциальные уравнения 

Пререквизиты: 

MATA1401 Математический 

анализ – I 

MATA1402 Математический 

анализ – II 

 МОДУЛЬ 5 Математическая логика  

MLIII2413 Математическая логика – III 

Пререквизиты: 

MLI1411 Математическая логика 

I 

MLII1412 Математическая 

логика II 

Цель модуля: научить студента основам вычислимости. 

Понимать машины Тьюринга, алгоритмическую сложность, 

разные виды сводимости.  

Знание: Множества, классы, машины Тьюринга, сводимость 

один-к-одному, один-ко-многим, сводимость по Тьюрингу, 

сводимость по таблице истинности, алгоритмическая 

сложность и случайность. 

Умение: моделировать машины Тьюринга, строить 

сводимости, строить множества с определѐнными свойствами. 

 МОДУЛЬ 6  Основы программирования  

TA2415 Теория алгоритмов 

Пререквизиты: 

MLI1411 Математическая логика 

Цель модуля: принципов и методов анализа сложности 

алгоритмов; способов проведения оптимизации алгоритмов; 

современного состояния в области исследования и анализа 

Знание: классической и современной теории алгоритмов 

(Theory of Computation), одну из основных ветвей 

ComputerScience. теоретико-множественные понятия и 



MLII1412 Математическая 

логика 

алгоритмов; основ теории, методов и приемов практического 

использования аппарата формальных грамматик и конечных 

автоматов; классификации грамматик в соответствии с 

иерархией Хомского; свойств регулярных и контекстно-

свободных языков; основных алгоритмически разрешимых и 

неразрешимых проблем теории автоматов и формальных 

языков. 

конструкции, конечные автоматы и регулярные языки, 

автоматы со стеком и контекстно-свободные грамматики 

Умение: разработка алгоритмов, вычисление сложности 

алгоритмов, анализ алгоритмов, шифрование, проведение 

криптоанализа. 

OZI2416 Основы защиты информации 

Пререквизиты: 

MATA1401 Математический 

анализ – I 

MATA1402 Математический 

анализ – II 

 МОДУЛЬ 8 Компьютерные сети  

PKS 2421   Проектирование компьютерных 

систем   

Пререквизиты: 

ITPC1301  Информационные 

технологии для 

профессиональных целей 

Цель модуля: изучить проектирование компьютерных систем и 

сетей. Изучить принципы работы маршрутизаторов, 

концентраторов и т.д.  

Знания: компьютерные системы, компьютерные сети, 

протоколы, IP, MAC адреса, маршрутизаторы, 

концентраторы, OSI модель 

Умение: проектирование сложных многоуровневых сетей. 

Проектирование компьютеных систем.  

 

KS2420 Компьютерные сети    

Пререквизиты: 

ITPC1301  Информационные 

технологии для 

профессиональных целей 

Государственный обязательный модуль 

FNP2104 Философия научного познания 

Пререквизиты: IRK1101 История 

Республики Казахстан (1991-2013 

годы) 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен 

культуры. Философия, еѐ предмет и функции. Философия в 

культурно-историческом контексте. Исторические типы 

философствования в контексте культуры Древнеиндийская 

философия как феномен восточной культуры. Древнекитайская 

философия в период расцвета китайской культуры. Философия в 

античной культуре. 

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. 

Арабо-мусульманская философия в контексте исламской 

культуры Феномен философии и религии в 

западноевропейской средневековой культуре. Философия в 

культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 

философия в культуре Нового Времени. Русская философия 

как феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен 

философии в казахской культуре Советская Философия в 

культуре ХХ в. Западная философия в контексте культуры ХХ 

в. канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская 

антропология. Социальная философия. Философия культуры. 

Философия любви. Философия религии. Философия истории 

Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 

Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

 3.1Естественнонаучный (STEM) модуль  

TELC2303 

Теория электрических цепей  

Пререквизиты: PHYZ1302 

Физика 

 

Цель модуля: изучение элементов электричества и 

электроники. Понимание принципов работы электричества. 

Знания: проектирование электрических цепей, сила тока, 

напряжение, сопротивление, полупроводники, конденсаторы, 

источники питания и т.д. 

Умение: проектировать и моделировать электрические платы, 

считать напряжение, силу тока, сопротивление на отдельных 

участках цепи.  

 3.2Базовые профессиональные модули  

 МОДУЛЬ 3 Фундаментальная математика  



IO2408   Исследование операций 

Пререквизиты: DU2406 

Дифференциальные уравнения 

Цель модуля: Планирование, осуществление и описание 

серьезного исследовательского проекта, умение излагать 

математические доказательства и делать исчерпывающие 

письменные и устные презентации, знание основных теории 

вещественных чисел, теории пределов, знание основных теорем 

дифференциального и интегрального исчисления, 

приближенные методы вычисления корней уравнения и 

определенных  интегралов, обладание навыками решения задач 

этой области математики. 

Знание: способность системного понимания явлений и 

процессов и предполагающие сочетание знаний, понимания и 

способности восприятия целого на основе его частей или 

элементов, владение теоретическими и экспериментальными 

методами исследования характерных задач определенной 

области математики. Умение применять полученные 

теоретические знания к решению практических задач. 

Умение: разрабатывать правильную стратегию решения 

поставленных задач. Способность к адаптации к новым 

ситуациям. 

 МОДУЛЬ 7 Теоретическая информатика  

TYAA2417 Теория языков и автоматов           

Пререквизиты: TA2415 Теория 

алгоритмов 

 

Цель модуля: научиться моделировать конечные автоматы, 

научиться анализировать конечные автоматы, научиться строить 

и понимать регулярные выражения. 

Знание: множества, языки, классы, регулярные выражения, 

конечные детерминированные и недетерминированные 

автоматы, автоматы со стеком, теорема о накачке, теорема о 

минимизации состояний, теорема о конвертации 

недетерминированных конечных автоматов в 

детерминированные. 

Умение: строить все виды конечных автоматов 

(недетерминированные, детерминированные, со стеком), 

переводить недетерминированные автоматы в 

детерминированные, определять принадлежность языка к 

регулярным, минимизировать количество состояний.  

 МОДУЛЬ 8  Компьютерные сети  

OIS2422 Основы информационных систем   

Пререквизиты: 

ITPC1301  Информационные 

технологии для 

профессиональных целей  

Цель модуля: понять основные принципы работы 

информационных систем разного рода. Понять принципы 

работы сигналов. 

Знание: волновая теория, сигналы, звуковые волны, световые 

сигналы, дифференциальные уравнения для сигналов. 

Умение: моделировать информационные системы. 

PP 3001 Производственная практика Целью практики является предварительная апробация 

разработанных программных средств и формирование 

предложений, но их реализации непосредственно на 

производстве. 

Задачами производственной практики являются: 

-ознакомление со структурой предприятие и его отделов, 

принципами управления и организаций труда на предприятии; 

-ознакомление с методикой постановки и решение 

производственных и экономических задач в условиях 

формирования рыночной экономики; 

-углубленное практическое изучение информационных 

технологий, применяемых на предприятиях для обработки 

информаций; 

-изучение методов проектирования и разработки 

программного обеспечение в вычислительном центре 

предприятие; 

-участие в сопровождении и эксплуатации информационных 

систем, используемых на предприятии; 

-изучение и подбор материалов; 

-приобретение навыков производственной и организаторской 

работы. 

 МОДУЛЬ 9 Программирование  

OOPI2424 Объектно-ориентированное 

программирование - I   

Цель модуля: научиться программировать на таких 

современных языках программирования, как C# и Java. 

Знание: язык программирования, алгоритмы, принципы 

реализации алгоритмов. 



Пререквизиты: YATP1414 Языки 

и технологии программирования 

Научиться основным приѐмам реализации известных 

алгоритмов.  

Умение: программировать на языке C# или Java. Создавать 

проекты с нуля, оптимизировать программный код, создавать 

приложения для Windows 8, создавать приложения для игр и 

т.д. 

 Социально-коммуникативный модуль  

PMK3201 Психология межличностной 

коммуникации 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это 

неформальное взаимодействие, которое происходит один на 

один или в малых группах. В процессе межличностной 

коммуникации мы разговариваем, слушаем, отвечаем, делимся 

своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это анализ 

того, при каких условиях и с помощью каких средств 

представления, идеи, знания, настроения, т.е. субъективный 

опыт одного субъекта может быть перемещен и более или 

менее точно истолкован другим. Задачей исследования тем 

самым становится выявление и описание различных 

предпосылок и условий успешной (или, напротив, 

неуспешной, затрудненной) коммуникации. 

TPP3202 Теоретическая и прикладная 

политология 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, 

значение политики для личности и общества, между классами, 

нациями и государствами; между личности, обществом и 

государством. Теоретическая политология выявляет и исследует 

ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и 

развития политических интересов социальных субъектов, их 

взаимодействия с экономическими и другими социальными 

интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и 

изменения характера и содержания политической власти и 

государства; 
в) закономерности функционирования и развития 

политической деятельности, политических отношений, 
политических процессов; 

г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный момент 

политическую ситуацию, способствует конструктивному 

решению актуальных практических задач политической жизни 

общества, вырабатывает и предлагает практические советы 

и рекомендации участникам политических событий в 

решении текущих политических проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и достижения 

необходимого социального консенсуса (согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования 

СМИ. 

ELSU3203 Этика личного и социального 

успеха 

Пререквизиты: 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном 

пространстве. Причем скромный довесок «в социальном 

пространстве» предполагает, что проблемы успеха и 

успешности не будут, да и не могут рассматриваться 

изолированно от других сюжетов социальной этики, связанных с 

понятиями справедливости, свободы, общественной 

безопасности, экономической эффективности и т.д. 

Знание: создать общественную систему, где каждому будут 

максимально доступны ситуации переживания успеха и где 

успехи индивидов и групп будут прямо способствовать 

общему благу. 

KR3204 Культура и религия 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как 

история, социология, психология, 

философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая Вам 

более по душе – от ритуалов африканских племен до проблем 

современного общества. Все зависит от Ваших личных 

предпочтений при соблюдении одного условия – основным 

предметом вашего интереса должна быть религия. 

OPS3205 Общая и прикладная социология 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и 

развития социологии (предыстория и социально-философские 

предпосылки). История социологии: классические и 

современные социологические теории. Общество, социальные 

институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. 

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня 

(социология коммуникаций, социология образования, 

социология молодежи, экономическая социология, социология 

религии и др.). Социальные конфликты и логика их 



разрешения. Методология и методы социологического 

исследования. 

Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической информации. 

Анализ и техника обработки эмпирических социологических 

исследований. 

BZhCh3206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в 

области безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы 

построения и функционирования гражданской обороны (ГО) в 

РК. Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная 

опасность. Защита от ионизирующих излучений. Химическая 

опасность. Приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля. Современное состояние 

техносферы и техносферной безопасности. 

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Умение 

использовать основы организации и проведения аварийно-

спасательных работ. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций. 

EUR3207 Экология и устойчивое развитие 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении 

современных экономических и политических проблем. 

Аутэкология: экологические факторы, зоны оптимума и 

минимума. Демэкология: характеристики популяции, 

флуктуации и регуляция численности популяции. Синэкология: 

типы взаимодействия в сообществах, трофическая структура 

сообщества и экологические пирамиды.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. 

Типы наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и 

ноосфере. Живое вещество биосферы и его функции. 

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические 

проблемы современности. Проблемы экоразвития. 

KP3208 Казахстанское право 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории 

государства и права. Правовые отношения. Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 

Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 

административного права Республики Казахстан. Основы 

гражданского права Республики Казахстан. Основы семейного 

права Республики Казахстан. Основы организации и 

деятельности правоохранительных органов. 

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. 

Основы налогового права Республики Казахстан. Основы 

трудового права Республики Казахстан. Основы уголовного 

права Республики Казахстан. Основы экологического права 

Республики Казахстан. 

Умение владеть основными земельными правами Республики 

Казахстан. Основыми уголовно-процессуальными и 

гражданско-процессуальными правами. Основыми 

международными правами. 

OE3209 Основы экономики 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: изучение роли экономической теории в развитии 

общества. Основные проблемы экономики. Экономические 

категории и законы, специфические методы изучения 

экономических процессов. Отношения собственности и типы 

экономических систем. 

Знание: законами формирования рынка и специфика их 

становления в постсоциалистических странах; основные 

категории и законы рынка, принципы индивидуального 

воспроизводства; специфика формирования издержек и их 

виды; особенности рынка факторов производства, их цен и 

доходов. 

Умение использовать взаимосвязь проблем экономики на 

микро и макроуровне, основные законы функционирования 

 3.1 Естественнонаучный (STEM) модуль  

Bio3302 Биоинформатика Цель модуля: сравнительную организацию генетического кода 

и генетического языка и их «кремниевых» 

аналогов:компьютерного кодаASCII и алгоритмических 

языков;возможных путей возникновения биологических 

информационных систем и жизни;тенденции развития 

классических информационныхтехнологий в свете новых 

открытий в биоинформатике. 

 

Знание: базовых принципов организации "кремниевых" и 

органических информационных систем; свойств и функций 

элементов кремниевого компьютера и биологических 

молекулярных структур живой 

клетки; сравнительную организацию генетического кода и 

генетического языка и их «кремниевых» 

аналогов:компьютерного кодаASCII и алгоритмических 

языков;возможных путей возникновения биологических 



информационных систем и жизни;тенденции развития 

классических информационныхтехнологий в свете новых 

открытий в биоинформатике. 

Умение проводить транскрипцию, процессинг и трансляцию 

генетической информации; использовать технологии 

секвенирования, геномики/транскриптомики в 

биоинформационных и биомедицинских целях. 

 3.2Базовые профессиональные модули  

 МОДУЛЬ 4 Базы данных  

TBD3409 Теория баз данных 

Пререквизиты:  

Цель модуля: изучение теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных вычислений; 

микроархитектуры суперскалярных и векторно-конвейерных 

процессоров и методов аппаратной реализации алгоритмов 

обработки данных. 

Знание: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; использовать кластерные и многопроцессорные 

системы; программировать задачи таблично - 

алгоритмической реализации функций на смеси языков Си и 

Ассемблер;  

 МОДУЛЬ 7 Теоретическая информатика  

TI3418 Теоретическая информатика   

Пререквизиты:  

Цель курса: изучить основы теоретической информатики. 

Понять множества и классы как задачи. Научиться основным 

методам доказательств в теоретической информатике. 

Знание: множества, классы, основные классы сложностей, 

проблема P=?NP, сводимость по Тьюрингу, сводимость один-

ко-многим, случайные множества. 

Умение: строить множества с определенными свойствами, 

доказывать теоремы, используя основные методы 

теоретической информатики, строить сводимости. 

 МОДУЛЬ 3 Фундаментальная математика  

MO3407      Методы оптимизации     

Пререквизиты: DU2406 

Дифференциальные уравнения 

IO2408 Исследование операций   

Цель модуля: Планирование, осуществление и описание 

серьезного исследовательского проекта, умение излагать 

математические доказательства и делать исчерпывающие 

письменные и устные презентации, знание основных теории 

вещественных чисел, теории пределов, знание основных теорем 

дифференциального и интегрального исчисления, 

приближенные методы вычисления корней уравнения и 

определенных  интегралов, обладание навыками решения задач 

этой области математики 

Знание: способность системного понимания явлений и 

процессов и предполагающие сочетание знаний, понимания и 

способности восприятия целого на основе его частей или 

элементов, владение теоретическими и экспериментальными 

методами исследования характерных задач определенной 

области математики.  

Умение применять полученные теоретические знания к 

решению практических задач. Умение разрабатывать 

правильную стратегию решения поставленных задач. 

Способность к адаптации к новым ситуациям. 

 МОДУЛЬ 9 Программирование  

PP3423    Параллельное программирование 

Пререквизиты: 

Цель модуля: изучение теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных вычислений; 

микроархитектуры суперскалярных и векторно-конвейерных 

процессоров и методов аппаратной реализации алгоритмов 

обработки данных. 

Знание: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; использовать кластерные и многопроцессорные 

системы; программировать задачи таблично - 

алгоритмической реализации функций на смеси языков Си и 

Ассемблер;  

Умение создания способов реализации параллельной 

обработки; управления вычислительными процессами при 

организации вычислений в кластерных архитектурах; 



 3.2Базовые профессиональные модули  

 МОДУЛЬ 7 Теоретическая информатика  

SII3419 Системы искусственного 

интеллекта 

Пререквизиты: 

Цель модуля: проектирования и разработки систем 

искусственного интеллекта; написания программ на языках 

логического программирования; реализации алгоритмов поиска 

решений в пространстве состояний, решения задач в системах с 

неопределенностью; применения технологий искусственного 

интеллекта для планирования проектов в различных областях 

применения; работы в конкретных системах управления базами 

данных; создания основных объектов баз данных; реализации 

основных функций работы с базами данных; создания 

приложений для работы с базой данных. 

Знание: функций, классификации систем искусственного 

интеллекта; основополагающих принципов развития систем 

искусственного интеллекта; современных тенденций в области 

искусственного интеллекта; принципов современной 

организации баз данных и систем баз данных; основных 

категорий и понятий баз данных; 

Умение: различные модели представления данных; 

проектировать базы данных; современные технологий 

обработки данных. 

 МОДУЛЬ 9 Программирование  

OOPII3425 

Объектно-ориентированное 

программирование – II    

 Пререквизиты: 

Цель модуля: научиться программировать на таких 

современных языках программирования, как C# и Java. 

Научиться основным приѐмам реализации известных 

алгоритмов.  

Знание: язык программирования, алгоритмы, принципы 

реализации алгоритмов. 

Умение: программировать на языке C# или Java. Создавать 

проекты с нуля, оптимизировать программный код, создавать 

приложения для Windows 8, создавать приложения для игр и 

т.д. 

 3.3.Модули индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ)  

 Модуль ИОТ 1 Исследование в теоретической информатике  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания в нескольких областях 

теоретической информатики для дальнейшего самостоятельного 

исследования в этой области. Подготовка к магистратуре по 

Информационным Системам. 

Компетентность в качестве исследователя в области 

теоретической информатики.  Глубокие знания формальных 

грамматик, теории сложностей, теории вычислимости, теории 

случайности. Умение вести самостоятельные исследования. 

Предполагаемое место работы: университеты, научно-

исследовательские институты, исследовательские лаборатории 

в крупных компаниях (Microsoft, Samsung, Sony, Apple, 

Mercedes и т.д.). 

Является рекомендуемым направлением в случае желания 

поступления в магистратуру и докторантуру. 

VA3502 Вероятностные алгоритмы 

Пререквизиты: 

ETV3503 Элементы теории вычислений 

Пререквизиты: 

 Модуль ИОТ 2 Актуарная математика  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по актуарной 

математике. Научиться основным методам актуарной 

математики. Уметь планировать и анализировать финансовые 

данные. 

Компетентность в области актуарной математики. Умение 

рассчитывать тарифные ставки страхования на основе методов 

математической статистики. Умение использовать закон 

больших чисел. Умение отражать в виде математических 

формул механизм образования и расходования страхового 

фонда. Особую роль играют в долгосрочном страховании, 

например, связанном с продолжительностью жизни населения, 

то есть в страховании жизни и пенсионном страховании. 

 

SAEB3502 Статистический анализ в 

экономике и бизнесе 

Пререквизиты: 

AMI3503 Актуарная математика – I 

Пререквизиты: 

 Модуль ИОТ 3 Базы данных  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по базам данных. 

Научиться не только применять базы данных, но и проводить 

исследования и разрабатывать новые алгоритмы в базах данных.  

Компетентность в управлении, разработке и использовании 

баз данных. Умение самостоятельно проектировать базы 

данных, повышать эффективность баз данных, OERPS3502 Основы ERP-систем 



Пререквизиты: нет программировать с использованием баз данных, 

программировать хранимые процедуры и администрировать 

базы данных. 

 

UD3503 Управление данными 

Пререквизиты: нет 

 Модуль ИОТ 4 Информационная безопасность  

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по информационной 

безопасности. Научиться шифровать и расшифровывать данные. 

Научиться анализировать сложность шифрования 

(криптостойкость алгоритмов).  

Компетентность в области информационной безопасности. 

Владение уверенными теоретическими и практическими 

знаниями информационной безопасности. Знание многих 

современных и классических методов шифрования. Умение 

оценивать криптографическую стойкость. Умение 

разрабатывать программное обеспечение для шифрования и 

расшифровки данных. 

 

TCh3502 Теория чисел 

Пререквизиты: нет 

OKK3503 Основы классической 

криптографии 

Пререквизиты: нет 

 Модуль ИОТ 5 Программирование   

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по программированию. 

Большая практика по программированию. Получить знания 

методов разработки систем разной сложности, в том числе и игр. 

Компетентность в области программирования. Умение 

самостоятельно и в команде разрабатывать программное 

обеспечение для бизнеса, для развлекательных целей. Умение 

разрабатывать ПО для мобильных устройств. Разработка 

сложных веб-сайтов с элементами программирования. 

Понимание процесса разработки, компиляции и жизненного 

цикла ПО. 

 

MMRPO 

3502 

Методы и модели разработки 

программного обеспечения 

Пререквизиты: 

РЕRPS 

3503 

Программирование в ERP-

системах 

Пререквизиты: 

 Модуль ИОТ 6 Сетевые технологии   

SW3501 Scientific writing 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по сетевым 

технологиям. Научиться администрировать, настраивать и 

устанавливать сети. Научиться правильно конфигурировать 

многоуровневые сети со множеством маршрутизаторов с 

разными протоколами. 

Компетентность в области сетевых технологий. Понимание 

принципов работы сетей на уровне ПО. Компетентность в 

разных типах сетевых соединений. Понимание принципов 

работы сетевого оборудования. Умение настраивать сложное 

сетевое оборудование. Умение проектировать корпоративные 

сети. 

Возможность получить сертификат крупнейшего поставщика 

сетевых технологий Cisco. 

 

OKPM3502 Основы коммутации и 

промежуточной маршрутизации 

Пререквизиты: 

TRSWBS 

3503 

Технологии распределенных 

сетей WAN и беспроводные сети 

Пререквизиты: 

 3.4 Междисциплинарный модуль   

INPR3601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: Проектировать механизмы управления 

компанией, понимать особенности инновационных процессов, 

преобладающих в данной 

компании. 

Знание: разобраться в этом отправном вопросе, не претендуя 

на новизну, классификацию инноваций по ряду 

основополагающих признаков. 

INP3602 Интеллектуальное право 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: результат интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

Знание: результатов интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации. 

EM3603 Эконометрика Пререквизиты: нет Цель модуля: научиться понимать и использовать 

математические принципы в экономике. Научиться 

использовать эти принципы для анализа, статистики и прогноза 

в экономике.  

Знание: экономика, математическая статистика, теория 

вероятностей, математика в экономике 

Умение: Подводить статистику, вычислять математическое 

ожидание экономических показателей, прогнозирование. 

UP3604 Управление проектами 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: широко использовать решения задач механики 

деформируемого твѐрдого тела, теплообмена, гидродинамики и 

электродинамики. 

Знание: выбирать вид аппроксимирующей функции. Вне 

своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю. 

Значения функций на границах элементов (узлах) являются 



решением задачи и заранее неизвестны. Коэффициенты 

аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия 

равенства значения соседних функций на границах между 

элементами (в узлах). 

BUIA3605 Бухгалтерский учет и аудит 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить знания по бухгалтерскому учету 

(бухгалтерия, 1С-Бухгалтерия, отчетность) и аудиту (анализ 

сведений, консолидация) 

Знание: Бухгалтерский учет, аудит, 1С:Бухгалтерия 8, План 

счетов, проводки, заработная плата, отчеты, учеты и т.д. 

Умение: Вести бухгалтерский учет на предприятии, 

проводить аудит на предприятии 

GI3606 Геоинформатика 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить смежные знания по геоинформатике, 

уметь решать задачи по геоинформатике 

Знание: Геоинформатика, математика, программирование, 

географические координаты 

Умение: пользоваться методами и способами 

геоинформатики. Уметь решать задачи по геоинформатике. 

LYA3607 Латинский язык 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить классические знания по латинскому 

языку.  

Знание: латинский язык, история языка 

Умение: переводить с латинского на казахский/русский и 

наоборот, понимать классические выражения и высказывания 

на латинском языке 

PP 3001 Производственная практика Целью практики является предварительная апробация 

разработанных программных средств и формирование 

предложений, но их реализации непосредственно на 

производстве. 

Задачами производственной практики являются: 

-ознакомление со структурой предприятие и его отделов, 

принципами управления и организаций труда на предприятии; 

-ознакомление с методикой постановки и решение 

производственных и экономических задач в условиях 

формирования рыночной экономики; 

-углубленное практическое изучение информационных 

технологий, применяемых на предприятиях для обработки 

информаций; 

 МОДУЛЬ 9 Программирование  

OOPIII4425 Объектно-ориентированное 

программирование – III    

 Пререквизиты: 

Цель модуля: научиться программировать на таких 

современных языках программирования, как C# и Java. 

Научиться основным приѐмам реализации известных 

алгоритмов.  

Знание: язык программирования, алгоритмы, принципы 

реализации алгоритмов. 

Умение: программировать на языке C# или Java. Создавать 

проекты с нуля, оптимизировать программный код, создавать 

приложения для Windows 8, создавать приложения для игр и т.д. 

 3.3.Модули индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) / КВ  

 Модуль ИОТ 1 Исследование в теоретической информатике  

SA4504 Сложности алгоритмов 

Пререквизиты: 

Цель модуля: получить глубокие знания в нескольких областях 

теоретической информатики для дальнейшего самостоятельного 

исследования в этой области. Подготовка к магистратуре по 

Информационным Системам. 

Компетентность в качестве исследователя в области 

теоретической информатики.  Глубокие знания формальных 

грамматик, теории сложностей, теории вычислимости, теории 

случайности. Умение вести самостоятельные исследования. 

Предполагаемое место работы: университеты, научно-

исследовательские институты, исследовательские лаборатории в 

крупных компаниях (Microsoft, Samsung, Sony, Apple, Mercedes и 

т.д.). 

OS4505 Основы случайности 

Пререквизиты: 

AD4506 Анализ данных 

Пререквизиты: 

PVSP4507 Параллельные вычисления и сети 

Петри 

Пререквизиты: 

 Модуль ИОТ 2 Актуарная математика  

MSAFD 

4504 

Методы статистического анализа 

финансовых данных 

Пререквизиты: 

Цель модуля: получить глубокие знания по актуарной 

математике. Научиться основным методам актуарной 

математики. Уметь планировать и анализировать финансовые 

Компетентность в области актуарной математики. Умение 

рассчитывать тарифные ставки страхования на основе методов 

математической статистики. Умение использовать закон больших 



FM4505 Финансовая математика 

Пререквизиты: 

данные. чисел. Умение отражать в виде математических формул механизм 

образования и расходования страхового фонда. Особую роль 

играют в долгосрочном страховании, например, связанном с 

продолжительностью жизни населения, то есть в страховании 

жизни и пенсионном страховании. 

TRNP4506 Теория рисков и некоторые ее 

применения 

Пререквизиты: 

AMII4507 Актуарная математика – II 

Пререквизиты: 

 Модуль ИОТ 3 Базы данных  

OLAPT 

4504 

OLAP технологии 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по базам данных. 

Научиться не только применять базы данных, но и проводить 

исследования и разрабатывать новые алгоритмы в базах данных.  Компетентность в управлении, разработке и использовании баз 

данных. Умение самостоятельно проектировать базы данных, 

повышать эффективность баз данных, программировать с 

использованием баз данных, программировать хранимые 

процедуры и администрировать базы данных. 

 

UBDOV 

4505 

Удаленные базы данных и 

облачные вычисления 

Пререквизиты: нет 

PHP4506 Программирование хранимых 

процедур 

Пререквизиты: нет 

ABD4507 Администрирование баз данных 

Пререквизиты: нет 

 Модуль ИОТ 4 Информационная безопасность  

OK4504 Основы криптоанализа 

Пререквизиты: нет 

Цель модуля: получить глубокие знания по информационной 

безопасности. Научиться шифровать и расшифровывать данные. 

Научиться анализировать сложность шифрования 

(криптостойкость алгоритмов).  

Компетентность в области информационной безопасности. 

Владение уверенными теоретическими и практическими знаниями 

информационной безопасности. Знание многих современных и 

классических методов шифрования. Умение оценивать 

криптографическую стойкость. Умение разрабатывать 

программное обеспечение для шифрования и расшифровки 

данных. 

 

Com4505 Комбинаторика 

Пререквизиты: нет 

IB4506 Информационная безопасность 

Пререквизиты: нет 

PKS4507 Программирование 

криптографических систем 

Пререквизиты: нет 

 Модуль ИОТ 5 Программирование  

TPI4504 Технология программирования  

игр 

Пререквизиты: 

Цель модуля: получить глубокие знания по программированию. 

Большая практика по программированию. Получить знания 

методов разработки систем разной сложности, в том числе и игр. 
Компетентность в области программирования. Умение 

самостоятельно и в команде разрабатывать программное 

обеспечение для бизнеса, для развлекательных целей. Умение 

разрабатывать ПО для мобильных устройств. Разработка сложных 

веб-сайтов с элементами программирования. Понимание процесса 

разработки, компиляции и жизненного цикла ПО. 

 

TPMS4505 Технология программирования 

для мобильных систем 

Пререквизиты: 

PHPMSSQL

4506 

Программирование хранимых 

процедур MS SQL 

Пререквизиты: 

PWPIS 4507 Программирование Web-

приложений ИС 

Пререквизиты: 

 Модуль ИОТ 6 Сетевые технологии  

ASIS 4504 Администрирование сетей ИС 

Пререквизиты: 

Цель модуля: получить глубокие знания по сетевым 

технологиям. Научиться администрировать, настраивать и 

устанавливать сети. Научиться правильно конфигурировать 

многоуровневые сети со множеством маршрутизаторов с 

Компетентность в области сетевых технологий. Понимание 

принципов работы сетей на уровне ПО. Компетентность в разных 

типах сетевых соединений. Понимание принципов работы 

сетевого оборудования. Умение настраивать сложное сетевое 
KMMK 

4505 

Конфигурирование 

маршрутизаторов и 



многоуровневая коммутация 

Пререквизиты: 

разными протоколами. оборудование. Умение проектировать корпоративные сети. 

Возможность получить сертификат крупнейшего поставщика 

сетевых технологий Cisco. 

Предполагаемое место работы: Казахтелеком, локальные 

представительства Cisco, организации с большим количеством 

компьютеров. 

PPKS4506 Проектирование и поддержка 

компьютерных сетей 

Пререквизиты 

BSK 4507 Безопасность сетевых 

коммуникаций 

Пререквизиты 

 



 

5B074600 – Космическая техника и технология 

Код дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение по 

видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IT1301 Информационные технологии для проф. целей 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цели освоения дисциплины: Формирование у будущих специалистов 

практических навыков по применению современных 

информационных технологий и вычислительной техники в их 

профессиональной деятельности.  

Для решения профессиональных задач требуется 

практическое знание. 

MFEKM1302 Молекулярная физика. Электричество. 

Квантовая механика 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Целью освоения является  создание фундаментальной базы знаний  у 

студентов  о природе физических явлений, понимание  основных 

законов современной физики и возможностями их применения при 

решении задач, возникающих в их последующей профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

-формирование у студентов умений применения знаний при 

исследовании явлений молекулярной физики; 

- изучение основ электричества и формирование знаний и  навыков 

по применению положений электричества; 

- изучение законов квантовой теории в их взаимосвязи и 

формирование знаний и  навыков по применению положений 

квантовой теории; 

В рамках единого подхода фундаментальной физики 

рассматриваются основные законы и процессы физики, 

устанавливаются связи между основными величинами, выводятся 

законы в виде математических уравнений. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: основные понятия, законы и модели  

молекулярной физики, электричества, квантовой 

механики; 

уметь: понимать, излагать и анализировать 

базовую общефизическую информацию; 

владеть: навыками физического эксперимента, 

методами оценки точности экспериментальных 

результатов. 

FCh1303 Физическая химия 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Цель преподавания курса «Физическая химия» состоит в получении 

знаний о взаимосвязи физических и химических процессов и 

формировании навыков использования физико-химических подходов 

к анализу химических и более сложных – биохимических процессов. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в освоении взаимосвязей 

физических и химических процессов и изучении основных разделов 

физической химии – химической термодинамики, химической 

кинетики, электрохимии, фотохимии, учения о газах, растворах, 

химических и фазовых равновесиях, катализа, коллоидной химии. 

Знание основ  физической химии, а именно, 

законы химической термодинамики; фазовые, 

химические и адсорбционные равновесия; 

основы химической кинетики, катализа и 

электрохимии. 

уметь: проводить расчеты тепловых эффектов 

химических реакций, констант равновесий 

гомогенных и гетерогенных химических 

процессов, термодинамических функций 

методами статистической термодинамики, 

определять кинетические параметры 



проводить обработку результатов анализа 

статистическими методами; 

- критически оценивать различные методы и 

подходы для решения задач в области 

физической химии; 

- применять и использовать полученные знания 

при обсуждении экспериментальных данных. 

Владеть: понятийным аппаратом и 

теоретическими представлениями в области 

физической химии; 

- методами регистрации и обработки 

результатов химических экспериментов; 

- навыками работы с учебной и учебно-

методической литературой; решения численных 

играфических задач, обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 

FM2304 Физическое  материаловедение 

2 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью курса является получение студентами базовых знаний о 

строении и структуре различного класса материалов, а также о 

закономерностях изменения их свойств при различных внешних 

воздействиях и решения инженерных задач, возникающих в процессе 

эксплуатации космической техники. 

Задачами курса является освоение физических основ строения 

твердых тел, закономерностей изменения структуры и свойств 

материалов при различных внешних воздействиях. В курсе 

рассматриваются основные понятия о строении твердых тел, 

формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации, 

диаграммы состояния сплавов. Изучаются закономерности 

изменения свойств материалов при различных внешних 

воздействиях, изучаются диффузионные процессы в твердых телах. 

В результате изучения курса студент должен 

знать: 

- характеристики основных электровакуумных 

материалов, 

- основные технологические приемы получения 

чистых материалов, 

- свойства и применение электровакуумных 

металлов, газопоглотителей, стекла и керамики, 

- основы технологии соединения деталей в 

электровакуумном производстве; 

уметь: 

- оценить необходимость использования 

материала в электронном приборе, 

- выбрать необходимый способ соединения 

деталей, 

- выбрать подходящий газопоглотитель для 

ЭВП, 

- подобрать материал электродов для спаев 

стекло-металл, 

- выбрать подходящий материал термокатода. 



LAAG 1401 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

основам линейной алгебры, в которой центральное место отводится 

одной из самых важных идей математики – идеи линейности, – 

реализуемой в таких понятиях, как линейные операции, линейная 

зависимость и независимость, ранг, линейное пространство, 

линейные и билинейные преобразования, а также первоначальное 

ознакомление студентов с основными алгебраическими структурами 

такими, как группа, кольцо, поле, имеющими приложения в самых 

различных отраслях современной науки и техники. В курсе 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия 1» изучаются 

следующие темы: комплексные числа и действия над ними; понятие 

о вычетах, действия над ними; действия над матрицами, алгоритм 

Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду, вычисление 

обратных матриц; арифметическое пространство, линейная 

зависимость, лемма о замене, ранг и база системы векторов, теорема 

о ранге матрицы; критерий совместности и структура множества 

решений системы линейных алгебраических уравнений, свободные и 

базисные переменные, общее решение; основные свойства и 

приложения определителей; векторная алгебра, базис и координаты, 

уравнения прямых и плоскостей; парабола, эллипс и гипербола, их 

инварианты и геометрические свойства; цилиндры, конусы, 

поверхности вращения, канонические уравнения поверхностей 

второго порядка; понятия группы, кольца, поля, их примеры и 

элементарные свойства. 

Знание теории систем алгебраических 

уравнений, основных свойств определителей и 

матриц, алгебраического и геометрического 

описания линий и поверхностей второго 

порядка, первоначальных сведений о группах, 

кольцах и полях. Умение использовать метод 

Гаусса для вычисления определителей, решения 

и исследования систем линейных 

алгебраических уравнений, исследования систем 

векторов на линейную зависимость, вычисления 

обратных матриц, нахождения ранга и базы 

системы векторов арифметического 

пространства. Практические навыки работы в 

поле комплексных чисел, в кольцах вычетов и 

кольцах многочленов, использования метода 

координат при решения геометрических задач, 

составления уравнений прямых и плоскостей по 

их различным заданиям. 

LAAG 1402 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

2 

3 кредита 

Пререквизиты: Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 1 

2+1+0 

 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия 2» 

является одной из фундаментальных дисциплин в подготовке 

специалистов механико-математического факультета. Целью 

преподавания дисциплины является обучение студентов основам 

линейной алгебры, в которой центральное место отводится одной из 

самых важных идей математики – идеи линейности, – реализуемой в 

таких понятиях, как линейные операции, линейная зависимость и 

независимость, ранг, линейное пространство, линейные и 

билинейные преобразования, а также первоначальное ознакомление 

студентов с основными алгебраическими структурами такими, как 

группа, кольцо, поле, имеющими приложения в самых различных 

отраслях современной науки и техники. 

В курсе «Линейная алгебра и аналитическая геометрия 2» изучаются 

следующие темы: линейные пространства над полем, базис и 

размерность пространства, координаты вектора; операции над 

подпространствами; пространства со скалярным произведением, 

ортонормированные базисы, процесс ортогонализации, 

ортогональные суммы подпространств, метрические понятия в 

Знание аксиоматики линейных и евклидовых 

пространств, понятий базиса и координат, 

теорию линейных операторов в линейных 

пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных 

пространствах, теорию квадратичных форм и 

квадрик. Умение находить базисы 

подпространств, строить ортонормированные 

системы векторов, находить Жорданову форму 

матрицы линейного оператора и вычислять 

канонический базис, приводить к 

каноническому виду квадратичные формы. 

Практические навыки построения матриц 

линейных преобразований, нахождения 

собственных значений и собственных векторов 

матриц, приведения квадрики к каноническому 

виду. 

 



евклидовом пространстве; кольцо линейных операторов, матричные 

представления линейных операторов, группа невырожденных 

линейных преобразований; собственные векторы и собственные 

значения, инвариантные подпространства; теоремы о корневом и 

циклическом разложениях, теорема Гамильтона-Кэли, канонический 

базис линейного преобразования и его жорданова матрица; 

сопряженные операторы; нормальные операторы в унитарных и 

евклидовых пространствах, их канонические базисы; алгебраическая 

и геометрическая характеризация унитарных, ортогональных, 

самосопряженных и знакопостоянных операторов; полярное 

разложение операторов и матриц, сингулярное разложение матриц; 

билинейные и квадратичные формы, приведение к каноническому 

виду, закон инерции, знакопостоянные квадратичные формы; 

квадрики, их центры, приведенный вид квадрики, классификация 

линий и поверхностей второго порядка. 

MA1403 Математический анализ 1 

4 кредита 

Пререквизиты: нет 

2+2+0 

Целью изучения дисциплины является: получение базовых знаний в 

области непрерывной математики (освоить и уметь пользоваться 

понятиями: предел, непрерывность, производная и интеграл); 

Задачей изучения дисциплины является:а) рассмотрение элементов 

теории множеств, вещественных чисел, понятий функции и ее 

графика, изучение пределов последовательности и функции, 

непрерывности функции;) введение понятия производной и 

дифференциала функции, изучение их свойств и проведение полного 

исследования функций с помощью производных, рассмотрение 

обратной операции - интегрирования; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, определения и 

свойства теории пределов. 

Самостоятельно решать классические задачи 

математического анализа; 

Умение доказать свойств функций, 

непрерывных на множестве, дифференцируемых 

функций, основных теорем дифференциального 

исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши; 

различных форм остаточного члена формулы 

Тейлора. Практические навыки   построения 

графика  функций. 

MA1404 Математический анализ 2 

4 кредита 

Пререквизиты: Математический анализ 1 

2+2+0 

 

 

 

«Математический анализ-II» является естественным продолжением 

дисциплины «Математический анализ-I». Задачей изучения 

дисциплины является: a) введение определенного интеграла Римана 

и изучение его свойств, определение  и изучение несобственного 

интеграла, приложение определенного интеграла к вычислению 

площадей, объемов, длины кривой, площади поверхности и 

нахождению различных механических и физических величин; b)  

рассмотрение понятия сходящегося ряда и суммы ряда, исследование 

рядов на сходимость и абсолютную сходимость, используя 

различные признаки. На этой основе изучение функциональных 

последовательностей и рядов, их равномерной сходимости и ее 

свойств,  изучение степенных рядов и рядов Фурье; 

c) рассмотрение понятия предела, непрерывности функций многих 

переменных, частных производных и дифференцируемости, 

Умение использовать различные  методы  

интегрирования  и  применения  определенных 

интегралов в геометрии, механике и  физике; 

исследовать сходимость рядов, используя 

различные признаки  сходимости 

Знание  основных свойств неопределенного 

интеграла. Объем тела вращения. Площадь 

поверхности. Несобственные интегралы 1 и П 

рода. Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. Признаки 

сходимости Дирихле и Абеля. Главное значение 

несобственного интеграла. Свойства 

сходящихся рядов. Ассоциативность 

сходящихся числовых рядов. Коммутативность: 



приложения дифференциального исчисления к нахождению 

экстремумов, неявным и обратным функциям, условному 

экстремуму; 

 

Бесконечные произведения. Понятия 

функциональной последовательности и 

функционального ряда; их сходимость в точке и 

на множестве. Признаки равномерной 

сходимости функциональных 

последовательностей и рядов: Почленное 

интегрирование и почленное 

дифференцирование функциональных 

последовательностей и рядов. Степенные ряды. 

Ортонормированные системы и общие ряды 

Фурье. Замкнутость тригонометрической 

системы и следствия замкнутости 

тригонометрической системы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Основная 

теорема; формула обращения. Некоторые 

свойства преобразования Фурье. 

MA2405 Математический анализ 3 

3 кредита 

Пререквизиты: Математический анализ 1, 

Математический анализ 2 

2+1+0 

Целью преподавания дисциплины «Математический анализ 3» 

является формирование у будущих специалистов современных 

теоретических знаний в области функций многих переменных, 

криволинейных, кратных и поверхностных интегралов, теория поля. 

Задачей изучения дисциплины «Матема-тический анализ 3» 

является: 

– выработать у студентов глубокие знания   основных свойств 

двойных интегралов,  поверхностных интегралов I и II рода, тройных 

интегралов, функций  многих переменных; 

Знание методов исследования  функ-ции  на 

экстремум; методов вычисле-ния двойных 

интегралов,  поверхностных интегралов I и II 

рода, тройных интегралов 

DU2406 Дифференциальные уравнения 

3 кредита 

Пререквизиты: Математический анализ 2 

2+1+0 

Целью преподавания дисциплины «Диф-ференциальные уравнения» 

является фор-мирование у будущих специалистов сов-ременных 

теоретических знаний в области обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Задачей изучения дисциплины «Диффе-ренциальные уравнения» 

является: 

– выработать у студентов глубокие зна-ния основ теории 

обыкновенных диффе-ренциальных уравнений; 

– умение применять эти знания при ис-следовании и решении 

конкретных диф-ференциальных уравнений и систем, 

встречающихся в различных областях естествознания. 

Знания в области обыкновенных 

дифференциальных уравнений и практические 

навыки в решении и исследовании основных 

типов обыкновенных дифференциальных 

уравнений 



MV2407 Методы вычислений 

3 кредита 

Пререквизиты: Математический анализ 2 

2+0+1 

Целью данного курса является предоставление студенту знаний 

численных методов решения дифференциальных уравнений. 

Задачей изучения дисциплины «Методы вычислений» является 

выработать у студентов: 

– глубокие знания наиболее эффективных численных методов 

вычислений; 

– умение применять эти методы при ис-следовании и решении 

конкретных задач, встречающихся в различных областях ес-

тествознания. 

Умение проводить выбор исходных данных для 

проектирования, моделирования процессов и 

систем, проектирования базовых и прикладных 

информационных технологий, обосновывать 

правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и 

полученных решений. 

TM2408 Теоретическая механика 

3 кредита 

Пререквизиты:  Математический анализ 2 

2+0+1 

Целью данного модуля является формиро-вание у будущих 

специалистов базы для последующего углубленного изучения 

специальных областей механики. Модуль знакомит студентов с 

основными понятиями, теоремами и методами теоретической 

механики, изучает движение материальной точки и механических 

систем. 

Умение применять знания из различ-ных  

разделов теоретической механи-ки и ее методов, 

которые находят приложение при решении 

инженерно-технических задач, иллюстрация их 

применения к решению конкретных задач. 

DKP2409 Динамика космического полета 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

2+1+0 

Целью данного модуля является изучение основ прикладной 

небесной механики – динамики косимического полета. Динами-ка 

космического полета  является наукой о движении  искусственных 

небесных тел. Рассматривается задача двух тел, исследу-ется 

движение  летательного аппарата на участке свободного полета, 

между двумя точками земной поверхности. Основные внимание 

уделено траекторным задачам космонавтики. 

Знание основных методов решения задач 

динамики космического поле-та, 

закономерностей и тенденций в развитии 

методов исследования дви-жения 

искусственных небесных тел и навыки решения 

задач. 

 

OTU3410 Основы теории управления 

3 кредита 

Пререквизиты: Динамика космического 

полета 

2+1+0 

Целью и задачей данного курса является изучение фундаментальных 

понятий тео-рии автоматического управления, основ-ных  методов 

математического моделиро-вания, анализа и синтеза систем 

автомати-ческого управления. 

 

Знание основ теории линейных сис-тем 

автоматического управления, ма-тематического 

описания, описания типовых звеньев, 

передаточных функции систем, качества 

регулирования и синтеза систем. 

Умение и навыки исследования пере-ходных 

процессов, оценки влияния физических 

параметров замкнутой системы, синтеза 

корректирующих звеньев. 

MM2411 Механика материалов 

2 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

1+0+1 

Целью преподавания дисциплины «Механика материалов» является 

формирование у будущих специалистов современных теоретических 

знаний в области прочностных расчетов. 

Задачей изучения дисциплины «Механика материалов» является  

выработать у студентов: 

– навыки расчета стержневых элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость; 

– умение  обращения  с современными испытательными машинами 

и измери-тельной аппаратурой. 

Умение расчета стержневых элемен-тов 

конструкций на прочность, жест-кость и 

устойчивость и обращения  с современными 

испытательными ма-шинами и измерительной 

аппарату-рой. 



MSS2412 Метрология, стандартизация и сертификация 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель курса состоит в формировании у студентов уровня знаний в 

области мет-рологии, стандартизации и измерений, который 

позволит  в дальнейшем молодо-му специалисту  

совершенствоваться, са-мостоятельно принимать технические ре-

шения на международном, региональном и национальном уровнях, 

применить методы при разработке систем автоматизации и 

управления, грамотном выборе средств измерений, расчете 

суммарных погрешностей измерительных каналов. 

 

Знание основных определений и по-нятий 

измерений, различных видов и методов 

измерений, основных статей Закона «Об 

обеспечении единства из-мерений»,  

национальную систему стандартизации и 

сертификации,  ин-формационно-измерительные 

систе-мы. 

Умение и навыки по стандартной об-работке 

результатов многократных измерений и 

определению законов распределения 

погрешностей средств измерений, оцениванию 

погрешнос-тей и представлению результатов 

измерений. 

MMR3413 Механика машин и роботов 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

2+0+1 

 

Цель курса – научить студентов современным методам исследования 

кинематики и динамики механизмов и машин, робото-технических 

систем. 

Задача курса состоит в том, что студенты должны: 

– иметь представление о механике машин и роботов как единой 

науке и ее месте среди других естественных и технических наук; 

– приобрести знания, умения и навыки, которые позволят им решать 

задачи, свя-занные с движением механизмов, машин и роботов. 

Умение применять современные ме-тоды 

исследования кинематики и ди-намики 

механизмов и машин, робото-технических 

систем и проводить ана-лиз динамических 

процессов в маши-нах. 

TKV3414 Теория колебаний и вибрации 

2 кредита 

Пререквизиты:  Теоретическая механика 

1+0+1 

Теория колебаний – область науки, иссле-дующая колебательные и 

волновые явле-ния в системах различной природы. Теория колебаний 

в первую очередь инте-ресуется общими свойствами колебатель-ных 

процессов, а не деталями поведения системы, связанными с 

проявлением еѐ конкретной природы (физической, биоло-гической и 

др.). 

Знание основ теории колебаний,  ме-тодики и 

способов составления диф-ференциальных 

уравнений малых ко-лебаний механических 

систем с ко-нечным числом степеней свободы. 

Умение составлять расчетную схему и 

дифференциальные уравнения малых колебаний 

механических систем с одним и двумя 

степенями свободы. 

TETs 1415 Теория электрических цепей 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель курса – научить студентов современ-ным методам теории 

электрических цепей. 

Задача курса состоит в том, что студенты должны: 

–  изучить элементы радиоэлектронных цепей, их амплитудно-

частотные харак-теристики, резонансно-емкостные фильт-ры, 

колебательные контуры; 

– приобрести знания, умения и навыки, которые позволят им решать 

задачи  тео-рии электрических цепей.  

Знание основ  теории электрических цепей, 

принципов действия радио-электронной 

аппаратуры, умение пользоваться электронной 

аппарату-рой, электрорадио измерительными 

приборами в физическом экспери-менте, 

средствами ЭВМ и др. 

 

 



OE2416 Основы электроники 

3 кредита 

Пререквизиты: Теория электрических цепей 

2+0+1 

Целью курса является дать студентам общую теоретическую и 

практическую подготовку по основам электроники, направленные на 

формирование необходимых знаний. 

Задача курса состоит в том, что студенты должны: 

–  изучить  временные и спектральные характеристики канала связи, 

основных управляющих сигналов (телефонный, телевизионный, 

кодовый-цифровой); 

– знать электронные приборы (полупро-водниковые диоды) их ВАХ 

и параметры, различные транзисторы, элементы микро-электроники. 

Знание элементной базы современной 

электронной аппаратуры, их классификацию, 

маркировку и обозначения. 

Умение и навыки работы с электрон-ной 

аппаратурой, измерительными приборами, 

которые нужны в буду-щей  профессиональной 

деятельнос-ти. 

OTs E3417 Основы  цифровой электроники 

3 кредита 

Пререквизиты:  Основы электроники 

1+0+2 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ 

цифровой электроники, принципов организации и 

функционирования цифровых устройств комбинационного и 

последовательного типов; приобретение практических навыков их 

построения. 

Знание терминов цифровой сигнал, цифровое 

устройство, цифровая ин-формация, 

комбинационные цифро-вые устройства, 

последовательное цифровое устройство,  

арифметиче-ские и  логические основы 

проектирования цифровых устройств. 

Умение и навыки представления чисел в 

цифровых устройствах, кодирования цифровой 

информации, применения регистров сдвига, 

регистров памяти,  счетных устройств. 

Pro1418 Программирование 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Изучаются основные конструкции языка программирования: типы 

данных и операции, базовые конструкции структурного 

программирования, организация ввода/вывода, функции, 

разновидности переменных; структура программы, указатели и 

адресная арифметика. 

Знание программирования, умение реализации 

алгоритмов обработки данных, возникающих в 

задачах алгебры, математического анализа, 

математической статистики, механики, задачах 

линейного программирования с помощью 

современных языков высокого уровня 

OOP2419 Объектно-ориентированное 

программирование 

3 кредита 

Пререквизиты:  Программирование 

1+0+2 

Изучаются основы классической теории объектно-ориентированного 

программирования, в том числе: пути эволюции технологий 

программирования от алгоритмического к ООП; основные принципы 

объектно-ориентированного построения программных систем 

(Абстракция, Инкапсуляция, Иерархия, Модульность, Типизация, 

Параллелизм, Сохраняемость). 

Умение использовать средства обес-печения 

освоения дисциплины: про-граммные продукты  

Borland C++ 5.0,  Delphi 6-7,  Borland C++ 

Builder 6, Microsoft Visual C++  6, Java JDK1.3, 

Borland J++  Builder 6,  Microsoft Visual J++ 6, 

Rational Rose 2002, Microsoft Visual Modeler 

 

 



IKG2420 Инженерная и компьютерная графика 

2 кредита 

Пререквизиты Программирование 

1+0+1 

Целью курса является развитие простран-ственного представления и 

воображения, конструктивно-геометрического мышле-ния, 

способности к анализу и синтезу пространственных форм и их 

отношений на основе чертежей конкретных объектов, понимания по 

чертежу конструкции тех-нического изделия и принципа действия 

изображаемого объекта. 

 

Умение и  навыки компьютерного поиска, 

сбора, подготовки и обработ-ки информации, 

используемой в про-фессиональной 

деятельности,  графи-ческого отображения 

технических идей с помощью чертежа и 

системы автоматизированного проектирования 

(САПР), компьютерной презентации на 

заданную тему. 

OZI3421 Основы защиты информации 

2 кредита 

Пререквизиты: Программирование 

1+0+1 

Целью и задачей дисциплины является дать студентам основы  

защиты информа-ции  и сведений, составляющих государ-ственную 

тайну,  информационной безо-пасности и ее основных компонент, 

основ-ные направления использования програм-мной защиты 

информации. 

Знание  основных направлений защи-ты 

информации, уровни доступа к ин-формации с 

точки зрения законода-тельства,  методов и 

средств защиты информации в компьютерных 

систе-мах. 

OTTM2422 Основы термодинамики и тепло-массообмена 

2 кредита 

Пререквизиты: Математический анализ 3 

1+1+0 

 

Целью и задачей дисциплины является дать студентам теоретические 

основы мо-делирования процессов переноса энергии (тепловое), 

количества движения (импульса) и массы (плотности) сплошной 

среды (жидкость, газ). Тепломассообмен – объединяет разделы таких 

фундаментальных дисциплин, как механика жидкости и газа, 

термодинамика и электродинамика сплошных сред. 

Знание основ теории тепло-массооб-мена, основ 

теории фильтрации, вы-числительной 

гидромеханики, прик-ладных задач механики 

жидкости и газа. Владение навыками решения 

за-дач этой области механики. 

VMSS2423 Введение в  механику сплошной среды 

2 кредита 

Пререквизиты:  Теоретическая механика 

1+1+0 

Целью и задачей является изучение основ-ных понятий и разделов 

механики сплош-ной среды: кинематика, уравнения и зако-ны 

гидростатики, уравнения и теоремы гидродинамики и газовой 

динамики идеальной среды и гидродинамики вязкой несжимаемой 

жидкости. 

Умение решать задачи  по определе-нию 

уравнения движения среды, по-лей 

перемещения, скоростей и уско-рений, 

траектории, линий тока и вих-ревой линии, 

компонент тензоров де-формации, скоростей 

деформации и напряжений. 

OPKA3424 Основы проектирования космического 

аппарата 

3 кредита 

Пререквизиты: Динамика космического 

полета 

2+1+0 

 

 

Основной целью настоящего курса является ознакомление с теорией 

и методами   проектирования космических аппаратов и элементов их 

конструкций, проблемами выбора основных параметров, расчетами 

технико-экономических показателей, разработкой компоновки и 

расчетом характеристик, изучение  проектных методик по выбору 

проектно-компоновочных схем. 

Знание условий эксплуатации проект-ируемых 

объектов, назначения и тех-нические 

характеристики основных систем космических 

аппаратов, их эр-гономических параметров, 

материа-лов, используемых для создания кос-

мических аппаратов. 

Владение методами системотехничес-кого 

комплексного анализа проектов. 



 Программируемые логические устройства 

3 кредита 

Пререквизиты: Программирование 

1+0+2 

 

Целью и задачей является изучение основных понятий и блок-схем 

программируемых логических устройств, способов проектирования 

программируемых соединений, обработки выходных сигналов, 

Знание конструкций логических бло-ков и 

структур межсоединений,  функциональных 

возможностей  про-граммируемых логических 

устройств,   различий между 

программируемыми вентильными матрицами и 

сложными программируемыми логическими ус-

тройствами. 

ИОТ 1  - Космические технологии 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Целью данного курса является изучение научного казахского 

/русского/ иностран-ного языка.  Научить пользоваться научной 

терминологией по специальности. 

Умение писать научные статьи и участвовать в 

научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

МTPM 3502 Механика тел переменной массы 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

2+1+0 

Целью  дисциплины дать знания в области механики тел 

переменной массы, которые позволяет в дальнейшем, 

самостоятельно принимать технические решения для 

соответствующих задач, а так же навыки применения методов и 

практических основ курсы при решении задач баллистики. 

Знание основных понятий и теорем механики тел 

переменной масс, 

умение применять полученные знания для 

изучения  движения тел переменной массы. 

OUKA3503 Основы управления космическим аппаратом 

3 кредита 

Пререквизиты:  Основы теории управления 

2+1+0 

Целью и задачей является ознакомление с принципами, основными 

системами и задачами управления космическим аппаратом,  

видами информационного обеспечения управления полетом. 

Знание основных систем управления космическим 

аппаратом, комплексов мероприятий по 

планированию полета, научно-технических и 

организационно-технических аспектов 

оперативного уп-равления полетом. 

NM 3504 Небесная механика 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

2+1+0 

Целью данного курса является изучение ос-нов теоретической 

небесной механики: ос-новных понятий, теорем и методов механи-

ки тел переменной массы, изучение класси-ческих задач небесной 

механики. 

Знание основных понятий и законов небесной 

механики, постановки клас-сических задач 

небесной механики и вывод уравнений движения 

небесных тел. 

PZDISZ4505 Прикладные задачи движения искусственного 

спутника Земли 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

1+2+0 

Целью данного курса является изучение ос-нов теории движения 

искусственного спут-ника Земли (ИСЗ),  движения  космического 

аппарата, изучение основ аппарата на участке свободного полета. 

Знание общей постановки задачи о движении 

искусственного спутника Земли, умение выводить 

уравнения движения и решать несложные при-

кладные задачи. 

PPGS4506 Принципы построения гироскопических 

систем 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая механика 

2+1+0 

В рамках модуля изучаются основы теории гироскопических 

систем. Гироскопические системы имеют широчайшую сферу 

приме-нения, начиная с упаравления движением космических и 

летательных аппаратов, ра-кетной техники, и заканчивая 

строитель-ством подземных и наземных дорог, гор-ным делом. 

Знание основных  типов гироскопи-ческих систем, 

принципы их дейст-вия, приближенной теории 

гироскопа, ее применение в технике. 

ODA4507 Обработка и декодирование аэрофотоснимков Целью данного курса является изучение ос-нов, способов и Знание основ создания карт, планов, схем с целью 



3 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

алгоритмов декодирования аэрокосмических снимков, 

возможности анализировать различные снимки и любые источники 

данных в растровой и векторной форме. 

 

изучения, использова-ния и охраны природных 

ресурсов, для различных инженерных изыска-ний, 

проектирования инженерных со-оружений и 

выполнения других работ по развитию 

территорий. 

KR4508 Космическая робототехника 

3 кредита 

Пререквизиты: Механика машин и роботов 

2+1+0 

В данном модуле рассматриваются вопросы кинематики, динамики 

и управления космическими роботами, и решение задач с ис-

пользованием компьютерных технологий. 

 

Знание основных понятий, законов и основных 

проблем космической робототехники. 

OSNS4509 Основы спутниковых навигационных систем 

2 кредита 

Пререквизиты: Программируемые логические 

устройства 

1+1+0 

В данном курсе излагаются основы спут-никовых навигационных 

систем, общая ха-рактеристика, основные принципы работы, 

организационная структура, состояние и перспективы развития 

глобальных спутни-ковых радионавигационных систем (СРНС) 

GPS, ГЛОНАСС, Галилео. 

 

Знание основных понятий, законов и основных 

проблем  спутниковых на-вигационных систем,  

об их назначе-ниях и основных преимуществах, о 

навигационных космических аппара-тах. 

IMSS4510 Имитационное моделирование сложных 

систем 

3 кредита 

Пререквизиты: Программирование 

1+2+0 

В данном курсе излагаются основы имита-ционного 

моделирования сложных систем. 

Имитационная модель помогает понять сложные системы, 

предсказать их поведе-ние и развитие процессов в различных си-

туациях, дает возможность изменять пара-метры и даже структуру 

модели, чтобы на-править эти процессы в желаемое русло. Модели 

позволяют 

 

Знание основных понятий, методов и основных 

проблем  имитационного моделирования сложных 

систем. 

Умение  оценить эффект планируе-мых 

изменений, выполнить сравни-тельный анализ 

качества возможных вариантов решений. 

OKS4511 Основы космической связи 

2 кредита 

Пререквизиты: Основы  цифровой 

электроники 

1+0+1 

Целью данного курса является изучение космических систем связи: 

спутниковых систем связи на геостационарных, высоко-

эллиптических и приполярных орбитах, корпоративных сетей, 

сетевых технологий обмена данными,  основ Интернет и  совре-

менные методы организации информацион-ного сервиса. 

Знание видов космических систем связи и их 

особенностей,  принципов построения локальных 

и глобальных сетей, основных транспортных 

меха-низмов, лежащие в основе всемирной 

публичной сети Интернет. 

ИОТ 2 – Баллистика и навигация космических аппаратов 

SW 3501 Scientific Writing 

1 кредит 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Целью данного курса является изучение научного казахского 

/русского/ иностран-ного языка.  Научить пользоваться научной 

терминологией по специальности. 

 

Умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном язы-ке. 

Pak 3502 Ракетодинамика 

3 кредита 

Пререквизиты: : Теоретическая 

механика 

2+1+0 

Целью данного курса является изучение движения ракет, в 

основе которого лежат понятия механики тел переменной массы, 

так как любой космический летательный аппарат по сути своей 

является системой переменного состава. В результате изучения 

этого курса студенты ознакомятся с основами науки о маневрах 

реактивных летательных аппаратов разных систем, как в 

воздухе, так и в безвоздушном пространстве. 

 

Знание основных понятий и теорем механики тел 

переменной массы; 

Умение составлять уравнения дви-жения тел переменной 

массы. 



SOUОKA3503 Системы определения и управле-ния 

ориентацией космическим аппаратом 

3 кредита 

Пререквизиты:  Основы теории 

управления 

2+1+0 

Целью и задачей является ознакомление с основными видами и 

системами, принци-пами и задачами  определения и управле-ния  

ориентацией космическим аппаратом,  видами информационного 

обеспечения управления полетом. 

Знание видов ориентаций и систем управления ориентацией 

космиче-ских аппаратов их особенности, не-достатки и 

преимущества, зависи-мости применения той или иной сис-

темы ориентации от высоты орбиты,  типа применяемой 

системы, значений возмущающих моментов и моментов 

стабилизации. 

OAENM 3504 Основы астрометрии и элементы 

небесной механики 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика 

2+1+0 

Целью данного курса является изучение основ астрометрии и 

элементов небесной механики, методов высокоточного опреде-

ления местонахождения небесных тел и векторов их скоростей в 

данный момент времени.  

Знание основных понятий и законов  небесной механики, 

постановки клас-сических задач небесной механики и вывод 

уравнений движения небесных тел. 

TDISZ4505 Теория движения искусственного 

спутника Земли 

3 кредита 

Пререквизиты: Динамика 

космического полета 

1+2+0 

Целью данного курса является изучение классических задач 

небесной механики, основных аналитических и численных мо-

делей движения искусственного спутника Земли и возможностей 

их практического использования.  

Знание общей постановки задачи о движении 

искусственного спутника Земли. 

Умение выводить уравнения движе-ния и решать несложные 

прикладные задачи. 

PТG4506 Прикладная теория гироскопов 

3 кредита 

Пререквизиты: Теоретическая 

механика 

2+1+0 

В рамках курса изучаются основы теории гироскопа. Гироскопы 

имеют широчай-шую сферу применения, начиная с управ-ления 

движением космических и летатель-ных аппаратов, ракетной 

техники, и заканчивая строительством подземных и наземных 

дорог, горным делом. 

Знание основных  типов гироскопи-ческих систем, 

принципы их дейст-вия, приближенной теории гироско-па, 

ее применение в технике. 

OGisT4507 Основы ГИС-технологий 

3 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Целью данного курса является изучение основ  

геоинформационных систем,  орга-низации и методики 

проектирования и внедрения геоинформационных систем и их 

отдельных компонент. 

Знание важнейших понятий геоин-формационных систем и 

технологий, 

Получение практических навыков са-мостоятельной работы 

с геоинформа-ционными системами. 

IKS4508 Интеллектуальные космические 

системы 

3 кредита 

Пререквизиты: Программирование 

2+1+0 

Целью данного курса является ознакомле-ние с 

интеллектуальными  космическими системами, с типами 

интеллектуальных  космических роботов, со схемами интел-

лектуальной системы управления косми-ческими аппаратами. 

Знание основных понятий, законов и основных проблем 

космической робототехники, общих схем схем 

интеллектуальной системы управления движением 

космических аппаратов. 

NT4509 Навигационные технологии 

2 кредита 

Пререквизиты:  Программируемые 

логические устройства 

1+1+0 

Целью данного курса является изучение общих характеристик, 

основных принци-пов работы, организационной структуры, 

состояния и перспектив развития спутни-ковых навигационных 

технологий. 

Знание основных понятий, законов и основных проблем 

спутниковых нави-гационных систем,  об их назначениях и 

основных преимуществах, о навигационных системах стран 

мира. 

SAPSS4510 Системный анализ в проектировании 

сложных систем 

3 кредита 

Пререквизиты:  Программирование 

1+2+0 

Целью данного курса является изучение совокупности 

методологических средств, которые используются для 

подготовки и обоснование решений из сложных проб-лем 

различного характера. 

Знание основных понятий, системно-го подхода и методов 

проектирования сложных систем. 

Умение и навыки построения обоб-щенной модели реальной 

ситуации. 

BSSKA Бортовые системы  связи 

космического аппарата 

2 кредита 

Пререквизиты:  Основы  цифровой 

электроники 

1+0+1 

Целью данного курса является изучение космических систем 

связи,  входящих в состав космического аппарата, сетевых 

технологий обмена данными, основ Ин-тернет и  современные 

методы организа-ции информационного сервиса. 

Знание видов космических систем связи и их особенностей,  

принципов построения  бортового  радиотехни-ческого 

комплекса и их функции и задачи. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 3601 Инновационное предпринимательство 

(по отраслям) 

2 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: формирование у студентов необходимых навыков и 

компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в производственной сфере, осуществления 

инновационной деятельности в условиях рынка, управления 

рисковыми инвестициями в материальное производство. 

уметь  оценивать экономическое положение 

хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и 

тактику инновационного поведения, позволяющего 

получить и сохранить конкурентные преимущества; 

создавать новые инновационные предприятия и 

организации. 

IP 3602 Интеллектуальное право 

2 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью курса  является специальная подготовка  в области 

юриспруденции для осуществления деятельности, направленной 

на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в 

различных сферах жизни общества 

Знать действующее гражданское законодательство, 

основные проблемы и практику его применения; систему 

органов, осуществляющих регистрацию интеллектуальных 

прав; 

уметь анализировать, применять и толковать нормативные 

правовые акты 

MKE 3603 Метод конечных элементов 

2 кредита 

Пререквизиты: Методы вычислений 

1+0+1 

Цель курса: обучение теоретическим и практическим основам 

метода конечных элементов (МКЭ), использование МКЭ для 

решения конкретных задач математической физики. 

 

Знать: Теоретические и практические основы метода 

конечных элементов. Алгоритмизацию и компьютерную 

реализацию МКЭ. О современном программном 

обеспечении МКЭ. 

Уметь: разбивать область на конечные элементы, применять 

МКЭ для конкретных уравнений в частных производных, 

численно реализовать задачи с помощью имеющегося 

программного обеспечения МКЭ. 

Владеть: приемами работы с программными комплексами. 

 

PRV 3604 Параллельные и распределенные 

вычисления 

2 кредита 

Пререквизиты: Программирование 

1+0+1 

Целью преподавания дисциплины «Параллельные и 

распределенные вычисления» осуществления рациональной 

стратегии численного решения задач; применения параллельных 

методов для решения типовых задач вычислительной 

математики; разработки детерминистских и стохастических 

систем распознавания; средства параллельного и 

распределенного программирования для кластерных и 

многопроцессорных вычислительных систем; реализации 

алгоритмов обработки данныхс помощью современных языков 

высокого уровня; использования архитектурных паттернов для 

распределенных, интерактивных и адаптируемых систем. 

Знание принципов построения параллельных 

вычислительных систем; математические модели 

параллельных алгоритмов; основополагающих концепций 

теории распознавания образов; 

Умение находить эффективные пути решения задач 

вычислительной математики; применять численные методы 

решения начальных и краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений в частных производных, интегральных 

уравнений; моделировать изображения и создавать 

анимации сложных сцен и событий; разрабатывать 

эффективные алгоритмы решения задач; 



 
Специальность   Математика  

Код 

дисциплин

ы 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IK1101 История   Казахстан  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики 

Казахстан направлена на изучение процесса зарождения, 

становления и развития государства и права. Выводы и 

суждения данной науки основаны на анализе точных фактов 

и реально состоявшихся событий государственно-правовой 

жизни Казахстана. Место и роль науки государства и права 

Казахстана среди других наук определяются тем, что она 

представляет собой реализацию исторического подхода 

исследования государственно-правовых явлений с момента 

их возникновения по сегодняшний день. Она логически 

воссоздает и восстанавливает объективную картину 

эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 

институтов, существовавших и существующих на 

территории Республики. Протоказахские средневековые 

государства и их правовые системы фиксировались и 

изучались как зарубежными путешественниками, так и 

местными наблюдателями и составителями династийных 

историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской 

орды имеются в официальных документах, в различных 

письменных источниках зарубежных и местных 

наблюдателей, в произведениях народного творчества. В 

период колонизации края Российской империей появились 

многочисленные труды разного характера, описывающие с 

разной степенью достоверности и объективности 

государственный строй и правовые отношения в крае. В 

условиях советской власти проблемы национальной 

государственности в Казахстане изучались в специальных 

научных учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение 

истории государства и права Республики, опираясь на 

подытоженный в этом направлении научно-

исследовательский опыт и знание в целях воссоздания 

объективной картины истории государства и права страны. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на 

уровне их употребления в речи. Овладение лексическим и 

терминологическим минимумом по специальности. 

Построение различных типов речевой деятельности: беседа, 

описание, информирование. Грамматические формы и 

конструкции в коммуникативном, функциональном 

аспектах. Репродуцирование адаптированных и 

продуцирование несложных прагматических текстов, 

диалогических и монологических, в устной и письменной 

форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой 

деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) 

выработка умений и навыков чтения, слушания, 

конспектирования литературы по специальности; б) 

составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и 

монологов на учебно-профессиональные темы; в) 

интенсивное обучение основным функционально-

смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 

монологу-повествованию, монологу- рассуждению, 

диалогу-беседе, диалогу- дискуссии. Профессиональный 

казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: 

активное, обобщенное, объемное формирование навыков и 

умений в области научно-профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель модуля: фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического норм изучаемого 

иностранного языка. Фонетика: произносительные и 

ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция 

звуковой системы речи. Орфография: звукобуквенная 

система языка, основные орфографические правила. 

Лексика: словообразовательные модели; лексический 

минимум объемом в 2500 единиц базового языка, а также 

Знание: основных частей речи – имя существительное, 

прилагательное, наречие, глагол, артикль, местоимение, 

предлог; структура простого и сложного предложения; 

основные модели словообразования. Чтение: 

формирование навыков ознакомительного, поискового, 

изучающего и просмотрового чтения. Говорение: навыки 

диалогической и монологической речи в пределах 

изучаемых тем. Письмо: развитие навыков 

последовательного изложения мыслей, рассуждений, а 



терминов, соответствующих профилю специальности; 

дифференциация Лексики по сферам применения. 

также информации при написании сочинений и писем 

личного и делового характера.  

Умение переводить тексты по специальности с 

иностранного языка на родной в соответствии с языковыми 

нормами. Аудирование: восприятие на слух сообщений 

бытового, информационного и профессионального 

характера 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен 

культуры. Философия, еѐ предмет и функции. Философия в 

культурно-историческом контексте. Исторические типы 

философствования в контексте культуры Древнеиндийская 

философия как феномен восточной культуры. 

Древнекитайская философия в период расцвета китайской 

культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой культуре. 

Арабо-мусульманская философия в контексте исламской 

культуры Феномен философии и религии в 

западноевропейской средневековой культуре. Философия в 

культуре Ренессанса и Реформации. Западно-европейская 

философия в культуре Нового Времени.  

Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен 

философии в казахской культуре 

Советская Философия в культуре ХХ в. Западная 

философия в контексте культуры ХХ в. 

канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская 

антропология. Социальная философия. 

Философия культуры. Философия любви. Философия 

религии. Философия истории 

Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 

Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это 

неформальное взаимодействие, которое происходит один на 

один или в малых группах. В процессе межличностной 

коммуникации мы разговариваем, слушаем, отвечаем, 

делимся своими чувствами и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это 

анализ того, при каких условиях и с помощью каких 

средств представления, идеи, знания, настроения, т.е. 

субъективный опыт одного субъекта может быть 

перемещен и более или менее точно истолкован другим. 

Задачей исследования тем самым становится выявление и 

описание различных предпосылок и условий успешной 

(или, напротив, неуспешной, затрудненной) 

коммуникации. 

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, 

значение политики для личности и общества, между 

классами, нациями и государствами; между личности, 

обществом и государством. Теоретическая политология 

выявляет и исследует ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и 

развития политических интересов социальных субъектов, 

их взаимодействия с экономическими и другими 

социальными интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и 

изменения характера и содержания политической власти 

и государства;  
в) закономерности функционирования и развития 

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный 

момент политическую ситуацию, способствует 

конструктивному решению актуальных практических задач 

политической жизни общества, вырабатывает и предлагает 

практические советы и рекомендации участникам 

политических событий в решении текущих политических 

проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических рекомендаций 

осуществляются прикладной политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и 

достижения необходимого социального консенсуса 

(согласия); 



политической деятельности, политических отношений, 
политических процессов; 

г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) 

и пропорционального (бессознательного). 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и использования 

СМИ. 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном 

пространстве. Причем скромный довесок «в социальном 

пространстве» предполагает, что проблемы успеха и 

успешности не будут, да и не могут рассматриваться 

изолированно от других сюжетов социальной этики, 

связанных с понятиями справедливости, свободы, 

общественной безопасности, экономической эффективности 

и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому 

будут максимально доступны ситуации переживания 

успеха и где успехи индивидов и групп будут прямо 

способствовать общему благу.  

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как 

история, социология, психология, 

философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая 

Вам более по душе – от ритуалов африканских племен до 

проблем современного общества. Все зависит от Ваших 

личных предпочтений при соблюдении одного условия – 

основным предметом вашего интереса должна быть 

религия. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и 

развития социологии (предыстория и социально-

философские предпосылки). История социологии: 

классические и современные социологические теории. 

Общество, социальные институты и взаимодействия. 

Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня 

(социология коммуникаций, социология образования, 

социология молодежи, экономическая социология, 

социология религии и др.). Социальные конфликты и 

логика их разрешения. Методология и методы 

социологического исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической 

информации. Анализ и техника обработки эмпирических 

социологических исследований. 

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов 

в области безопасности жизнедеятельности. Задачи, 

принципы построения и функционирования гражданской 

обороны (ГО) в РК. Классификация опасных и вредных 

факторов. Радиационная опасность. Защита от 

ионизирующих излучений. Химическая опасность. Приборы 

радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Владение 

основными принципами и способами защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Оказание доврачебной помощи при чрезвычайных 

ситуациях. Организация мероприятий по эвакуации 

населения. Защита от оружия массового поражения. 



Организационно-практические меры безопасности при 

землетрясениях. Защита населения при стихийных 

бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на 

производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 

аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Психологические аспекты 

чрезвычайных ситуаций. 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении 

современных экономических и политических проблем. 

Аутэкология: экологические факторы, зоны оптимума и 

минимума. Демэкология: характеристики популяции, 

флуктуации и регуляция численности популяции. 

Синэкология: типы взаимодействия в сообществах, 

трофическая структура сообщества и экологические 

пирамиды. Функции экосистем: энергетический обмен и 

круговорот веществ, целостность и устойчивость экосистем, 

экологические сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, 

экосистеме. Типы наземных и водных экосистем. Учение о 

биосфере и ноосфере. Живое вещество биосферы и его 

функции. 

Умение использовать природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Охрана природы и экологические 

проблемы современности. Проблемы экоразвития. 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории 

государства и права. Правовые отношения. Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Основы конституционного права 

Республики Казахстан. Основы административного права 

Республики Казахстан. Основы гражданского права 

Республики Казахстан. Основы семейного права Республики 

Казахстан. Основы организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики Казахстан. 

Основы налогового права Республики Казахстан. Основы 

трудового права Республики Казахстан. Основы 

уголовного права Республики Казахстан. Основы 

экологического права Республики Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами 

Республики Казахстан. Основыми уголовно-

процессуальными и гражданско-процессуальными 

правами. Основыми международными правами. 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение роли экономической теории в 

развитии общества. Основные проблемы экономики. 

Экономические категории и законы, специфические методы 

изучения экономических процессов. Отношения 

собственности и типы экономических систем.  

Знание: законами формирования рынка и специфика их 

становления в постсоциалистических странах; основные 

категории и законы рынка, принципы индивидуального 

воспроизводства; специфика формирования издержек и их 

виды; особенности рынка факторов производства, их цен и 

доходов.  

Умение использовать взаимосвязь проблем экономики на 

микро и макроуровне, основные законы функционирования 



IT1301 Информационные технологии для 

профессиональных целей 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

Цель модуля: основные понятия автоматизированной 

обработки информации; назначения, состава, основных 

характеристик компьютерной и организационной техники; 

основных методов и средств обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; назначения и принципов 

использования системного и прикладного программного 

обеспечения; основ алгоритмизации задач; основных 

компонентов компьютерных сетей, принципов пакетной 

передачи данных, организации межсетевого взаимодействия; 

технологии поиска информации в сети Интернет; основных 

угроз и методов обеспечения информационной 

безопасности; принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовых аспектов 

использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Знание: использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; пользоваться 

автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, храпения и обработки информации в 

профессиональной сфере в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; проводить настройку 

компьютерной сети. 

Владение навыками построения алгоритмов и блок-схем; 

основных концепций разработки сетевых и Web 

приложений, применения методов информационной 

безопасности, методов информационно-

коммуникационных технологий и электронного обучения. 

F 3302 Физика  

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

  

MMTF 2303 Математические модели теоретической 

физики 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

Цель изучения дисциплины «Математические модели 

теоретической физики и их приложение» – ознакомление с 

математическими моделями теоретической физики. 

 Задачи: Основное отличие данного курса от известных 

литератур механики в том, что в курсе связан с современной 

математикой. Основным моментом курса является 

взаимосвязь идеями механики и геометрии многообразии. 

Поэтому в курсе основное исследование направлено к 

изучению геометрических понятии (фазовые пространства и 

потоки, векторное поле, группа Ли) и их приложение в 

механике.   

В результате изучения курса студент должен овладеть 

основными понятиями и методами математического 

моделирование теоретической физики, знать важнейшие 

определения, формулировки теорем, основные формулы, 

уметь доказывать теоремы и применять результаты для 

решения задач. 

 

MVPG1304 Математические вопросы  популяционной 

генетики 

3кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

Целью освоения дисциплины является расширение и 

углубление базовых знаний и навыков по вопросам выбора и 

применения математических и статистических методов 

обработки экспериментальных данных в биологии, что 

позволит выпускнику обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его 

успешной профессиональной карьере 

. 

 изучить математическую основу алгоритмов, 

используемых в биологических исследованиях; – 

научиться составлять репрезентативные выборки, 

адекватно выбирать методы обработки экспериментальных 

данных; – овладеть методами обработки результатов 

эксперимента;– научиться формулировать и проверять 

статистические гипотезы 



 МОДУЛЬ 1 Математический анализ  

MA1401 Математический анализ – I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения дисциплины является: получение 

базовых знаний в области непрерывной математики (освоить 

и уметь пользоваться понятиями: предел, непрерывность, 

производная и интеграл); 

Задачей изучения дисциплины является:а) 

рассмотрение элементов теории множеств, вещественных 

чисел, понятий функции и ее графика, изучение пределов 

последовательности и функции, непрерывности функции;б) 

введение понятия производной и дифференциала функции, 

изучение их свойств и проведение полного исследования 

функций с помощью производных, рассмотрение обратной 

операции - интегрирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, определения и свойства теории 

пределов. 

  Самостоятельно решать классические задачи 

математического анализа; 

Умение доказать свойств функций, непрерывных на 

множестве,  дифференцируемых функций, основных 

теорем дифференциального исчисления:  Ферма, Ролля, 

Лагранжа, Коши; различных форм остаточного члена 

формулы Тейлора.  Практические навыки   построения 

графика  функций.   

MA1402 

Математический анализ - II 

«a) введение определенного интеграла Римана и изучение 

его свойств, определение  и изучение несобственного 

интеграла, приложение определенного интеграла к 

вычислению площадей, объемов, длины кривой, площади 

поверхности и нахождению различных механических и 

физических величин; b)  рассмотрение понятия сходящегося 

ряда и суммы ряда, исследование рядов на сходимость и 

абсолютную сходимость, используя различные признаки. На 

этой основе изучение функциональных последовательностей 

и рядов, их равномерной сходимости и ее свойств,  изучение 

степенных рядов и рядов Фурье; 

c) рассмотрение понятия предела, непрерывности функций 

многих переменных, частных производных и 

дифференцируемости, приложения дифференциального 

исчисления к нахождению экстремумов, неявным и 

обратным функциям, условному экстремуму; 

 

Умение использовать различные  методы  интегрирования  

и  применения  определенных  интегралов  в  геометрии, 

механике  и  физике; исследовать сходимость  рядов,   

используя различные  признаки  сходимости Знание  

основных свойств неопределенного интеграла. Объем тела 

вращения. Площадь поверхности. Несобственные 

интегралы 1 и П рода. Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. Признаки сходимости Дирихле 

и Абеля. Главное значение несобственного интеграла. 

Свойства сходящихся рядов. Ассоциативность сходящихся 

числовых рядов. Коммутативность: Бесконечные 

произведения. Понятия функциональной 

последовательности и функционального ряда; их 

сходимость в точке и на множестве. Признаки 

равномерной сходимости функциональных 

последовательностей и рядов: Почленное интегрирование 

и почленное дифференцирование функциональных 

последовательностей и рядов. Степенные ряды. 

Ортонормированные системы и общие ряды Фурье. 

Замкнутость тригонометрической системы и следствия 

замкнутости тригонометрической системы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Основная теорема; 

формула обращения. Некоторые свойства преобразования 

Фурье. 

 



FMP2403 Функции многих переменных  Задачей изучения дисциплины является: a) Знание о 

Евклидовом пространстве n измерений. Открытые, 

замкнутые, связные множества. Линейные, метрические, 

нормированные пространства. Сходимость 

последовательности точек в Е
m
. Фундаментальные 

последовательности. Критерий Коши. Теорема  Больцано – 

Вейерштрасса. Определения предела функции многих 

переменных, их эквивалентность. Функции многих 

переменных: Свойства функций, непрерывных в точке и на 

множестве.  Частные производные, дифференцируемость 

функции многих переменных. ГС дифференцируемости 

функции двух переменных. 

Умение находить частные производные и дифференциалы 

функции многих переменных Умение доказывать теоремы 

о равенстве смешанных производных.;   исследовать   

функцию  на экстремум  и  условный  экстремум.   

MATP2404 Многомерный анализ и теория поля Задачей изучения дисциплины является: a) 

введение измеримых по Жордану множеств, внешней и 

внутренней мер Жордана, изучение классов измеримых 

множеств. Построение кратного интеграла Римана,  

интегральных сумм, сумм Дарбу, изучение критериев 

интегрируемости, свойств интеграла Римана, 

интегрируемости непрерывных функций, теоремы Фубини о 

сведении кратного интеграла к повторному, замене 

переменных в кратном интеграле.  Построение 

несобственного кратного  интеграла Римана по 

неограниченному множеству и от неограниченной функции, 

получение его свойств, доказательству признаков 

сходимости; b) изучение собственных и несобственных 

интегралов, зависящих от параметра, равномерной 

сходимости. Рассмотрение приложений данной теории к 

нахождению различных несобственных интегралов, 

интегралам Эйлера и интегралу Фурье; c) рассмотрение 

понятия криволинейного интеграла первого и второго рода, 

связи между ними. Введение понятие внешней 

дифференциальной формы и кусочно-гладкой поверхности. 

Определение интеграла от дифференциальной формы по 

цепи и рассмотрение его свойств. Получение основные 

интегральных формул: абстрактной формулы Стокса, 

формул Грина, Остроградского, классической формулы 

Стокса. Изучение элементов векторного анализа (теории 

поля). 

 

 

Умение доказывать признаки сходимости несобственных 

кратных интегралов.  Абсолютная сходимость. 

Определения  и физический смысл криволинейных 

интегралов первого и второго рода. Вычисление 

криволинейных интегралов. Повторные операции 

векторного анализа. Формулы Грина, Остроградского-

Гаусса, Стокса. Дивергенция, ротор, циркуляция. 

Потенциальные и соленоидальные  поля. Независимость 

криволинейного интеграла на плоскости от пути 

интегрирования. Оператор набла. 



TFKP3405 Теория функций  комплексного 

переменного 

Знание   фундаментальных методов исследования 

переменных величин, основанные на анализе бесконечно 

малых и использующими специфику поля комплексных 

чисел Комплексное число и действия над комплексными 

числами. Интеграл по комплексной переменной, теорема 

Коши. Интеграл Коши. Принцип максимума модуля 

аналитической функции. Теоремы Морера, Лиувилля. 

Равномерно сходящиеся ряды функций комплексной 

переменной, их свойства. Теоремы Вейерштрасса. 

Степенные ряды. Ряд Тейлора. Единственность определения 

аналитической функции 

Умение найти предел последовательности комплексных 

чисел. Функция комплексной переменной, 

дифференцирование; условия Коши-Римана. 

Аналитическая функция, ее свойства. Элементарные 

функции к.п. Продолжение с действительной оси. Ряд 

Лорана. Классификация изолированных особых точек 

однозначной аналитической функции. Вычет 

аналитической функции в изолированной особой точке, 

теорема Коши. Логарифмический вычет, теорема Руше. 

Конформные отображения. Теорема Римана. 

 
МОДУЛЬ 2  Алгебра и геометрия   

 

LAAG1 

1406 

Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 1 

 Целью преподавания дисциплины является обучение 

студентов основам линейной алгебры, в которой 

центральное место отводится одной из самых важных идей 

математики – идеи линейности, – реализуемой в таких 

понятиях, как линейные операции, линейная зависимость и 

независимость, ранг, линейное пространство, линейные и 

билинейные преобразования, а также первоначальное 

ознакомление студентов с основными алгебраическими 

структурами такими, как группа, кольцо, поле, имеющими 

приложения в самых различных отраслях современной 

науки и техники.  

Знание теории систем алгебраических уравнений, 

основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных сведений о 

группах, кольцах и полях. Умение использовать метод 

Гаусса для вычисления определителей, решения и 

исследования систем линейных алгебраических уравнений, 

исследования систем векторов на линейную зависимость, 

вычисления обратных матриц, нахождения ранга и базы 

системы векторов арифметического пространства. 

Практические навыки работы в поле комплексных чисел, в 

кольцах вычетов и кольцах многочленов, использования 

метода координат при решения геометрических задач, 

составления уравнений прямых и плоскостей по их 

различным заданиям.  

LAAG2 

1407 

Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 2 

. Целью преподавания дисциплины является обучение 

студентов основам линейной алгебры, в которой 

центральное место отводится одной из самых важных идей 

математики – идеи линейности, – реализуемой в таких 

понятиях, как линейные операции, линейная зависимость и 

независимость, ранг, линейное пространство, линейные и 

билинейные преобразования, а также первоначальное 

ознакомление студентов с основными алгебраическими 

структурами такими, как группа, кольцо, поле, имеющими 

приложения в самых различных отраслях современной 

науки и техники.  

 

Знание аксиоматики линейных и евклидовых пространств, 

понятий базиса и координат, теорию линейных операторов 

в линейных пространствах, классификацию нормальных 

операторов в евклидовых и унитарных пространствах, 

теорию квадратичных форм и квадрик. Умение находить 

базисы подпространств, строить ортонормированные 

системы векторов, находить Жорданову форму матрицы 

линейного оператора и вычислять канонический базис, 

приводить к каноническому виду квадратичные формы. 

Практические навыки построения матриц линейных 

преобразований, нахождения собственных значений и 

собственных векторов матриц, приведения квадрики к 

каноническому виду.  

 



A1 2408 Алгебра-1 Дисциплина имеет целью дать общие сведения об основных 

алгебраических структурах:  группах, кольцах, полях, - 

остановившись более подробно на кольцах многочленов.  

Курс включает следующие темы: алгебраическая система, 

изоморфизм алгебраических систем; полугруппы и 

моноиды; обобщенная ассоциативность, степени, обратимые 

элементы; определение и примеры групп, изоморфизмы и 

гомоморфизмы групп; подгруппы, нормальные подгруппы, 

порождающие множества, циклические группы; 

определение и общие свойства колец; сравнения, кольцо 

вычетов, гомоморфизмы; типы колец, поле, характеристика 

поля; кольца многочленов от одной и многих переменных; 

поле отношений; симметрические многочлены; 

алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел; 

многочлены с вещественными коэффициентами; системы 

полиномиальных уравнений, теорема Гильберта обазах; 

существование баз Гребнера полиномиальных идеалов, 

алгоритм Бухбергера построения баз Гребнера; системы 

поиномиальных уравнений с конечным числом решений; 

примеры применений баз Гребнера.  

Знание аксиоматики и основных примеров групп, колец и 

полей, теорем о гомоморфизмах, теоремы Гаусса об 

алгебраической замкнутости поля комплексных чисел, 

алгоритм Бухбергера. Умение разлагать многочлены на 

неприводимые множители, применять алгебраические 

методы и конструкции прямого произведения, 

факторизации, сопряжения, поля отношений, применять 

базы Гребнера.  

 

A2 2409 Алгебра-2 Теория Галуа –  одна из самых содержательных и красивых 

теорий  в математике, из которой проистекают многие 

современные разделы алгебры и которая имеет приложения 

в разных областях математики, потому что теория Галуа - 

это теория корней многочленов. Дисциплина Алгебра 2 

является естественным продолжением дисциплины Алгебра 

1 и включает в себя минимальный набор понятий и 

алгебраических конструкций, необходимых для изложения 

теории Галуа и ее простейших приложений: конечные 

алгебраические расширения полей; поля разложения и 

нормальные расширения; конечные поля; сепарабельные 

расширения;  расширения Галуа; примитивные элементы; 

соответствие Галуа; разрешимые и радикальные 

расширения; решение уравнений в радикалах; вычисление 

группы Галуа.  

Знание конструкции различных расширений полей, групп 

автоморфизмов расширений, соответствия Галуа. 

Представление о применениях теории Галуа. Практические 

навыки постороения группы Галуа алгебраического 

уравнения. 

 

ML1410 Математическая логика Знание Алгебры высказываний. Тавтологии. Принцип 

двойственности. Нормальные формы. Исчисление 

высказываний. Понятие вывода. Выводимые правила. 

Теорема о дедукции. Непротиворечивость и полнота 

исчисления высказываний. Синтаксис и семантика логики 

предикатов. Нормальные формы. Бескванторные формулы. 

Эквивалентные преобразования формул. Исчисление 

Умение доказывать теоремы о существовании модели, 

теоремы Геделя о полноте. Теории первого порядка. 

Модели теории. Свойства логики первого порядка: 

теоремы выполнимости Левенгейма, Сколема, Тарского; 

теорема компактности. 



предикатов гильбертовского и генценовского типов. 

Теорема дедукции. Исчисление предикатов с равенством. 

 Модуль 3    Дифференциальная геометрия  

DG2411 Дифференциальная геометрия  Знание теорий кривых и поверхностей в евклидовом 

пространстве, кривизна, кручение, формулы Френе. Первая и 

вторая квадратичные формы поверхности, теорема Менье. 

Кривизны поверхностей. Теорема Бонне о конгруэнтности 

поверхностей. Деривационные формулы, символы 

Кристоффеля 

. Внутренняя геометрия поверхностей. Геодезическая 

кривизна, геодезическая линия. Уравнения Эйлера-

Лагранжа и экстремальные свойства геодезических. 

Формула Гаусса-Бонне 

OT3412 Общая топология Знание открытых и замкнутых множеств, внутренность и 

замыкание множеств. Топология, базис и предбаза топологии. 

Непрерывные отображения топологических пространств. 

Подпространство и фактор-пространство топологического 

пространства. 

Произведение топологических пространств. Отделимые и 

регулярные пространства. Компактные и локально 

компактные пространства и их отображения. Связные 

пространства и множества. 

 Модуль 4   Вариационное исчисление  

TA2413 Теория алгоритмов Знание формализаций Клини и Тьюринга понятия алгоритма и 

эквивалентности этих формализаций, понятия и свойства 

вычислимых и вычислимо перечислимых множеств, 

нумераций Клини и Поста, s-m-n теоремы, теоремы о 

неподвижной точке; теорем Райса и Райса-Шапиро. 

Умение доказывать примитивную рекурсивность основных 

арифметических функций, эффективно кодировать пары 

чисел, конечные множества и кортежи, применять 

диагональные конструкции. Иметь представление о 

программе Поста и опростых и максимальных множествах. 

VIMO3414 Вариационное исчисление и методы 

оптимизации 

Знание  основных понятий дисциплины; фундаментальные 

теоремы и методы; иметь представление о численной 

реализации фундаментальных методов решения основных 

классов задач; алгоритмы решения основных классов задач. 

Умение распознавать по виду различные постановки 

задач; аналитически решать рассматриваемыми методами 

задачи вариационного исчисления, оптимального 

управления, конечномерные; применять известные 

теоремы; строить математическую модель 

оптимизационной проблемы в 

простейшем случае и выбрать метод ее исследования; 

преобразовывать постановку задачи к эквивалентному 

виду; 

 Модуль 5   Методы вычислений  

P1415 Программирование Знание о конструировании алгоритмов, методах структурного 

и модульного программирования, абстракциях основных 

структур данных (списки, множества и т.п.) и методах их 

обработки и способах реализации, методах и технологиях 

программирования;  

 

Умение  разрабатывать алгоритмы, реализовывать 

алгоритмы на языке программирования высокого уровня, 

описывать основные структуры данных, реализовывать 

методы обработки данных, работать в средах 

программирования;  

Умение использовать компьютерные навыки и 

способности информационного управления. Знание 

математического анализа, аналитической геометрии и 

алгебры, программирования, теории вероятностей и 



математической статистики, Умения и способность 

системного понимания явлений и процессов и 

предполагающие сочетание знаний.  

MV 2416 Методы вычислений Целью преподавания дисциплины является выработка 

необходимой интуиции для нахождения эффективных путей 

решения задач вычислительной математики, а также 

познакомить студентов с принципами, на основе которых 

осуществляется наиболее рациональная стратегия численного 

решения задач.  

Умение  решать задачи математической физики, а именно 

начальные и краевые задачи для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений в частных производных, интегральных 

уравнений. Ознакомление с теорией разностных схем и 

принципами построения алгоритмов, 

 Модуль 6  Дифференциальные уравнения  

DU2417 Дифференциальные уравнения  Знание   основных понятий;- основных теорем существования 

и единственности решения;- теорем о свойствах решений 

линейных дифференциальных уравнений и систем;- теорем о 

представлении решений дифференциальных уравнений и 

систем с постоянными коэффициентами;- утверждений об 

устойчивости решений и поведении траекторий вблизи 

положений равновесия;- краевые задачи и свойства их 

решений; 

- уравнения в частных производных первого порядка и 

способы представления решений. 

 

Умение  решать основные типы дифференциальных 

уравнений первого порядка;- ставить и решать задачу 

Коши;- решать линейные уравнения и системы с 

постоянными коэффициентами;- решать линейные 

уравнения второго порядка с переменными 

коэффициентами;- решать краевые задачи;- исследовать 

устойчивость решений; 

- строить траектории на фазовой плоскости;- решать 

уравнения в частных производных первого порядка. 

DUTU2418 Дифференциальные  уравнения и теория 

устойчивости 

Знание основных понятий теории дифференциальных 

уравнений, типичные постановки задач управления и 

оценивания, формулировки утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений; 

Умение решать задачи вычислительного и теоретического 

характера в области дифференциальных уравнений, 

ставить и решать задачи оптимального управления и 

оценивания. 

UMF3419 Уравнения математической физики Знание  основы теории дифференциальных уравнений в 

частных производных – уравнений математической физики и 

важнейших методов их решения, представленных в настоящей 

программе применительно к широкому кругу задач механики, 

физики и техники; -вывод основных уравнений 

математической физики и знание из свойств, формулировать 

краевые задачи для этих уравнений с граничными и 

начальными условиями с интерпретацией физического смысла 

описываемых явлений и полученных результатов; -

классификацию типов и канонического вида уравнений 

математической физики;  -как традиционные (аналитические), 

так и численные методы интегрирования уравнений в частных 

производных в объеме, минимально необходимом для 

инженеров; 

 

Умение сформировать результирующую систему 

алгебраических уравнений, соответствующую исходной 

краевой задаче; -строить основные разностные схемы 

применительно к различным типам дифференциальных 

уравнений, с учетом их достоинств и недостатков 

применительно к реализации численных решений 

отдельных задач математической физики на современной 

вычислительной технике;- постановки краевых задач в 

рассматриваемой предметной области, как сферы 

приложения изучаемых математических методов. 

 Модуль 7  Теория вероятностей , функциональный анализ и теоретическая механика 



TVMS3420 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Знание вероятностно-статистических понятий, как простые 

вероятность и ее оценка; случайная величина, ее числовые 

характеристики и их оценки; основные методы оценивания. 

Умение производить основные вероятностно-

статистические вычисления; межличностные: студенты 

должны научиться работать в группе, совместно решать 

поставленные задачи, связанные с теорией вероятностей и 

математической статистикой; системные:  

FA3421 Функциональный анализ Знание  основных понятий  и методов теории линейных 

нормированных и метрических пространств, банаховых и 

гильбертовых пространств, теории линейных операторов и 

функционалов. 

Умение эффективно применять методы  функционального 

анализа  для решения конкретных задач математики  и 

смежных областей знаний. 

TM4422 Теоретическая механика Знание теоретической механики, механики сплошной среды, 

основных разделов механики сплошной среды, механики 

элементов конструкций, математических основ механики: 

аналитической механики и динамики твердого тела, основных 

понятий и методов дифференциальной геометрии, топологии. 

Знание прикладных вопросов механики: устойчивости 

движения механических систем, основ теории гироскопа, 

основ теории колебаний, методов подобия и размерности в 

механике. Знание основ механики машин и численных 

методов в механике. Знание основ экспериментальной 

механики, пакетов прикладных программ для решения задач 

механики. 

Умение четко, ясно и логично выражать свои мысли в 

письменной и устной речи, владение культурой мышления 

и общения, способность к креативному мышлению, 

самостоятельному обучению. Способность объяснять свою 

позицию не только специалистам, но и нецелевой 

аудитории. Наличие лидерских качеств, умение брать на 

себя ответственность за принятые решения. Обладание 

навыками планирования  времени, навыками 

самостоятельной работы.  

ИОТ 1 (Математический анализ и теория функции)  

IZP 3501 Интегралы, зависящие от параметров  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: мат.анализ-1, мат.анализ-2, 

функции многих переменных 

 

2+1+0 

Целью изучения дисциплины является: получение 

базовых знаний в области непрерывной математики (освоить и 

уметь пользоваться понятиями: Несобственные интегралы, 

зависящие от параметра, равномерная непрерывность); 

Самостоятельно решать классические задачи 

математического анализа; Овладеть навыками использования 

методов математического анализа при моделировании 

различных процессов и решении прикладных задач 

естественнонаучного и гуманитарного профиля. 

 

Знание: собственных интегралов зависящих от параметра; 

их свойства; формула Лейбница.   Несобственные 

интегралы, зависящие от параметра. Критерий Коши 

равномерной сходимости на множестве несобственного 

интеграла, зависящего от параметра, признаки 

равномерной  сходимости. Свойства несобственных 

интегралов, зависящих от параметра. Интегралы Эйлера. 

Умение исследовать на сходимость  несобственные 

интегралы, зависящие от параметра. 

PMA 3502 Практикум по математическому анализу 

матан1- 3 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: : мат.анализ-1, мат.анализ-

2, функции многих переменных 

2+1+0 

Функции многих переменных; криволинейные интегралы; 

кратные интегралы; поверхностные интегралы; теория поля 

проводить математические исследования с использованием 

аппарата математического анализа; формировать навыки 

работы с абстрактными математическими понятиями 

вычислить двойных интегралов,  поверхностных 

интегралов I и II рода, тройных интегралов; 

находить частные производные и дифференциалы 

функции многих переменных; дифференцировать 

сложную функцию. 

исследовать   функцию  на экстремум; знать  связь 

криволинейных интегралов; изучать математически 

аспекты теории поля 

обеспечить запросы других математических дисциплин; 

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать 



данные современных научных исследований, необходимые 

для формирования выводов по соответствующим научным 

и профессиональным проблемам. 

 

FPTV 3503 Функциональные пространства и теоремы 

вложения   

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: : мат.анализ-1, мат.анализ-

2, функции многих переменных 

 

1+1+0 

Цели и задачи дисциплины: основной целью курса является 

освоение студентами основ современной теории 

функциональных пространств и ее приложений к задачам 

современного математического и функционального анализа. 

Изучение основных интегральных неравенств и их 

применение. Обучение студентов основам теории 

приближения с помощью дифференцируемых функций. Круг 

вопросов, объединенных под названием «теоремы вложения 

для дифференцируемых функций», посвящен следующей 

общей проблеме: как, зная дифференциальные свойства 

функций в одной метрике, установить их свойства  

в другой метрике 

В результате изучения дисциплины  

Знать: основные свойства пространств Лебега, основные 

интегральные неравенства теории функциональных 

пространств (Гельдера, Иенсена, Минковского, Харди и их 

обобщения для рядов и интегралов), критерии 

компактности множеств в пространствах Лебега, 

определения и основные свойства соболевских усреднений 

и их применение для  приближения функций из 

пространств Лебега с помощью гладких функций 

Уметь: применять основные интегральные неравенства 

для решения задач об оценках норм в пространствах 

функций и последовательностей, норм операторов Харди и 

операторов усреднения, устанавливать точность 

соответствующих оценок, применять критерии 

компактности   

… PFA 

3504 

Практикум по функциональному  анализу  

3кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: : мат.анализ-1, мат.анализ-

2, функции многих переменных 

2+1+0 

Целью практикума является предоставление студентам, 

обучающимся на факультете 

возможности организовать практические занятия по основным 

темам дисциплины «Функциональный анализ» в условиях 

дефицита отводимых на нее учебным планом аудиторных 

часов. 

Уметь: Решать задачи по основным темам дисциплины 

«Функциональный анализ».  Уметь применять теоремы 

функционального анализа к решению прикладных задач.   

 

 

PKPMZA 

3505 

Применение компьютерного пакета Maple 

в задачах анализа 

3 кредита/3 ECTS  

Пререквизиты: : мат.анализ-1, мат.анализ-

2, функции многих переменных 

 

 

2+1+0 

Целью данного курса является научить студентов основными 

командами компьютерного пакета   Maple, применяемые в 

математическом анализе. Задачей  курса является ознакомить 

и приобрести навыки применение  компьютерных пакетов в 

разных прикладных задачах.   Арифметические операции, 

числа,основные константы и стандартные функции. 

Элементарные преобразования математических выражений.  

Функции  в  Maple.   

В результате студент должен знать основные принципы, 

команды  Maple и уметь их применять к решению задач 

математического анализа. Приобрести навыки 

моделирования прикладных задач с помощью 

компьютерных пакетов.   

 

 

 

CFP 3506 Целые функции и их приложения 

3 кредита/3 ECTS   

Пререквизиты: тфкп 

 

2+1+0 

Целью данного курса является научить студентов работать с 

целыми функциями возникающие в теоретических задачах 

математики. Задачей курса является понять основные идеи 

теории целых функции. Теорема Лиувилля. 

Экспоненциальный рост функции. Система функций. 

В результате студенты должны знать основные теоремы 

теории функции. Уметь применять теоремы теории 

функции к решению прикладных задач.  Приобрести 

навыки исследование теории целых функции.  

LDO 4507 Линейные дифференциальные операторы  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: : мат.анализ-1, мат.анализ-

2, функции многих переменных ,ТФКП. 

ДУ 

 

2+1+0 

Целью данного курса является научить студентов работать с 

линейными дифференциальными операторами в конечных 

областях. Задачей курса является понять основные методы 

линейных дифференциальных операторов. Линейные 

дифференциальные уравнения. Виды краевых условий. 

Функция Грина. Краевые задачи.  

Студент должен знать основные методы линейных 

дифференциальных операторов. Уметь применять теоремы 

линейных дифференциальных операторов. Приобрести 

навыки исследование линейных дифференциальных 

операторов.  



STLO 4508 

 

Спектральная теория линейных операторов 

нурахметов 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

Целью данного курса является научить студентов с основными 

проблемами спектральной теории линейных операторов.  

Задачей курса является понять основные методы и постановку 

задач спектральной теории  линейных операторов. Резольвента 

оператора.  Классы функции. Собственные функции. 

Собственные значения.  

Студент должен знать основные методы спектральной 

задачи. Уметь проанализировать степень сложности 

спектральной задачи и дать прикладную интерпретацию. 

Иметь навыки исследование  спектральной теории 

линейных операторов.  

OFIP 4509 Обобщенные функции и их приложения  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

Целью модуля является значительно расширить и углубить 

исследования геометрических и механических задач, 

возникающих при изучении бесконечно малых изгибании 

поверхностей положительной кривизны с точкой уплощения и 

состояния безмоментного напряженного равновесия выпуклых 

оболочек.  

Знание  интеграла Лебега, функционального анализа, 

различные классы функций и фукциональных пространств, 

свойства некоторых специальных операторов. 

EZTP 4510 Экстремальные задачи теории 

приближения  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

Экстремальных задачах возникают и находят приложения во 

многих областях естествознания, техники и науки. В матем. 

такой интересной областью , где естественно возникают экстр. 

задачи, являются теории приближения. Здесь прослеживается 

эволюция объектов  исслед. и аппар. приближении этой 

теории от классичес. наилучших  приближен. индивид  бан. 

пр-в. до разнообр. и поперечников функ. классов в этих пр. вах 

, и с этой точки опис. экстр приб. 

Знание   приложений экстремальных задач, возникающих 

во многих областях естествознания, техники и науки.  

Умение связать теорию экстремальных задач с теорией 

приближений 

ИОТ 2 (Математическая логика и алгебра) 

ETV3501 Элементы теории вычислений 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Курс является введением в современную теорию алгоритмов. 

Целью дисциплины является научить студентов приемам 

математического исследования алгоритмов на основе таких 

простых моделей вычислений, как регулярные языки, 

детерминированные и недетерминированные конечные 

автоматы, контекстно свободные грамматики и автоматы со 

стеком. Изучение конечных автоматов предлагается в 

контексте их приложений к таким алгоритмическим 

проблемам, как минимизация числа состояний, распознавания 

цепочек символов, синтаксический анализ программ 

Знание свойств замкнутости регулярных языков, теоремы 

об эквивалентности конечных детерминированных и 

недетерминированных автоматов, совпадении класса 

регулярных языком с классом языков, распознаваемых 

конечными автоматами, и класса контекстно-свободных 

языков с классом языков, распознаваемых автоматами со 

стеком, теоремы Майхилла о минимизации числа 

состояний, лемм о накачке. Умение строить алгоритмы 

распознавания языка, заданного регулярным выражением, 

писать программы автоматных вычислений, Практические 

навыки преобразования недетерминированного автомата в 

эквивалетный детерминированный, использования 

алгоритма минимизации числа состояний.  

AS 3502 Алгебраические системы 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: алгебра-1, алгебра-2 

2+1+0 

В данной дисциплине рассматриваются следующие 

основополагающие темы математической науки: отображения, 

отношения и их свойства; специальные бинарные отношения и 

их графы; алгебраические операции, сигнатура и модель; 

морфизмы, мономорфизмы и изомофизмы алгебраических 

систем; языки первого и второго порядка; теории первого 

порядка; Классификация формул первого порядка. Теоремы 

компактности и полноты.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

уметь на языке первого порядка записывать формулы 

удовлетворящие заданным условиям. Изучить аксиоматику 

конкретных теории. Строить изоморфные модели. Строить 

модели конкретных предложений. Уметь доказывать 

элементарную эквивалетность двух моделей с помощью 

метода перекидки. 



OTG 3503 Основы теории групп 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Теория групп изучает симметрию в самом общем понимании. 

Группы естественным образом возникают во многих 

математических структурах. В курсе приводится аксиоматика 

групп и рассматриваются различные конструкции, 

позволяющие строить новые группы из заданных. Подробно 

изучаются основные классы групп: абелевых, конечных, 

нильпотентных, разрешимых. Даются примеры приложений 

теории групп в математике и физике 

В результате изучения дисциплины студент должен знать 

понятие группы, основные групповые конструкции и 

понятия: прямые суммы, факторы, сопряжения, орбиты, 

коммутаторы, центры; знать характеризацию циклических 

и абелевых групп, теорему Силова о конечных группах, 

основные теоремы о разрешимых и нильпотентных 

группах. Иметь представление об использовании групп в 

различных областях математики и физики 

TA 3504 Теория алгоритмов 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью дисциплины является формализация понятий 

алгоритма и алгоритмически неразрешимой проблемы. 

Основные темы курса: примитивно рекурсивные и частично 

рекурсивные функции; функции, вычислимые по Тьюрингу, 

универсальная машина Тьюринга; тезис Чѐрча; вычислимые и 

вычислимо перечислимые множества; универсальные 

функции, диагональные конструкции; нумерации Клини и 

Поста; s-m-n теорема, теорема о неподвижной точке; теоремы 

Райса и Райса-Шапиро; креативные, продуктивные, простые и 

максимальные множества 

Знание формализаций Клини и Тьюринга понятия 

алгоритма и эквивалентности этих формализаций, понятия 

и свойства вычислимых и вычислимо перечислимых 

множеств, нумераций Клини и Поста, s-m-n теоремы, 

теоремы о неподвижной точке; теорем Райса и Райса-

Шапиро. Умение доказывать примитивную рекурсивность 

основных арифметических функций, эффективно 

кодировать пары чисел, конечные множества и кортежи, 

применять диагональные конструкции. Иметь 

представление о программе Поста и опростых и 

максимальных множествах 

VTM 3505 Введение в теорию моделей 

3 кредита/3 ECTS   

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Теория моделей составляет основную часть математической 

логики. Рассматриваемые в ней общие понятия 

математической структуры включает в себя как примеры и 

частные случаи все без исключения математические системы в 

различных разделах математики. Поэтому разработанные в 

ней методы и доказанные теоремы могут использоваться во 

всех областях математики и информатики. 

В данном курсе классифицируется основные методы 

используемые в современной теории моделей, которые 

были использованы для решения наиболее трудных 

проблем математики таких как – 1-я, 5-я и 17-я проблемы 

Гильберта и связанные с вопросами полноты, 

аксиоматизируемости, независимости и разрешимости 

конкретных теории. 

KP 3506 Кольца и поля 

3 кредита/3 ECTS      

Пререквизиты:алгебра-1, алгебра-2    

2+1+0 

Теория групп, колец и полей составляет сердцевину 

исследований по современной алгебре. В курсе изучаются  

группы и их подгруппы, конструкции групп, нормальные 

подгруппы, классы сопряженности, абелевы группы; 

расширения полей, конечные поля, алгебраически замкнутые и 

вещественно замкнутые поля; понятия идеала, радикала, 

полупростые и простые кольца, критерий разложимости 

кольца с единицей в прямую сумму подколец; теорема 

Фробениуса о конечномерных алгебрах с делением над R; 

понятия и примеры алгебр: коммутативных, 

антикоммутативных, алгебр Ли, алгебр с делением. В качестве 

приложений рассматриваются связи линейных групп с 

алгеброй кватернионов, параметризация групп поворотов 

трехмерного и четырехмерного евклидова пространства 

Знать основные алгебраические конструкции и понятия: 

прямая и полупрямая сумма, нормальная подгруппа, 

гомоморфизм, простое расширение поля, степень 

расширения, группа Галуа, радикал кольца поля; знать 

теорему Фробениуса, геометрические приложения 

линейных групп специального вида. Иметь представление 

о различных классах алгебр и их приложениях 



EV 4507 Эффективная вычислимость 

3 кредита/3 ECTS   Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с 

фундаментальными концепциями теории алгоритмов. 

Основные темы курсы: вычислимые перестановки, теорема 

Майхилла об изоморфизме; m-сводимость, креативность и m-

полнота; тьюрингова сводимость и оператор скачка; 

арифметическая иерархия, теорема Поста об иерархии; 

проблема Поста, теорема Фридберга-Мучника 

Знание теоремы Майхилла об эквивалентности 

креативности и m-полноты свойств оператора скачка, 

понятия арифметического множества, теоремы Поста об 

иерархии. Умение применять s-m-n теорему для 

построения сводящих функций и алгоритм Куратовского 

для оценки сложности множеств, доказывать 

относительную рекурсивность и относительную 

рекурсивную перечислимость множеств. Иметь 

представление о проблеме Поста и способах ее решения 

VO 4508 Вычислимые ординалы 

3 кредита/3 ECTS   Пререквизиты: алгебра-

1, алгебра-2 

2+1+0 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с 

современной теорией конструктивных вполне упорядоченных 

множеств, необходимой для работы с множествами 

гиперарифметической иерархии и иерархии Ершова. 

Основные темы дисциплины: типы частичных порядков, 

линейные и полные упорядочения; критерий вполне 

упорядоченности; полный порядок на совокупности всех 

ординалао; кардинальная и ординальная арифметика, законы 

монотонности, предел последовательности ординалов; 

принцип трансфинитной индукции; понятие вычислимого 

ординала; система ординальных обозначений Клини, 

конструктивность вычислимых ординалов; теорема Спектора 

о вычислимости конструктивных ординалов 

Знание понятия полной упорядоченности множества, 

аксиомы, эквивалентные аксиоме Цермело, кардинальной 

и ординальной арифметики, системы ординальных 

обозначений Клини и эквивалентности понятий 

вычислимого и конструктивного ординалов. Умение 

применять трансфинитную индукцию при работе с 

ординалами, приводить ординалы к нормальной форме 

PT 4509 Полные теории 

3  кредита/3 ECTS   Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Теорема о существовании модели непротиворечивой теории, 

теорема компактности. Полные и неполные теории. Булева 

алгебра Линденбаума-Тарского полной теории.  Критерий  

Тарского-Робинсона элементарной подмодели. Элементарные 

цепи. Главные и неглавные ультрафильтры полной теории. 

Теорема об опускании  неглавного ультрафильтра. Простые 

модели, насыщенные модели и условия их существования.  

Изоморфизм моделей, зигзаг-метод. Изоморфизм 

элементарно эквивалентных простых моделей и 

изоморфизм элементарно эквивалентных насыщенных 

моделей одной мощности. Теорема Рыль-Нардзевского. 

Характеризация  универсальных, экзистенциальных и 

индуктивных теорий. Теорема Вота о несуществовании  

полной счетной теории с двумя счетными моделями.  

AL 4510 Алгебры Ли 3 кредита/3 ECTS   

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Проинформировать студентов полезными  информациями,  

которые развиваются в последние время в математике  в 

особенности полные ознакомление с алгебры Ли и показать 

интересную связь алгебры Ли и других наук. Освоение 

показателей алгебры  Ли. Понимание природы алгебры Ли. 

Полное исследование статистики группы перемещения.     

Готовятся специалисты по направлению алгебры Ли и 

группы Ли. 

ИОТ 3 ( Стохастический анализ и актуарная математика ) 

SFM  3501 Стохастическая финансовая математика 

3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Целью курса является ознакомление студентов методами  

начисления простых и сложных  процентов при обслуживании 

клиентов, способы учета векселей, методы расчетов при 

работе с несколькими валютами одновременно. 

  Умение определения эффективности капитальных 

вложений на основе дисконтирования – приведения 

будущих капитальных затрат к начальному моменту 

времени. 



MS 3502 Математическая статистика 3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Целью курса является ознакомление студентов классических 

и исследовательских университетов с основными понятиями , 

результатами и важными практическими приложениями 

современных направлений математической статистики. 

Знание: Основных задач и  распределении  математической 

статистики; Умение: Находить вероятностных 

характеристик, относящихся к эмпирическим функциям 

распределения, выборочным характеристикам и 

порядковым статистикам; 

SA 3503 Стохастический анализ 2кредита/ 

Пререквезиты: 

1+1+0 

Курс посвящен изложению некоторых важных разделов общей 

теории стохастического анализа и его  приложений 

Целью  преподавания дисциплины  является ознокомление 

обучающихся  основами стохастического анализа и теории 

мартингалов,  а также некоторыми  их приложениями. 

Знание: Основных понятий и важнейших 

фундаментальных результатов общей теории случайных 

процессов; Основ теории мартингалов и полумартингалов; 

Определений стохастического дифференциального 

уравнения и его решения;  

Умение: Различать важнейших классов теории случайных 

процессов; 

PSE 3504 Прикладная статистика и эконометрика 

3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными 

методами прикладной статистики и эконометрики как 

инструментами статистического анализа и прогнозирования. 

Знание основных эконометрических методов и умение 

применять их при решении практических задач. Умение 

исследовать имеющуюся модель на отклонения от 

классической с помошью специальных тестов. Умение 

делать соответствующие статистические выводы по 

оцененной модели и прогнозировать. 

TSP 3505 Теория случайных процессов 3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов математических и других специальностей 

классических и исследовательских университетов с 

основными понятиями и разделами теории случайных 

процессов, опираясь на строгое в математическом смысле и 

вместе с тем пригодное для первоначального ознакомления 

изложении. 

Знание: Основных классов случайных процессов; 

Винеровский процесс; Корреляционную теорию 

стационарных случайных процессов; Элементов теории 

мартингалов; Основных понятий теории марковских 

процессов; Основных понятий  теории стохастического 

интеграла Ито.  

Умение: Различать важнейших классов теории случайных 

процессов; Находить конечномерных   распределений 

случайных процессов с независимыми приращениями и 

марковских процессов; 

PTTV 3506 Предельные теоремы теории вероятностей 

3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Целью дисциплины является  изложение ряда классических и 

некоторых новейших результатов теории суммирования 

независимых случайных величин- одной из самых важных и 

интенсивно разрабатываемых областей теории вероятностей. 

 

Знание:  Хронологическую историю возникновения и 

развития предельных теорем теории вероятностей и 

математической статистики; Умение: Доказывать 

классических предельных теорем Муавра-Лапласа и 

Пуассона прямыми методами; 

AM 4507 Актуарная математика 3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Данный курс является частью  курса 1 Минимальной 

программы обучения актуариев в РК. В данном курсе 

изучается основы теории страхования жизни. Именно, в 

программу курса входят следующие разделы: построение 

таблицы смертности, теория страховых аннуитетов, теория 

страхования жизни, совместные страховые аннуитеты, 

пенсионные планы. 

Уметь: решать задачи по финансовым аннуитетам, 

построить таблицу смертности, определить текущую и 

будущую стоимость различных видов страховых 

аннуитетов; определить размеры единовременного и 

ежегодных нетто-премий и брутто-премий для продуктов 

страхования жизни; определить величину ежегодных 

страховых резервов; найти размеров пенсионных выплат и 

накоплений. 



SU 4508 Стохастические уравнения 3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Знать: определения и свойства основных объектов изучения 

теории вероятностей, атакже формулировки наиболее важных 

утверждений, методы их доказательств, возможные сферы 

приложений. Уметь: решать задачи вычислительного и 

теоретического характера в области теории вероятностей, 

устанавливать взаимосвязи между вводимыми понятиям, 

доказывать как известные утверждения, так и родственные им 

новые. 

Владеть: разнообразным математическим аппаратом, 

подбирая сочетания различных методов, для описания и 

анализа вероятностных моделей. Освоение теории 

вероятностей необходимо для дальнейшего изучения 

математической статистики, основ теории случайных 

процессов, концепций современного естествознания, 

многих специальных курсов, посвященных моделированию 

естественных процессов.  

MSP 4509 Марковские случайные процессы 3кредита/ 

Пререквезиты: 

2+1+0 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов классических и исследовательских университетов с 

основными понятиями теории марковских цепей и марковских 

случайных процессов, а также некоторыми их важнейшими 

приложениями. 

Знание: Основных понятий теории марковских цепей, 

теории марковских процессов и семейств; Семейств 

операторов, связанных с марковскими процессами; 

Умение: Различать различных классов и состояний 

марковских цепей; 

MSR 4510 Математика страхования рисков 3кредита/ 

Пререквезиты:  

2+1+0 

Целью дисциплины является обучение студентов принципам 

управления риском в страховании, принятия решений в 

рисковых ситуациях для различных типов страховых схем, 

методам формализации и решения задач определения 

финансовых характеристик. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: количественные характеристики финансовой 

устойчивости страховщика; 

основные типы и свойства страховых договоров; 

уметь: формализовывать постановки задач принятия 

решений в условиях риска; 

анализировать источники риска, использовать для их 

описания адекватные меры риска; 

ИОТ 4 ( Дифф. уравнение и уравнение математической физики) 

KTDU3301 Качественная теория дифференциальных 

уравнений 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

В данном курсе вначале дается необходимые сведения для 

понимания этого курса. Излагаются некоторые 

современные методы качественной теории 

дифференциальных уравнений. Рассматриваются примеры 

и приложения. Изучаются разные классы системы 

дифференциальных уравнений и их классификация на 

основе некоторых асимптотических характеристик 

системы дифференциальных уравнений. 

 

В результате обучения магистранты владеют 

методами исследования линейных и нелинейных 

систем дифференциальных уравнений. Будут 

знать классификаций систем линейных 

дифференциальных уравнений и их свойства. 

У прослушавшего полностью курс формируется 

глубокие знания, необходимые для исследования 

дифференциальных уравнений по решению 

прикладных задач и компетентно решать любые 

профессиональные проблемы, возникающие в 

повседневной работе. 

InU3302 Интегральные уравнения 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Многие интегральные уравнения описывают реальные 

естественно-технические процессы, т.е. имеют 

практическое значение. В данном курсе изучаются 

линейные, нелинейные и слабо сингулярные  

интегральные уравнения и их приложения в задачах 

физики, механики, техники, биологии и других 

естественных наук. 

иметь представление: о роли интегральных 

уравнений в задачах естествознания; о 

собственных функциях; о резольвенте; о теоремах 

Фредгольма. знать: основные теоремы 

интегральных уравнений; свойства симметричных 

и самосопряженных операторов; теоремы 

Фредгольма; 



уметь: решать задачи, связанные с интегральными 

уравнениями; доказывать основные теоремы о 

свойствах интегральных уравнений; строить 

резольвенту уравнений Фредгольма и Вольтера 

LUMP 2303 Дифференциальные уравнения с малым 

параметром 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Любая математическая модель, адекватно описывающая 

реальность в терминах дифференциальных уравнений, 

непременно включает в себя (явно или неявно) различные 

параметры, причем в типичной ситуации их значения 

известны лишь приближенно с той или иной точностью. 

Поэтому вопрос о характере поведения решений 

дифференциального уравнения при малом изменении 

величины входящего в уравнение параметра представляет 

принципиальный интерес. Настоящий курс посвящен 

более сложному сингулярному случаю – когда не 

выполнено предположение о регулярности вхождения 

параметра в уравнение. 

Умение применять полученные теоретические 

знания к решению практических задач. Умение  

разрабатывать правильную стратегию решения 

поставленных задач. владение теоретическими и 

экспериментальными методами исследования 

характерных задач определенной области 

математики. 

PUPRDU3304 Периодические и условно периодические решения 

дифференциальных уравнений 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Элективный курс посвящен нелинейным периодическим 

колебаниям. Излагается теория периодических решений 

А. Пуанкаре и А.М. Ляпунова и развитие этой теории 

Боголюбовым Н.Н., Митропольским Ю.М., 

А.М. Самойленко и др. В курсе условно-периодические 

решения рассматриваются на основе всемирно известной 

КАМ теории: теории, разработанной выдающимися 

математиками Колмогоровым А.Н., Арнольдом В.В. и 

Мозером Ю. Разбираются применение этой теории в 

небесной и прикладной механике в задачах движения 

различных тел. Курс развивает теорию периодических и 

условно периодических решений дифференциальных 

уравнений, разработанных математиками Казахстана, 

школами видных математиков как: проф. Харасахала В.Х., 

чл.корр. АН КазССР Умбетжанова Д.У. и др. 

 знать: основу теории колебания и периодических 

движений, описываемых дифференциальными 

уравнениями, теорию существования 

периодических и условно периодических 

решении уравнений. 

– уметь: применять эти знания при исследовании 

и решении задач механики, физики и других 

отраслей науки; 

– владеть: методами построения и условно 

периодических решений линейных и 

квазилинейных уравнений, разработанных 

известными специалистами в т.ч. лектором. 

LIDU 3303 Линейные и интегро-дифференциальные 

уравнения 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью изучения дисциплины являются ознакомить 

студентов основными проблемами теории и методами 

решения начальных и краевых задач для линейных 

интегро-дифференциальных уравнений произвольного 

порядка. 

Задачей изучения дисциплины. В данном курсе будут 

рассмотрены начальные и краевые задачи для линейных 

интегро-дифференциальных уравнений произвольного 

порядка в случаях, когда порядок внешнего 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:-теоретические основы теории интегро-

дифференциальных уравнений; 

уметь:-точно и обстоятельно аргументировать 

ход рассуждений; 

-использовать математические модели реальных 

процессов для эффективных решений 

прикладных задач; 

иметь навыки:-правильно установить тип 



дифференциального оператора больше порядка 

внутреннего дифференциального оператора и когда, 

порядок внешнего дифференциального оператора меньше 

порядка внутреннего дифференциального оператора. 

Будут даны методы решения начальных и краевых задач 

для линейных интегро-дифференциальных уравнений с 

использованием фундаментальных систем решений, 

начальных и граничных функции внешнего и внутреннего 

дифференциальных операторов, а также без использования  

фундаментальных систем решений. 

интегро-дифференциальных уравнений, выбрать 

метод и прием его решения и решить его с учетом 

начально-краевых условий; -в чтении 

специальной литературы по некоторым разделам 

интегро-дифференциальных уравнений; 

быть компетентным в современных методах 

исследования в области интегро-

дифференциальных уравнений. 

TOPL 3304 Теория обобщенных показателей  Ляпунова 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Изучаются обобщенные показатели линейных систем 

дифференциальных уравнений и ее применение в 

исследований нелинейных векторных дифференциальных 

уравнений. 

Цель преподавания курса - овладение методами теории 

обобщенных показателей, необходимых для дальнейшей 

научной и профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- выработать глубокие знания основ теории 

обобщенных показателей; 

- умение применять эти знания при исследовании 

нелинейных дифференциальных уравнений и 

решении задач, в различных областях 

естествознания и техники. 

 

KZNSDU3305 Краевые задачи с начальными скачками для 

дифференциальных уравнений 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Данный курс посвящен исследованию асимптотического 

поведения решений сингулярное возмущенных линейных 

дифференциальных уравнений, обладающих явлениям 

начальных скачков. Сингулярное возмущенные 

дифференциальные уравнения привлекают многих 

исследователей большой прикладной значимостью этих 

уравнений. Они выступают в качестве математических 

моделей при исследовании самых разнообразных 

процессов современной техники и физики, биологии, 

экологии и т.д. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать:- теоретические основы теории краевых 

задач с начальными скачками для 

дифференциальных уравнений; 

уметь:- точно и обстоятельно аргументировать 

ход рассуждений; - использовать математические 

модели реальных процессов для эффективных 

решений прикладных задач; 

иметь навыки: - правильно установить тип 

дифференциальных уравнений с начальными 

скачками, выбрать метод и прием его решения и 

решить его с учетом начально-краевых условий; 

 

KZDSCHP 3306 Краевые задачи для систем в частных 

производных 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Краевые задачи для уравнений параболического и 

эллиптического типов в пространствах Гельдера и 

Соболева. Первая и вторая граничные задачи для систем 

параболических уравнений в пространстве Гельдера. 

Существование, единственность, оценки решения. Метод 

построения регуляризатора для доказательства 

существования решения,  метод Шаудера для вывода 

оценок решения. Задача Дирихле для эллиптических 

уравнений в пространстве Соболева. Существование, 

оценки решения задачи. Теоремы Фредгольма. 

В результате обучения студенты должны владеть 

техникой получения априорных оценок 

пространствах Гельдера и Соболева, а также 

разрешимостью краевых задач параболического 

типа современными методами (метод построения 

регуляризатора для доказательства 

существования решения, метод Шаудера, 

фредгольмовость дифференциальных 

операторов). 



KZDSODU 3307 Краевые задачи для систем ОДУ 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Во многих разделах прикладной математики возникают 

краевые задачи для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений. В курсе будут 

рассмотрены конкретные задачи из приложения, 

приводящие к краевым задачам для систем 

дифференциальных   уравнений.  Будут рассмотрены 

различные подходы к изучению вопросов качественной 

теории  и методы нахождения приближенного решения 

краевых задач для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  Приводится 

сравнительный анализ существующих методов. 

В результате обучения студенты будут 

ознакомлены методами исследования краевых 

задач для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений с малым 

параметром при старшей производной. Уметь 

выявлять влияние малого параметра на 

асимптотическое поведение решений, выяснить 

порядка роста решений в точке начального 

скачка. Иметь навыки решения краевых задач для 

систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

TVPMPH 4308 Теоретические и вычислительные проблемы  

математической физики 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Курс «Теоретические и вычислителные проблемы 

математической физики» появящен к ознакомлению 

современных проблем математической физики. Основной 

целью является разрешимость задач теории 

дифференциальных уравнений в частных производных и 

их эффективные вычислительные алгоритмы. Наряду с 

линейными уравнениями также будут рассматриваться 

нелинейные дифференциальные уравнения в частных 

производных с реальными приложениями 

Должен знать: Математический анализ, алгебра, 

геометрия и теория обыкновенных 

дифференциальных уравнений.Уметь:  Решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений и 

их численная реализация не ЭВМ.Владеть: Языки 

программирования решение задач с помощью 

пакета прикладных программ. 

ИОТ 5 ( Оптимизация и оптимальное управление) 

MMKP 3301 Математическое программирование 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Математическое программирование - это область 

математики, разрабатывающая теорию, численные методы 

решения многомерных задач с ограничениями. В отличие 

от классической математики, математическое 

программирование занимается математическими методами 

решения задач нахождения наилучших вариантов из всех 

возможных. 

Цель курса, заключается в вооружении учащихся 

математическим аппаратом программирования, для 

решения оптимизационных задач в анализе и 

планировании производства.  

Задачи курса: Сформировать фундаментальные основы 

знаний в области теории алгоритмов и структур данных, 

познакомить с математическими основами компьютерных 

наук, освоить программирование в различных парадигмах 

и заключены в изучении следующих вопросов: 

По окончанию курса студент должен: 

- знать: основные аспекты математического 

моделирования линейного программирования, 

геометрическую интерпретацию задач линейного 

программирования, общую формулировку, 

классификацию задач математического 

программирования, решение простейших задач 

линейного программирования графическим 

методом. 

- уметь: составлять математическую модель 

простейших задач линейного программирования, 

решать простейшие задачи линейного 

программирования графическим методом. 



 Теория автоматического управления 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Курс направлен на развитие способности аналитических 

исследований экономических процессов, умения строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования 

различных экономических явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ. 

При изучении дисциплины «Теория принятия решений» 

рассматриваются вопросы принятия решений, линейные 

модели, теория управления запасами, теория очередей, 

сетевые модели. Излагаются теоретические основы 

экономико-математических методов: элементы выпуклого 

анализа, выпуклого, нелинейного, линейного 

программирования, необходимые для планирования и 

управления производством, для решения актуальных 

проблем макромоделей экономики 

знать:сущность экономико-математического 

моделирования; 

линейные оптимизационные методы; 

принципы динамического программирования; 

уметь:формулировать и решать двойственные 

задачи линейного программирования; решать 

задачи динамического программирования; 

строить алгоритмы решения задач 

математического моделирования и находить их 

решение с применением средств 

программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов. 

TOU 3307 Теория оптимального управления 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MANL 1001, MANL 1002, PTHR 

2001. 

2+1+0 

Данная дисциплина является  продолжением курса 

«Методы оптимизации». Курс содержит методы 

оптимизации в конечномерных пространствах, 

вариационное исчисление, принцип максимума и 

динамическое программирование в задачах  оптимального  

управления. 

Основная цель дисциплины «Оптимальное управление» 

изучить: методы минимизации функционалов заданных на 

множествах  функциональных пространств. 

Основные разделы, изучаемые студентами по данной 

дисциплине: основы дифференциального  исчисления в 

банаховом пространстве, основы выпуклого анализа, 

градиент функционалов, методы минимизации 

функционалов в банаховом   пространстве, основы 

выпуклого анализа, методы минимизации функционалов в 

банаховом пространстве. 

Студенты, завершившие изучение данной 

дисциплины должны: 

- иметь фундаментальные знания по методам 

оптимизации в банаховом пространстве; 

- знать методы решения экстремальных  задач в 

функциональных  пространствах; 

- уметь применять методы минимизации  

функционалов в банаховом пространстве для 

решения  прикладных и естественнонаучных 

задач; приобрести практические навыки  

реализации численных методов минимизации на 

современных средствах вычислительный техники. 

CHRNKZ 3302 Общая теория экстремальных задач 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

В настоящее время потребности практики способствуют 

бурному развитию методов приближенного решения 

экстремальных задач. Развитие ЭВМ сделало возможным 

эффективное решение многих важных прикладных 

экстремальных задач, которые ранее из-за своей 

сложности представлялись недоступными. Цель спецкурса 

«Введение в теорию экстремальных задач» – ознакомление 

студентов с теорией экстремальных задач, а также с 

основными наиболее часто используемыми на практике 

методами приближенного решения экстремальных задач. 

Дается теоретическое обоснование и краткая 

характеристика этих методов. Рассматриваются методы 

Знать: основные понятия, связанные с 

экстремальными задачами; методы решения задач 

оптимизации; постановки и правила решения 

задач классического вариационного исчисления; 

постановки и правила решения задач 

оптимального управления. 

Уметь: применять классические методы 

математики при решении фундаментальных и 

прикладных задач; доводить решение 

оптимизационной задачи до практически 

приемлемого результата (уметь проводить 

доказательства и делать выводы). 



минимизации функций одной переменной и задачи 

минимизации функций конечного числа переменных. 

Главная задача спецкурса - сформировать представление о 

приближенных методах решения экстремальных задач. 

Привить навыки использования рассматриваемых методов 

в решении практических задач. 

ORS 3303 Численные методы решения задач оптимального 

управления 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

В настоящее время потребности практики способствуют 

бурному развитию методов приближенного решения 

экстремальных задач. Развитие ЭВМ сделало возможным 

эффективное решение многих важных прикладных 

экстремальных задач, которые ранее из-за своей 

сложности представлялись недоступными. 

Цель спецкурса – ознакомление студентов с теорией 

экстремальных задач, а также с основными наиболее часто 

используемыми на практике методами приближенного 

решения экстремальных задач. Дается теоретическое 

обоснование и краткая характеристика этих методов. 

Рассматриваются методы минимизации функций одной 

переменной и задачи минимизации функций конечного 

числа переменных. 

Главная задача спецкурса – сформировать представление о 

приближенных методах решения экстремальных задач. 

Привить навыки использования рассматриваемых методов 

в решении практических задач. 

Знать: 

– основные понятия, связанные с 

экстремальными задачами; 

– методы решения задач оптимизации; 
– постановки и правила решения задач 

классического вариационного исчисления; 

– постановки и правила решения задач 

оптимального управления. 

Уметь: 

– применять классические методы математики 
при решении фундаментальных и прикладных 

задач; 

– доводить решение оптимизационной задачи до 
практически приемлемого результата (уметь 

проводить доказательства и делать выводы). 

MFO 3304 Оптимальное управление с распределенными 

параметрами 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  MA 2201 Методы оптимизации 

2+1+0 

Данная дисциплина является продолжением курса 

«Методы оптимизации», изученного в бакалавриате. Этот 

курс содержит методы оптимизации в конечномерных 

пространствах, вариационное исчисление, принцип 

максимума и динамическое  программирование в задачах 

оптимального управления. 

Основная цель дисциплины «Оптимальное управление с 

распределенными параметрами» изучить: методы 

минимизации функционалов заданных на множествах 

функциональных пространств. 

 

Студент должен: 

- иметь фундаментальные знания по методам 

оптимизации в банаховом пространстве; 

- знать методы решения экстремальных задач в 

функциональных пространствах; 

-  уметь применять методы минимизации 

функционалов в банаховом пространстве для 

решения прикладных и естественнонаучных 

задач; 

- приобрести практические навыки реализации 

численных методов  

ChMPKS 3305 Теория динамических систем 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Математическая теория управления основа для расчета и 

проектирования современных систем управления 

различного назначения. В частности, проблемы 

оптимального управления ядерными и химическими 

реакторами, оптимального управления летательными 

аппаратами, спутниками и космическими кораблями и др. 

были решены на основе теории и методов математической 

теории управления. 

Основные формы компетенции бакалавра: 

При освоении курса «Теория динамических 

систем» студентам необходимо знать: 

- основные математические понятия, 

входящие в данную программу, их взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимовлияние не только 

между собой, но и с другими  математическими 

дисциплинами. 



- изложение общих решения задач вариационного 

исчисления и оптимального управления; 

- установление связей между методами теории 

экстремума и различными направлениями теорий 

дифференциальных уравнений, уравнений математической 

физики, теоретической механики, функционального 

анализа; 

- описание практических методов решения 

экстремальных задач. 

Задачи: Для достижения указанных целей необходимо: 

- изучение и освоение теоретического материала в 

рамках данной рабочей программы; 

- решение указанного объѐма задач в соответствии 

с изученным теоретическим материалом; 

 

Бакалавр должен уметь: 

- точно и обстоятельно аргументировать 

ход рассуждений, не загромождая его ненужными 

подробностями. 

Должен овладеть: 

- приобрести практические навыки по 

решению задач математического анализа с тем, 

чтобы математически правильно поставить 

простейшую конкретную задачу практики, 

выбрать математический аппарат и метод еѐ 

решения, решить еѐ; 

- работать со специальной литературой 

по основным разделам математического анализа. 

MKE 4306 Исследование операции 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Предмет ИСО - это системы организационного 

управления, которые характеризуются своим составом, 

структурой, связями и органами управления. Организация 

состоит из множества взаимодействующих элементов и 

имеет свою структуру, разделена на подсистемы, 

выполняющие различные функциональные обязанности, 

направленные на достижение общих целей системы. 

Компоненты организации взаимодействуют между собой и 

с окружающей средой. Имеются органы управления, 

которые определяют цели функционирования системы, 

оценивают качество ее функционирования и могут 

изменять состав, структуру, связи и даже собственную 

систему управления для достижения поставленных целей 

(т.е. организация должна быть адаптивной и 

самоорганизующейся).  

Под операцией будем понимать совокупность действий, 

мероприятий, направленных на достижение определенной 

цели (или группы целей), т. е. фактически любое 

целенаправленное действие человека является операцией.  

Основные формы компетенции студента: 

При освоении курса «Исследование операции» 

студентам необходимо знать: 

- основные математические понятия, 

входящие в данную программу, их взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимовлияние не только 

между собой, но и с другими  математическими 

дисциплинами. 

Студент должен уметь: 

- точно и обстоятельно аргументировать 

ход рассуждений, не загромождая его ненужными 

подробностями. 

Должен овладеть: 

- приобрести практические навыки по 

решению задач математического анализа с тем, 

чтобы математически правильно поставить 

простейшую конкретную задачу практики, 

выбрать математический аппарат и метод еѐ 

решения, решить еѐ; 

- работать со специальной литературой 

по основным разделам математического анализа. 

ChRUNTUF 4307 Конструктивные методы решения краевых задач 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Для решения актуальных проблем естественных наук, 

техники, экономики,экологи и др. Необходимы новые 

математические методы, позволяющие решать сложные 

задачи. 

Вчасности, математические мадели процессов управления 

ядерными и химическими реакторами, 

Студент должен:  

-иметь фундаментальные знания по решению 

сложных конструктивные методы решения 

краевых задач оптимального управления с 

ограничениями; 

-знать принцип погружения, сведения исходной 



электроэнергетическими и робототехническими 

системами, управления эканомикой и экологией, 

движением летательных апарато, искуственных спутников 

и др. являются сложными конструктивные методы 

решении краевыми задачами. 

Конструктивные методы решение краевые задачи 

называется сложными, если, кроме целевого функционала 

и граничных условий, имеются фазовые ограничения и 

интегральные ограничения на фазовые координаты 

системы, а также ограничения на значения управления. 

 

конструктивной методы решения краевой задачи 

к адаче оптимального управления со свободным 

концом траектории; 

-уметь построить минимизирующие 

последовательности, оценить их скорость 

сходимости; 

-приобрести практические навыки реализации 

численных методов минимизации на 

современных средствах вычислительной техники. 

 

VG 4308 Теория игр 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: MANL 1001, 

MANL 1002, PTHR 2001. 

2+1+0 

«Теория игр» исследует экономические системы и 

направлена на построение математических моделей. В то 

же время она является одним из основных курсов, 

необходимых для подготовки специалистов в области 

прикладной математики, информатики, экономики. 

Целю курса является рассмотрение коалиционных, 

антогонистических, матричных игр, а также основных 

минимаксных теорем, построение математических 

моделей и использование известных методов на практике. 

знать: – основы построения экономико-

математических моделей объектов, явлений и 

процессов; – математический анализ; теорию 

вероятностей и математическую статистику; 

основы микроэкономики. 

уметь: – применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

экономических задач; 

владеть: – навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; – методикой построения, 

анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

PPURD 4309 Дифференциальные игры 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Многие актуальные прикладные задачи: оптимальная 

организация производства, транспортные задачи, задача 

оптимального размещения и перевозки, оптимальное 

управление ядерными и химическими реакторами, 

управление движением летательных аппаратов и 

спутников, оптимальное управление технологическими 

процессами и др. могут быть решены методами теории 

экстремальных задач, изучаемых в курсе 

"Дифференциальные игры". 

Основная цель дисциплины «Дифференциальные игры»: 

изучить современные методы оптимизации, элементы 

управляемости и оптимального управления, методы 

принятия решений. 

Основные задачи, изучаемые студентами по данной  

дисциплине: вариационное исчисление, минимизация 

функции числа переменных, выпуклое программирование, 

Студент должен: 

а) иметь представление об основных методах 

оптимизации и методах принятия решений, о 

системах автоматического управления. 

б) знать: методы решения экстремальных задач 

для функционалов и функций, основные 

динамические характеристики теории 

автоматического управления. 

в) уметь: составлять математические модели 

практических экстремальных задач, использовать 

известные методы решения и делать выводы, 

г) приобрести практические навыки реализации 

алгоритмов решения экстремальных задач, 

применительно конкретным задачам. 



 

 

 

 

 

 

 

линейное программирование, вычислительные методы 

оптимизации, линейные и нелинейные управления 

системы, управляемость и наблюдаемость линейных 

систем, теория выбора и принятия решений,  выделение из 

множества вариантов некоторого подмножества, 

удовлетворяющего некоторому критерию оптимальности. 



 
Код дисциплины Название дисциплины, количество кредитов, 

пререквизиты, распределение по видам 

занятий 

5В060300-Механика 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  

Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

LAAG 1401 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 1 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

 Целью преподавания дисциплины является обучение 

студентов основам линейной алгебры, в которой центральное 

место отводится одной из самых важных идей математики – 

идеи линейности, – реализуемой в таких понятиях, как 

линейные операции, линейная зависимость и независимость, 

ранг, линейное пространство, линейные и билинейные 

преобразования, а также первоначальное ознакомление 

студентов с основными алгебраическими структурами такими, 

как группа, кольцо, поле, имеющими приложения в самых 

различных отраслях современной науки и техники. В курсе 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия 1» изучаются 

следующие темы: комплексные числа и действия над ними; 

понятие о вычетах, действия над ними; действия над 

матрицами, алгоритм Гаусса приведения матриц к 

ступенчатому виду, вычисление обратных матриц; 

арифметическое пространство, линейная зависимость, лемма о 

замене, ранг и база системы векторов, теорема о ранге 

матрицы; критерий совместности и структура множества 

решений системы линейных алгебраических уравнений, 

свободные и базисные переменные, общее решение; основные 

свойства и приложения определителей; векторная алгебра, 

базис и координаты, уравнения прямых и плоскостей; 

парабола, эллипс и гипербола, их инварианты и геометрические 

свойства; цилиндры, конусы, поверхности вращения, 

канонические уравнения поверхностей второго порядка; 

понятия группы, кольца, поля, их примеры и элементарные 

свойства. 

Знание теории систем алгебраических уравнений, 

основных свойств определителей и матриц, 

алгебраического и геометрического описания линий и 

поверхностей второго порядка, первоначальных 

сведений о группах, кольцах и полях. Умение 

использовать метод Гаусса для вычисления 

определителей, решения и исследования систем 

линейных алгебраических уравнений, исследования 

систем векторов на линейную зависимость, 

вычисления обратных матриц, нахождения ранга и 

базы системы векторов арифметического 

пространства. Практические навыки работы в поле 

комплексных чисел, в кольцах вычетов и кольцах 

многочленов, использования метода координат при 

решения геометрических задач, составления 

уравнений прямых и плоскостей по их различным 

заданиям.  

LAAG 1402 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 2 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: LAAG 1401 Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 1 

2+1+0 

 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия 2» 

является одной из фундаментальных дисциплин в подготовке 

специалистов механико-математического факультета. Целью 

преподавания дисциплины является обучение студентов 

основам линейной алгебры, в которой центральное место 

отводится одной из самых важных идей математики – идеи 

линейности, – реализуемой в таких понятиях, как линейные 

операции, линейная зависимость и независимость, ранг, 

линейное пространство, линейные и билинейные 

преобразования, а также первоначальное ознакомление 

Знание аксиоматики линейных и евклидовых 

пространств, понятий базиса и координат, теорию 

линейных операторов в линейных пространствах, 

классификацию нормальных операторов в 

евклидовых и унитарных пространствах, теорию 

квадратичных форм и квадрик. Умение находить 

базисы подпространств, строить ортонормированные 

системы векторов, находить Жорданову форму 

матрицы линейного оператора и вычислять 

канонический базис, приводить к каноническому виду 



студентов с основными алгебраическими структурами такими, 

как группа, кольцо, поле, имеющими приложения в самых 

различных отраслях современной науки и техники.  

В курсе «Линейная алгебра и аналитическая геометрия 2» 

изучаются следующие темы: линейные пространства над 

полем, базис и размерность пространства, координаты вектора; 

операции над подпространствами; пространства со скалярным 

произведением, ортонормированные базисы, процесс 

ортогонализации, ортогональные суммы подпространств, 

метрические понятия в евклидовом пространстве; кольцо 

линейных операторов, матричные представления линейных 

операторов, группа невырожденных линейных преобразований; 

собственные векторы и собственные значения, инвариантные 

подпространства; теоремы о корневом и циклическом 

разложениях, теорема Гамильтона-Кэли, канонический базис 

линейного преобразования и его жорданова матрица; 

сопряженные операторы; нормальные операторы в унитарных 

и евклидовых пространствах, их канонические базисы; 

алгебраическая и геометрическая характеризация унитарных, 

ортогональных, самосопряженных и знакопостоянных 

операторов; полярное разложение операторов и матриц, 

сингулярное разложение матриц; билинейные и квадратичные 

формы, приведение к каноническому виду, закон инерции, 

знакопостоянные квадратичные формы; квадрики, их центры, 

приведенный вид квадрики, классификация линий и 

поверхностей второго порядка.  

квадратичные формы. Практические навыки 

построения матриц линейных преобразований, 

нахождения собственных значений и собственных 

векторов матриц, приведения квадрики к 

каноническому виду.  

 

MA1403 Математический анализ 1 

4 кредита/ 6 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+2+0 

Целью изучения дисциплины является: получение базовых 

знаний в области непрерывной математики (освоить и уметь 

пользоваться понятиями: предел, непрерывность, производная 

и интеграл); 

Задачей изучения дисциплины является:а) рассмотрение 

элементов теории множеств, вещественных чисел, понятий 

функции и ее графика, изучение пределов последовательности 

и функции, непрерывности функции;) введение понятия 

производной и дифференциала функции, изучение их свойств и 

проведение полного исследования функций с помощью 

производных, рассмотрение обратной операции - 

интегрирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основные понятия, определения и свойства 

теории пределов. 

Самостоятельно решать классические задачи 

математического анализа; 

Умение доказать свойств функций, непрерывных на 

множестве, дифференцируемых функций, основных 

теорем дифференциального исчисления: Ферма, 

Ролля, Лагранжа, Коши; различных форм остаточного 

члена формулы Тейлора. Практические навыки   

построения графика  функций.   

MA1404 Математический анализ 2 

4 кредита/ 6 ECTS 

Пререквизиты: MA 1403 Математический анализ 

1 

«Математический анализ-II» является естественным 

продолжением дисциплины «Математический анализ-I». 

Задачей изучения дисциплины является: a) введение 

определенного интеграла Римана и изучение его свойств, 

Умение использовать различные  методы  

интегрирования  и  применения  определенных 

интегралов в геометрии, механике и  физике; 

исследовать сходимость рядов, используя различные 



2+2+0 

 

определение  и изучение несобственного интеграла, 

приложение определенного интеграла к вычислению площадей, 

объемов, длины кривой, площади поверхности и нахождению 

различных механических и физических величин; b)  

рассмотрение понятия сходящегося ряда и суммы ряда, 

исследование рядов на сходимость и абсолютную сходимость, 

используя различные признаки. На этой основе изучение 

функциональных последовательностей и рядов, их 

равномерной сходимости и ее свойств,  изучение степенных 

рядов и рядов Фурье; 

c) рассмотрение понятия предела, непрерывности функций 

многих переменных, частных производных и 

дифференцируемости, приложения дифференциального 

исчисления к нахождению экстремумов, неявным и обратным 

функциям, условному экстремуму; 

 

признаки  сходимости Знание  основных свойств 

неопределенного интеграла. Объем тела вращения. 

Площадь поверхности. Несобственные интегралы 1 и 

П рода. Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. Признаки сходимости 

Дирихле и Абеля. Главное значение несобственного 

интеграла. Свойства сходящихся рядов. 

Ассоциативность сходящихся числовых рядов. 

Коммутативность: Бесконечные произведения. 

Понятия функциональной последовательности и 

функционального ряда; их сходимость в точке и на 

множестве. Признаки равномерной сходимости 

функциональных последовательностей и рядов: 

Почленное интегрирование и почленное 

дифференцирование функциональных 

последовательностей и рядов. Степенные ряды. 

Ортонормированные системы и общие ряды Фурье. 

Замкнутость тригонометрической системы и 

следствия замкнутости тригонометрической системы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Основная теорема; 

формула обращения. Некоторые свойства 

преобразования Фурье. 

MA2405 Математический анализ 3 

3 кредита 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MA 1404 Математический анализ 

2 

2+1+0 

 

Целью преподавания дисциплины «Математический анализ 3» 

является формирование у будущих специалистов современных 

теоретических знаний в области функций многих переменных, 

криволинейных, кратных и поверхностных интегралов, теория 

поля.  

Задачей изучения дисциплины «Математический анализ 3» 

является: 

 – выработать у студентов глубокие знания   основных свойств 

двойных интегралов,  поверхностных интегралов I и II рода, 

тройных интегралов, функций  многих переменных;  

 Знание методов исследования  функции  на 

экстремум; методов вычисления двойных интегралов,  

поверхностных интегралов I и II рода, тройных 

интегралов 

DU2406 Дифференциальные уравнения 

3 кредита/ 4,5ECTS 

Пререквизиты: MA 1404 Математический анализ 

2 

2+1+0 

 

Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные 

уравнения» является формирование у будущих специалистов 

современных теоретических знаний в области обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  

Задачей изучения дисциплины «Дифференциальные 

уравнения» является: 

 – выработать у студентов глубокие знания основ теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 – умение применять эти знания при исследовании и решении 

конкретных дифференциальных уравнений и систем, 

Знания в области обыкновенных дифференциальных 

уравнений и практические навыки в решении и 

исследовании основных типов обыкновенных 

дифференциальных уравнений 



встречающихся в различных областях естествознания. 

MV2407 Методы вычислений 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Математический анализ2 

2+0+1 

 

Целью данного курса является предоставление студенту знаний 

численных методов алгебры и анализа, матричного исчисления. 

Задачей изучения дисциплины 

 «Методы вычислений» является выработать у студентов: 

- глубокие знания наиболее эффективных численных методов 

вычислений; 

- умение применять эти методы при исследовании и решении 

конкретных задач, встречающихся в различных областях 

естествознания. 

- Уметь проводить выбор исходных данных для 

проектирования, моделирования процессов и систем, 

проектирования базовых и прикладных 

информационных технологий, обосновывать 

правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных 

решений 

UMF2408 Уравнения математической физики 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Математический анализ 3 

2+1+0 

 

Целью данного курса является предоставление студенту знаний 

и навыков построения математических моделей, постановки 

краевых и начальных условий, выбора подходящего метода 

решения, анализа полученных решений и исследование их 

свойств. 

Задачей изучения дисциплины 

 «Уравнения математической физики» является: 

 - выработать у студентов глубокие знания основ  теории 

дифференциальных уравнений в частных производных; 

 - умение применять эти знания при исследовании и решении 

конкретных задач, встречающихся в различных областях 

естествознания. 

-Знание основ теории дифференциальных уравнений 

в частных производных - уравнений математической 

физики и важнейших методов их решения; вывод 

основных уравнений математической физики и 

знание их свойств 

TVMS2409 Теория вероятностей и математическая статистика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Математический анализ3  

2+1+0 

 

Целью преподавания дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является формирование у будущих 

специалистов современных теоретических знаний в области 

случайных величин и их характеристик.  

Задачей изучения дисциплины 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» является: 

 - выработать у студентов глубокие знания  основных понятий 

и формул теории вероятностей  и методов математической 

статистики. 

- Знание основных формул теории вероятностей, 

понятия случайной величины и ее характеристик, 

основных понятий и методов математической 

статистики 

VIMO3410 Вариационные исчисление и методы оптимизации 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MA 2405 Математический анализ 

3 

2+1+0 

 

Целью преподавания дисциплины «Вариационное исчисление и 

методы оптимизации» является формирование у будущих 

специалистов современных теоретических знаний в области 

вариационного исчисления и методов оптимизации.  

Задачей изучения дисциплины 

 «Вариационное исчисление и методы оптимизации» является: 

 - выработать у студентов глубокие знания основ  

вариационного исчисления и методов оптимизации ; 

-Знание об основных понятиях и методах 

вариационного исчисления и оптимального 

управления, о роли вариационного исчисления и 

возможностях его применения в различных областях 



 - умение применять эти знания при исследовании и решении 

конкретных задач, встречающихся в различных областях 

естествознания. 

FOM1411 Физические основы механики 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+1 

 

Целью преподавания дисциплины «Физические основы 

механики» является формирование у будущих специалистов 

умения проводить экспериментальные исследования в области 

механики. 

Задачей изучения дисциплины является: 

 - выработать у студентов глубокие знания  физических основ 

механики ; 

 - умение применять эти знания при проведении 

экспериментов. 

Умение применять полученные теоретические знания 

к решению практических задач, разрабатывать 

правильную стратегию решения поставленных задач, 

владеть экспериментальными методами исследования 

TM2412 Теоретическая механика  

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты:Математический анализ2  

2+0+1 

Целью данного курса является формирование у будущих 

специалистов базы для последующего углубленного изучения 

специальных областей механики. Модуль знакомит студентов с 

основными понятиями, теоремами и методами теоретической 

механики, изучает движение материальной точки и 

механических систем. 

Умение применять знания из различных  разделов 

теоретической механики и ее методов, которые 

находят приложение при решении инженерно-

технических задач, иллюстрация их применения к 

решению конкретных задач. 

AMDTT2413 Аналитическая механика и динамика твердого 

тела 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данного модуля является формирование у будущих 

специалистов базы для последующего углубленного изучения 

специальных областей механики. Модуль знакомит студентов с 

основными понятиями, теоремами и методами аналитической 

механики и динамики твердого тела. 

Знание теоретической механики, механики сплошной 

среды, основных разделов механики сплошной среды, 

механики элементов конструкций, математических 

основ механики: аналитической механики и динамики 

твердого тела, основных понятий и методов 

дифференциальной геометрии, топологии.  

MMR3414 Механика машин и роботов  

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+0+1 

Целью преподавания дисциплины является  научить применять 

современные методы исследования кинематики и динамики 

механизмов и машин, робототехнических систем и проводить 

анализ динамических процессов в машинах  с помощью 

современных компьютерных технологии  

Умение применять современные методы 

исследования кинематики и динамики механизмов и 

машин, робототехнических систем и проводить 

анализ динамических процессов в машинах 

TKV3415 Теория колебаний и вибрации 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

1+0+1 

Теория колебаний – область науки, исследующая 

колебательные и волновые явления в системах различной 

природы. Теория колебаний в первую очередь интересуется 

общими свойствами колебательных процессов, а не деталями 

поведения системы, связанными с проявлением еѐ конкретной 

природы (физической, биологической и др.). 

Умение составлять расчетную схему; и знать 

методику и способы составления дифференциальных 

уравнений малых колебаний механических систем с 

конечным числом степеней свободы 



MM2416 Механика материалов 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

1+0+1 

Целью преподавания дисциплины «Механика материалов» 

является формирование у будущих специалистов современных 

теоретических знаний в области вариационного прочностных 

расчетов.  

Задачей изучения дисциплины «Механика материалов» 

является  выработать у студентов: 

- навыки расчета стержневых элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость;  

- умение обращения с современными испытательными 

машинами и измерительной аппаратурой . 

Умение расчета стержневых элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость и 

обращения  с современными испытательными 

машинами и измерительной аппаратурой 

VMSS2417 Введение в  механику сплошной среды 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: TM  2412 Теоретическая механика 

1+1+0 

Целью и задачей является изучение основных понятий и 

разделов механики сплошной среды: кинематика, уравнения и 

законы гидростатики, уравнения и теоремы гидродинамики и 

газовой динамики идеальной среды и гидродинамики вязкой 

несжимаемой жидкости. 

Умение решать задачи  по определению уравнения 

движения среды, полей перемещения, скоростей и 

ускорений, траектории, линий тока и вихревой линии, 

компонент тензоров деформации, скоростей 

деформации и напряжений 

знать основные термины и теоретические основы 

механики сплошной среды; 

- владеть методикой исследований простейших задач 

механики сплошной среды. 

MDTT3418 Механика деформируемого твердого тела 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: VMSS 2417 Введение в  механику 

сплошной среды 

2+0+1 

Цель курса механики деформируемого твердого тела (МДТТ) 

дать студентам  и закрепить на лабораторных занятиях 

теоретические основы механики деформируемого твердого 

тела, приобщить студентов к логике построения моделей 

МДТТ. Основной задачей МДТТ является моделирование 

процессов деформирования  и разрушения твердых тел.  

Уметь решать задачи теории упругости, механики 

деформируемого твердого тела, знать основы теории 

термо упругости, основные понятия термовязко 

упругости, условия прочности 

-владеть  методикой моделирования и анализа 

простейших задач механики деформируемого 

твердого тела 

OTTM2419 Основы термодинамики и тепло-массообмена 

 2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: VMSS2417 Введение в  механику 

сплошной среды 

1+1+0  

Целью и задачей дисциплины является дать студентам 

теоретические основы моделирования процессов переноса 

энергии (тепловое), количества движения (импульса) и массы 

(плотности) сплошной среды (жидкость, газ). Тепломассообмен 

– объединяет разделы таких фундаментальных дисциплин, как 

механика жидкости и газа, термодинамика и электродинамика 

сплошных сред. 

-Знать механизмы диффузии и теплопередачи в 

жидкостях, между жидкостью и твердым телом, 

приложениях теории тепло и массопереноса; 

-уметь моделировать простейшие процессы тепло и 

массопереноса, решать краевые задачи и 

анализировать результаты; 

-владеть методикой моделирования и анализа 

простейших процессов тепло и массопереноса. 



MZhG3420 Механика жидкости и газа 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: VMSS 2417 Введение в  механику 

сплошной среды 

2+0+1 

 

Целью и задачей дисциплины «Механика жидкости и газа»  

является изучение студентами основных понятий и разделов 

механики жидкости и газа (МЖГ); кинематика, уравнения и 

законы гидростатики, уравнения и теоремы гидродинамики и 

газовой динамики идеальной среды и гидродинамики вязкой 

несжимаемой жидкости; решения упражнений и задач по МЖГ. 

- знать основные понятие и теоретические основы по  

механике жидкости и газа; 

- уметь выбирать модель течения для задач механики 

жидкости и газа; 

-владеть методикой исследования и анализа задач 

механики жидкости и газа на основе простейших 

моделей. 

EMM3421 Экспериментальные методы в механике 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов; MZhG 3420 Механика жидкости и газа 

1+0+2 

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области экспериментальных методов в механике  и 

обучение их приемам работы. 

Задача курса состоит в обучении студентов проведению 

самостоятельно экспериментальных исследования 

-знать сущность, методику применения, достоинства 

и недостатки различных экспериментальных методов; 

- уметь обосновывать выбор экспериментального 

метода для решения той или иной задачи; 

- владеть навыками обработки и анализа результатов  

экспериментального исследования 

Pro1422 Программирование 

3 кредита/ 4,5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Изучаются основные конструкции языка программирования: 

типы данных и операции, базовые конструкции структурного 

программирования, организация ввода/вывода, функции, 

разновидности переменных; структура программы, указатели и 

адресная арифметика. 

умение реализации алгоритмов обработки данных, 

возникающих в задачах алгебры, математического 

анализа, математической статистики, механики, 

задачах линейного программирования с помощью 

современных языков высокого уровня 

OOP2423 Объектно-ориентированное программирование 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование 

1+0+2 

Изучаются основы классической теории объектно-

ориентированного программирования, в том числе: пути 

эволюции технологий программирования от алгоритмического 

к ООП; основные принципы объектно-ориентированного 

построения программных систем (Абстракция, Инкапсуляция, 

Иерархия, Модульность, Типизация, Параллелизм, 

Сохраняемость). 

умение использовать средства обеспечения освоения 

дисциплины: программные продукты  Borland C++ 

5.0,  Delphi 6-7,  Borland C++ Builder 6, Microsoft 

Visual C++  6, Java JDK1.3, Borland J++  Builder 6,  

Microsoft Visual J++ 6, Rational Rose 2002, Microsoft 

Visual Modeler 

IKG2424 Инженерная и компьютерная графика 

2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование 

1+0+1 

Целью курса является развитие пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способности к анализу и синтезу пространственных 

форм и их отношений на основе чертежей конкретных 

объектов, понимания по чертежу конструкции технического 

изделия и принципа действия изображаемого объекта.  

Умение и  навыки компьютерного поиска, сбора, 

подготовки и обработки информации, используемой в 

профессиональной деятельности,  уметь делать 

компьютерные презентации на заданную тему. 



VM3425 Вычислительная механика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование 

2+0+1 

Целью курса является обучение студентов методам построения 

конечномерных моделей сплошных сред с использованием 

компьютерного моделирования и численных методов для 

решения задач механики деформируемого твѐрдого тела и 

механики жидкостей. 

Умение решать задачи механики численными 

методами, знать принципы математического 

моделирования задач механики, приемы построения и 

исследования разностных схем, используемых для 

численного решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений в частных 

производных, выполнять численную реализацию их 

на ЭВМ 

ИОТ 1  - Теоретическая и небесная механика 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102  Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык; POIYa1103 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

0+1+0 

Целью данного курса является изучение научного казахского 

/русского/ иностранного языка.  Научить пользоваться научной 

терминологией по специальности.  

- Умение писать научные статьи и участвовать в 

научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

NM 3502 Неголономная механика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

1+1+0 

Целью данной  дисциплины  является обучение студентов 

выводу  основных типов уравнений движения механических 

систем с линейными неголономными идеальными связями: 

уравнения с неопределѐнными множителями Лагранжа, 

уравнения Аппеля, уравнения Ценова, уравнения Чаплыгина, 

уравнения Воронца, уравнения Больцмана-Гамеля. 

- Знать основные понятия неголономной механики; 

- уметь составлять уравнения движения 

неголономных систем 

OTG 3503 Основы теории гироскопа 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данной дисциплины является изучение основ теории 

гироскопа. Гироскопы имеют широчайшую сферу применения, 

начиная с управления движением космических и летательных 

аппаратов, ракетной техники, и заканчивая строительством 

подземных и наземных дорог, горным делом. 

- Знать основные типы гироскопов, принцип их 

действия; 

- знать приближенную теорию гироскопа, ее 

применение в технике 

PPPRZTPM 3504 Пакеты прикладных программ для решения задач 

теоретической и прикладной механики 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование  

1+0+2 

Данный модуль носит прикладной характер и ориентирован на 

приобретение студентами навыков численного решения задач 

механики при помощи пакетов прикладных программ. 

Рассматриваются пакеты программ для  решения задач 

теоретической и прикладной механики. 

 

- Уметь решать задачи теоретической и прикладной 

механики при помощи пакетов прикладных 

программ; 

- уметь анализировать полученные результаты и 

делать обоснованные выводы 



DTPM 4505 Динамика тел переменной массы 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данной  дисциплины является изучение основных 

понятий, теорем и методов механики тел переменной массы, 

знание основ механики тел переменной массы  является 

необходимым при рассмотрении задач практической небесной 

механики: динамики космического полета, ракетодинамики.  

- Знать основные понятия и теоремы механики тел 

переменной массы; 

- уметь составлять уравнения движения тел 

переменной массы 

KZNM 4506 Классические задачи небесной механики 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данной  дисциплины  является изучение основ 

теоретической небесной механики, изучение классических 

задач небесной механики. Небесная механика является важным 

разделом механики, в котором изучается движение небесных 

тел, выводятся уравнения движения и их первые интегралы, 

изучаются способы перехода в различные относительные 

системы координат 

- Знать основные понятия и законы небесной 

механики; 

- знать постановку классических задач небесной 

механики и вывод уравнений движения в них 

UDMS 4507 Устойчивость движения механических систем 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данной  дисциплины  является  изучение основных 

методов исследования устойчивости движения. Теория 

устойчивости движения имеет особенно большое значение при 

решении прикладных задач, так как при решении любой 

механической задачи неизбежно возникают вопросы об 

устойчивости и возможном управлении движением системы. 

- Знать основы теории устойчивости движения 

механических систем; 

- владеть навыками исследования устойчивости 

движения 

MVM 4508 Методы возмущений в механике 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данной  дисциплины  является изучение методов теории 

возмущений в механике и космодинамике, дается их описание, 

определяются достоинства и пределы применимости. Даются 

рекомендации к применению этих методов для исследования 

движения твердого тела с одной неподвижной точкой. 

- Знать основные методы теории возмущений; 

- уметь применять эти методы для нахождения 

приближенного решения задачи 

ChAMM 4509 Численный анализ моделий механики 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты:Методы вычисление  

1+0+2 

Целью данной  дисциплины  является  – познакомить студентов 

с основными численными методами, использующимися при 

решении стационарных и нестационарных задач механики. 

Задачи дисциплины – на примере различных задач представить 

основные численные методы: метод сеток, метод конечных 

элементов, метод граничных элементов.  

- Знать основы математического моделирования 

механических систем; 

- уметь проводить численный анализ моделей 

механики 

PZDISP 4510 Прикладные задачи движения искусственного 

спутника планеты 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

2+1+0 

Целью данного модуля является изучение теории движения 

искусственного спутника Земли, излагается на базе 

обобщенной задачи двух неподвижных центров с учетом 

основных возмущающих сил. Анализируются возможности 

приложения этой теории для других планетных систем.  

- Знать общую постановку задачи о движении 

искусственного спутника планеты; 

- уметь выводить уравнения движения и решать 

несложные прикладные задачи 

OT 4511 Основы трибологии 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика  

1+1+0 

 

Целью дисциплины  является  формирование у студентов 

системы знаний и навыков по фундаментальным вопросам 

теории трения и изнашивания твердых тел и способность их 

использования в практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучить закономерности трения и изнашивания при различных 

условиях и режимах нагружения твердых тел. 

- Знать основные понятия трибологии; 

- демонстрировать понимание процессов, 

происходящих при контактном взаимодействии 

твердых деформируемых тел и их значение в 

технике 



ИОТ 2 - Механика жидкости и газа 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102  Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык; POIYa1103 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

0+1+0 

Целью данного курса является изучение научного казахского 

/русского/иностранного языка. Научить пользоваться научной 

терминологией по специальности.  

 Уметь писать научные статьи и участвовать в 

научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

TFKP 3502 Теория функций комплексного переменного 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: MA 2405 Математический анализ 

3 

 1+1+0 

Основной задачей преподавания дисциплин является научить 

студентов умело применять методы теории функции 

комплексного переменного для  решения задач и анализа 

полученных результатов. 

- Знать основные понятия и идеи методов теории 

функций комплексного переменного;  

- уметь применять методы теории функций 

комплексного переменного для решения 

практических задач механики жидкости и газа. 

EG 3503 Экспериментальная гидромеханика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MZhG 3420 Механика жидкости и 

газа 

1+1+1 

Цель курса: дать студентам знания по моделированию 

реальных течений жидкости и газа, по технике и методике 

экспериментальных исследований гидроаэромеханики. 

Задача курса состоит в том, что студенты должны:иметь 

представление о принципах устройства и работы 

аэродинамических труб, лабораторных стендов и 

измерительных приборов.  

 Иметь представление о различных 

экспериментальных методах исследования 

процессов и явлений в механических системах, о 

возможностях и перспективах этих методов.  

 Знать сущность, методику применения, 

достоинства и недостатки различных 

экспериментальных методов.  

 Уметь обосновать выбор экспериментального 

метода для решения той или иной задачи, 

математически обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований. 

Приобрести практические навыки  по работе с 

испытательными машинами, установками, 

измерительными устройствами и приборами, по 

постановке экспериментальные исследование.  

PPPRZMZhG 3504 Пакеты прикладных программ для решения задач 

механики жидкости и газа 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование  

1+0+2 

Цель курса: Научить студентов анализировать результаты 

моделирования задач механики жидкости и газа с помощью 

готовых пакетов прикладных программ. 

 

- знать основные принципы расчетов в пакетах 

прикладных программ для задач механики 

жидкости и газа; 

- уметь решать задачи механики жидкости и газа 

при помощи пакетов прикладных программ; 

- владеть методикой обработки и анализа 

полученных результатов. 

DZh 4505 Динамика жидкости 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MZhG 3420 Механика жидкости и 

газа 

1+1+1 

Целью дисциплины является  научить студентов анализировать 

физику реальных явлений, встречаемых в динамике  жидкости 

и их исследованию с помощью математического аппарата. 

Задачи курса научить студентов: 

 анализировать физику реальных явлений, 

встречаемых в механике жидкости. 

 выявлять основные параметры, определяющие 

поведения явлений и строить их модели,  

 исследовать реальные явления с помощью 

- уметь анализировать физику реальных явлений, 

встречаемых в механике жидкости; 

 - уметь выявить основные параметры, 

определяющие поведения явлений; 

- владеть методикой построения модели и 

исследования  течений с помощью математического 

аппарата. 



математического аппарата. 

VG 4506 Вычислительная гидродинамика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: VM 3425 Вычислительная 

механика 

1+0+2 

Целью дисциплины является  научить студентов основные 

численные методы исследования  течений вязкой жидкости, 

описываемые уравнениями Навье–Стокса, и их свойства. Умеет 

выбирать и строить численные модели течений вязкой 

жидкости, имеет практические  навыки численной  реализации 

их на ЭВМ 

- знать теоретические основы и принципы 

построения численных моделей и их свойства; 

- уметь выбирать и строить численные модели 

течений жидкости и газа, иметь практические  

навыки численной  реализации их; 

- владеть  методикой обработки и анализа 

полученных результатов 

OMG 4507 Основы магнитной гидродинамики 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: : MZhG 3420 Механика жидкости 

и газа 

 2+1+0 

Основной целью и задачей дисциплины является дать 

студентам теоретические знания и представление об основных 

закономерностях гидродинамики и теплообмена МГД-течений 

вязкой проводящей жидкости. 

В рамках курса студенты освоят модели МГД-вязкой 

несжимаемой проводящей жидкости, научатся исследовать 

процессы течений проводящей жидкости с переменной 

проводимостью. 

- знать основные понятия термины и модели 

магнитной гидродинамики; 

- уметь строить модели течения проводящей 

жидкости; 

- владеть методикой выбора модели и исследования 

течений проводящей жидкости. 

FG 4508 Физико-химическая гидромеханика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MZhG 3420 Механика жидкости и 

газа 

1+1+1 

Основной целью и задачей дисциплины является дать 

студентам теоретические знания и представление об основных 

закономерностях  методах исследования процессов с физико-

химическими превращениями. 

- знать основные понятия, термины и модели для 

описания процессов с физико-химическими 

превращениями; 

- уметь строить модели течения с физико-

химическими превращениями; 

- владеть методикой выбора модели и исследования 

течений, обработки и анализа результатов 

исследования процессов с физико-химическими 

превращениями. 

OTTMMR 4509 Основы турбулентных течений, модели и методы 

расчета 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MZhG 3420 Механика жидкости и 

газа 

2+1+0 

Целью дисциплины является ознокомить студентов с 

основными моделями турбулентности и научить методам их 

расчета.  

Знать основные модели турбулентных течений. 

Знать принцпы построения таких моделей. 

Приобрести навки исследования турбулентных 

течений; 

EMGF 4510 Экспериментальные методы в гидравлике и 

фильтрации 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: EMM 3421 Экспериментальные 

методы в механике 

1+0+2 

Цель курса: Дать студентам знания по моделированию, 

технике и методике экспериментальных исследований течений 

в пористых средах. 

Задача курса состоит в том, что студенты должны: иметь 

представление о принципах устройства и работы лабораторных 

стендов и измерительных приборов.  

 Иметь представление о различных 

экспериментальных методах исследования 

процессов и явлений в пористых средах, о 

возможностях и перспективах этих методов.  

 знать сущность, методику применения, 

достоинства и недостатки различных 

экспериментальных методов.  

 уметь обосновать выбор экспериментального 

метода для решения той или иной задачи, 

математически обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований. 

 приобрести практические навыки  по работе 

с испытательными машинами, установками, 



измерительными устройствами и приборами, по 

постановке экспериментальных работ. 

OTFMMR 4511 Основы теории фильтрации, модели и методы 

расчета 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: MZhG 3420 Механика жидкости и 

газа 

1+0+1 

Цель курса  ознакомить студентов с современными методами 

исследования задач фильтрации несжимаемой и/или 

слабосжимаемой жидкостей в пористых средах и грунтах. 

Задача курса – научить студентов самостоятельно 

сформулировать и решать различные задачи фильтрации 

аналитическим и численным методами.  

- Знать основные понятия и  теоретические  основы 

теории фильтрации; 

- уметь строить модели фильтрационных течений,  

- владеть навыками решения задачи  фильтрации 

несжимаемой жидкости в пористых средах и 

грунтах  современными  методами  исследования. 

ИОТ 3 - Механика элементов конструкций 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102  Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык; POIYa1103 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

0+1+0 

Целью данного курса является изучение научного казахского 

/русского/ иностранного языка.  Научить пользоваться научной 

терминологией по специальности.  

Умение писать научные статьи и участвовать в 

научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке. 

PMM 3502 Практикум по механике материалов 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: MM 2416 Механика материалов 

1+0+1 

Целью курса - изучить современные экспериментальные 

методы в механике с целью их практического  применения в 

научной, производственной и преподавательской деятельности 

специалиста. 

Задачи дисциплины: дать студентам такие знания, которые 

позволят им на практике использовать экспериментальные 

методы в научной, производственной и преподавательской 

деятельности. 

Умение обращаться  с современными 

испытательными машинами и измерительной 

аппаратурой, проводить анализ механических 

свойств конструкционных   материалов 

KUS 3503 Колебания упругих стержней 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TKV 3415 Теория колебаний и 

вибрации 

2+1+0 

Цель курса – обучить студента определять  продольные,  

крутильные и изгибные колебания упругого стержня, студент 

должен различать свободные, собственные и вынужденные 

колебания, иметь представление о  явлении резонанса. 

Уметь определять собственные частоты колебаний 

упругих стержней, а также опасные колебания для 

оценки прочности сооружения. 

PPPRZMSS 3504 Пакеты прикладных программ для решения задач 

механики сплошной среды 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование  

1+0+2 

Цель данной дисциплины - приобретение студентами навыков 

численного решения задач механики сплошной среды при 

помощи пакетов прикладных программ. В рамках курса будут 

изучены принципы моделирования простейших задач механики 

сплошной среды. 

- Уметь решать задачи механики сплошной среды 

при помощи пакетов прикладных программ; 

- уметь анализировать полученные результаты и 

делать обоснованные выводы 

OMZ 4505 Основы механики землетрясений 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MDTT 3418 Механика 

деформируемого твердого тела 

2+1+0 

Цель курса – научить студентов анализировать материал с 

учетом решенных задач механики и гипотез сейсмологов. 

Задача курса – дать студентам знания  основных понятий и 

моделей механики землетрясений:  магнитуда и объем очага, 

излучение волн и механизм очага, разлом землетрясения, 

подвижные дислокации 

- Знать основные понятия и модели механики 

землетрясений; 

- уметь применять три закона Гуттенберга – Рихтера 

к анализу сейсмоактивности Северного Тянь-Шаня; 



GM 4506 Геомеханика 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MDTT 3418 Механика 

деформируемого твердого тела 

2+1+0 

Цель изучения дисциплины - получение студентами комплекса 

представлений и знаний о механических процессах, 

действующих в массиве горных пород. 

Задачами дисциплины является: 

изучение физико-механических свойств горных пород и 

методов проведения лабораторных испытаний, оценка 

начального напряженного состояния породного массива, 

экспериментальные и теоретические методы его определения. 

- Знать основные понятия и модели геомеханики; 

- уметь применять законы и методы геомеханики к 

решению прикладных задач геологии и горного 

дела; 

OMK 4507 Основы механики композитов 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MDTT 3418 Механика 

деформируемого твердого тела 

2+0+1 

Цель дисциплины – изучение композитных материалов, 

которые представляют собой гетерофазные системы, 

полученные из двух или более компенентов с сохранением 

индивидуальности каждого отдельного компонента, методов 

определения эффективных характеристик композитов.  

- Знать основные характеристики и модели 

композитных материалов; 

- уметь применять микро макромодели 

композитных материалов к расчету прочности; 

OA 4508 Основы аэроупругости 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MDTT 3418 Механика 

деформируемого твердого тела 

2+1+0 

Аэроупругость-это область прикладной механики, в которой 

изучается поведение упругих тел в потоке газа. Дисциплина 

посвящена линейной теории колебаний различных элементов 

конструкции самолета, подверженных действию 

аэродинамических сил, в до и сверхзвуковом потоке. Такая 

постановка задачи позволяет определить критическую 

скорость, превышение которой приведет к разрушению 

констукции. 

- Знать основные понятия аэроупругости; 

- уметь применять к анализу устойчивость 

автоколебаний пластин и оболочек в газовом 

потоке; 

KUDS 4509 Колебания и устойчивость деформируемых 

систем   

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MDTT 3418 Механика 

деформируемого твердого тела 

2+1+0 

Цель дисциплины – изучение вопросов устойчивости упругих и 

упругопластических систем: потеря устойчивости при 

различных формах равновесия и за пределом упругости, 

исследование поведения сжатого стержня при потере 

устойчивости за пределом упругости. 

- Знать критерии устойчивости упругих и неупругих 

систем; 

- уметь найти критические силы упругих и 

неупругих систем; 

OTPN 4510 Основы теории прочности и надежности 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MDTT 3418 Механика 

деформируемого твердого тела 

2+0+1 

Цель  дисциплины - изучение основ теории прочности и 

надѐжности машин, оборудования и технических систем; 

приобретение студентами знаний об основах расчета 

характеристик прочности, надежности и долговечности, оценке 

надѐжности технических систем, разработке и осуществлению 

мероприятий по еѐ повышению. 

- Знать концепции Гриффитса – Ирвина – Орована;  

Качанова – Работнова; 

- уметь применять методы механики трещин и 

повреждений к анализу прочности, надежности и 

долговечности элементов конструкций; 

TTT 4511 Термодинамика твердого тела 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: OTTM 2419 Основы 

термодинамики и тепло-массообмена 

MDTT 3418 Механика деформируемого твердого 

тела 

1+1+0 

Цель дисциплины - изучение законов превращения энергии в 

виде передачи теплоты и совершения работы; иметь понятие об 

обратимых и необратимых процессах и методах их анализа; 

знать основные процессы превращения тепла в работу; знать 

смысл и назначение всех термодинамических свойств твердых 

тел и методы их определения. 

- Знать законы термодинамики однородных 

процессов; условия термодинамического баланса; 

 - уметь применять  модели термоупругой сплошной 

среды к анализу напряженно деформируемого 

состояния элементов конструкций. 

ИОТ 4 -  Механика машин, роботов и систем управления 



SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Пререквизиты: POK(R)Ya 

1102  Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык; POIYa1103 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

0+1+0 

Целью данного курса является изучение научного казахского 

/русского/ иностранного языка.  Научить пользоваться научной 

терминологией по специальности. 

- Уметь писать научные статьи и участвовать в 

научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

EMMM 3502 Экспериментальные методы в механике машин 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов  

1+0+1 

 

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области экспериментальных методах в механике 

машин  и обучение их приемам работы. 

Задача курса  состоит в том, что студенты должны: иметь 

представление о современных  экспериментальных методов в 

механике машин и уметь проводить самостоятельно 

экспериментальные исследования 

- Знать основные методы и средства измерения 

механических параметров машин и механизмов, 

методику организацией и планированием 

экспериментов;   

- уметь проводить самостоятельно 

экспериментальные исследования в механике 

машин 

OR 3503 Основы робототехники  

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов  

2+0+1 

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области робототехники. 

Задача курса  состоит в том, что студенты должны: иметь 

представление о современных состоянии и методах решения 

задач  робототехники и    уметь с помощью компьютерных 

технологии решать задачи кинематики, определять рабочее 

пространство робота, планировать траекторию движения 

робота,  анализировать  полученные результаты и делать 

обоснованные выводы 

- Знать общие сведения о манипуляционных 

роботах, кинематику манипуляционных роботов 

(прямую и обратную задачу), рабочее пространство 

робота и планирование траектории манипулятора, 

систему технического зрения, языки 

программирования роботов; 

- уметь с помощью компьютерных технологии 

решать задачи кинематики, определять рабочее 

пространство робота, планировать траекторию 

движения робота,  анализировать  полученные 

результаты и делать обоснованные выводы 

PPPRZM 3504 Пакеты прикладных программ для решения задач 

механики 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: Pro 1422 Программирование  

1+0+2 

Цель данной дисциплины - приобретение студентами навыков 

численного решения задач механики механизмов при помощи 

пакетов прикладных программ. В рамках курса будут изучены 

принципы моделирования простейших задач механики 

механизмов. 

- Уметь решать задачи механики при помощи 

пакетов прикладных программ; 

- уметь анализировать полученные результаты и 

делать обоснованные выводы 

TMVP 4505 Теория механизмов с высшими парами 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов  

2+0+1 

Целью курса является изучение студентами основ теории 

механизмов с высшими парами и методов их анализа и синтеза. 

Задачей курса  является изучение студентами методов анализа 

и синтеза механизмов с высшими парами и методов их 

проектирования.  

- Уметь проектировать и исследовать зубчатые и 

кулачковые механизмы; 

-  уметь проектировать и исследовать эти 

механизмы на ПЭВМ. 

OSRM 4506 Основы синтеза рычажных механизмов 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов  

 2+0+1 

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области синтеза рычажных механизмов. 

Задача курса  состоит в том, что студенты должны: 

Иметь представление о современных состоянии и методах 

решения задач кинематического и динамического  синтеза 

рычажных механизмов  и уметь применять компьютерные 

- Знать основные методы кинематического синтеза 

рычажных механизмов графоаналитические, 

аналитические (методы интерполирования, 

квадратического и наилучшего приближения), 

метод блокируемых зон, различные 

оптимизационные методы, а также методы 



технологии для решения задач синтеза механизмов и машин, 

анализировать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы 

ориентированные на исключения так называемых 

«эффектов ветвления»; 

- иметь представление о динамическом синтезе 

рычажных 

механизмов;  

- уметь применять компьютерные технологии  для 

решения задач синтеза механизмов и машин 

SAP 4507 Система автоматизированного проектирования 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов  

2+0+1 

Целью курса является изучение студентами средств и методов 

автоматизации всех стадий проектных, технологических, 

конструкторских работ используя системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 

- Уметь выполнять и читать технические чертежи; 

- знать правила и стандарты графического 

оформления конструкторской и технической 

документации;  

- уметь алгоритмизировать проектные задачи на 

базе методов оптимизации, математического 

моделирования. 

URS 4508 Управление робототехническими системами 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: OR 3503 

Основы робототехники  

2+0+1  

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области управления робототехническими. 

Задача курса  состоит в том, что студенты должны: иметь 

представление о современных состоянии и методах решения 

задач   Управление робототехническими системами  и    уметь с 

помощью компьютерных технологии решать задачи динамики 

и управления манипуляционным роботом   

- Знать основные теории автоматического 

управления и  регулирования,   динамику и 

управления манипуляционным роботом, 

очувствление робота,  программирования движения 

роботов;   

- уметь с помощью компьютерных технологии 

решать задачи динамики и управления 

манипуляционным роботом,  анализировать 

полученные результаты и делать обоснованные 

выводы 

KMM 4509 Колебания машин и механизмов 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов  

2+0+1 

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области колебания машин и механизмов. 

Задача курса  состоит в том, что студенты должны: 

Иметь представление о современных состоянии и методах 

решения задач по    колебаниям машин и механизмов и уметь 

применять явления колебаний в вибрационном транспортере, 

уравновешивать массы в механизмах и машинах,  

уравновешивать силы в механизмах    

- Знать методики исследования фрикционных 

колебании в механизмах, колебании в механизмах с 

упругими муфтами и валами, колебании в 

рычажных и в кулачковых  механизмах,  колебании 

в механизмах регуляторов скоростей, методику 

виброизоляции а также динамического гашения 

колебаний;   

- уметь применять явления колебаний в 

вибрационном транспортере, уравновешивать массы 

в механизмах и машинах уравновешивать силы в 

механизмах 

ITM 4510 Информационные технологии в механике 

3 кредита/ 4,5 ECTS 

Пререквизиты: TM 2412 Теоретическая механика 

2+0+1 

Целью курса является обеспечение студентов системными 

знаниями в области информационных технологий в механике и 

обучение их приемам работы. 

Задача курса  состоит в том, что студенты должны: иметь 

представление о современных информационных технологиях 

решения, анализа и представления простейших задач 

математики и механики компьютерными средствами 

студенты получат знания, умения и навыки, 

которые позволят им по новому взглянуть на 

решаемые ими задачи по другим дисциплинам, 

найти оригинальный подход к решению, провести 

более подробный анализ. 

- знать основные компьютерные методы в механике, 

систему аналитических вычислений Maple, язык 



программирования визуального программирования Delphi,  а также 

систему подготовки  публикации LaTeX;   

- уметь составлять программы для решения задач 

механике на языке аналитических вычислений 

Maple, на языке визуального программирования 

Delphi,  а также использовать систему публикации 

LaTeX для оформления статьей и научных работ в 

открытой печати. 

OPMS 4511 Оптимальное проектирование механических 

систем  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: MMR 3414 Механика машин и 

роботов 

1+0+1 

Целью курса является обучение студентов теоретическим и 

прикладным вопросам оптимального проектирования. 

Изложены методы линейного и нелинейного 

программирования, вариационные методы, вычислительные 

алгоритмы. Много места отведено решению конкретных задач 

проектирования. 

Знать  методы линейного и нелинейного 

программирования, вариационные методы, 

вычислительные алгоритмы, теоретические и 

прикладные вопросы оптимального 

проектирования. 

IP 3601 Инновационное предпринимательство (по  

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель курса: формирование у студентов необходимых навыков 

и компетенций для успешной работы в области 

предпринимательства в производственной сфере, 

осуществления инновационной деятельности в условиях рынка, 

управления рисковыми инвестициями в материальное 

производство.  

уметь  оценивать экономическое положение 

хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать 

стратегию и тактику инновационного поведения, 

позволяющего получить и сохранить конкурентные 

преимущества; 

создавать новые инновационные предприятия и 

организации. 

IP 3602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Целью курса  является специальная подготовка  в области 

юриспруденции для осуществления деятельности, 

направленной на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества 

Знать действующее гражданское законодательство, 

основные проблемы и практику его применения; 

систему органов, осуществляющих регистрацию 

интеллектуальных прав; 

уметь анализировать, применять и толковать 

нормативные правовые акты 

MKE 3603 Метод конечных элементов 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Уравнение математической 

физики 

1+0+1 

 

Цель курса: обучение теоретическим и практическим основам 

метода конечных элементов (МКЭ), использование МКЭ для 

решения конкретных задач математической физики. 

 

Знать: теоретические и практические основы метода 

конечных элементов, алгоритмизацию и 

компьютерную реализацию МКЭ, современное 

программное обеспечение МКЭ. 

Уметь: разбивать область на конечные элементы, 

применять МКЭ для конкретных уравнений в 

частных производных, численно реализовать задачи 

с помощью имеющегося программного обеспечения 

МКЭ. 

PRV 3604 Параллельные и распределенные вычисления  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:Прогарммирование 

1+0+1 

 

Цель преподавания дисциплины «Параллельные и 

распределенные вычисления» осуществление рациональной 

стратегии численного решения задач; применения 

параллельных методов для решения типовых задач 

вычислительной математики; разработки детерминистских и 

стохастических систем распознавания; средства параллельного 

и распределенного программирования для кластерных и 

Знать принципы построения параллельных 

вычислительных систем; математические модели 

параллельных алгоритмов; основополагающих 

концепций теории распознавания образов;  

уметь находить эффективные пути решения задач 

вычислительной математики 



 

 

 

  

 

 

 

многопроцессорных вычислительных систем 



 

 

5B070500 –Математическое и компьютерное моделирование 

Код 

дисциплины 

Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, 

распределение по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IRK1101 История Республики Казахстан  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: истории государства и права Республики Казахстан 

направлена на изучение процесса зарождения, становления и 

развития государства и права. Выводы и суждения данной науки 

основаны на анализе точных фактов и реально состоявшихся 

событий государственно-правовой жизни Казахстана. Место и 

роль науки государства и права Казахстана среди других наук 

определяются тем, что она представляет собой реализацию 

исторического подхода исследования государственно-правовых 

явлений с момента их возникновения по сегодняшний день. Она 

логически воссоздает и восстанавливает объективную картину 

эволюции государственно-правовых систем, учреждений и 

институтов, существовавших и существующих на территории 

Республики. Протоказахские средневековые государства и их 

правовые системы фиксировались и изучались как зарубежными 

путешественниками, так и местными наблюдателями и 

составителями династийных историографий.  

Знание: разных сторон жизнедеятельности Казахской 

орды имеются в официальных документах, в различных 

письменных источниках зарубежных и местных 

наблюдателей, в произведениях народного творчества. В 

период колонизации края Российской империей 

появились многочисленные труды разного характера, 

описывающие с разной степенью достоверности и 

объективности государственный строй и правовые 

отношения в крае. В условиях советской власти 

проблемы национальной государственности в 

Казахстане изучались в специальных научных 

учреждениях с классовой и партийной позиций.  

Умение в современных условиях осуществлять изучение 

истории государства и права Республики, опираясь на 

подытоженный в этом направлении научно-

исследовательский опыт и знание в целях воссоздания 

объективной картины истории государства и права 

страны. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/ 5     ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель модуля: расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне 

их употребления в речи. Овладение лексическим и 

терминологическим минимумом по специальности. Построение 

различных типов речевой деятельности: беседа, описание, 

информирование. Грамматические формы и конструкции в 

коммуникативном, функциональном аспектах. Репродуцирование 

адаптированных и продуцирование несложных прагматических 

текстов, диалогических и монологических, в устной и письменной 

форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и 

профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению, письму. 

Знание: развитие учебно-профессиональной речи: а) 

выработка умений и навыков чтения, слушания, 

конспектирования литературы по специальности; б) 

составление различного рода научно-учебных текстов, 

близких к текстам учебников и лекций, диалогов и 

монологов на учебно-профессиональные темы; в) 

интенсивное обучение основным функционально-

смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 

монологу-повествованию, монологу- рассуждению, 

диалогу-беседе, диалогу- дискуссии. Профессиональный 

казахский (русский) язык  

Умение развивать научно-профессиональную речь: 

активное, обобщенное, объемное формирование навыков 

и умений в области научно-профессиональной речи. 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель модуля: фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического норм изучаемого иностранного языка. Фонетика: 

произносительные и ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция 

звуковой системы речи. Орфография: звукобуквенная система 

языка, основные орфографические правила. Лексика: 

словообразовательные модели; лексический минимум объемом в 

2500 единиц базового языка, а также терминов, соответствующих 

Знание: основных частей речи – имя существительное, 

прилагательное, наречие, глагол, артикль, местоимение, 

предлог; структура простого и сложного предложения; 

основные модели словообразования. Чтение: 

формирование навыков ознакомительного, поискового, 

изучающего и просмотрового чтения. Говорение: 

навыки диалогической и монологической речи в 

пределах изучаемых тем. Письмо: развитие навыков 



профилю специальности; дифференциация Лексики по сферам 

применения. 

последовательного изложения мыслей, рассуждений, а 

также информации при написании сочинений и писем 

личного и делового характера.  

Умение переводить тексты по специальности с 

иностранного языка на родной в соответствии с 

языковыми нормами. Аудирование: восприятие на слух 

сообщений бытового, информационного и 

профессионального характера 

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучить науку философию, как феномен культуры. 

Философия, еѐ предмет и функции. Философия в культурно-

историческом контексте. Исторические типы философствования в 

контексте культуры Древнеиндийская философия как феномен 

восточной культуры. Древнекитайская философия в период 

расцвета китайской культуры. Философия в античной культуре.  

Знание: феноменом философии в средневековой 

культуре. Арабо-мусульманская философия в контексте 

исламской культуры Феномен философии и религии в 

западноевропейской средневековой культуре. 

Философия в культуре Ренессанса и Реформации. 

Западно-европейская философия в культуре Нового 

Времени.  

Русская философия как 

феномен российской культуры Х1Х – ХХ в.в. Феномен 

философии в казахской культуре 

Советская Философия в культуре ХХ в. Западная 

философия в контексте культуры ХХ в. 

канун ХХ1 в. Философия бытия. Философская 

антропология. Социальная философия. 

Философия культуры. Философия любви. Философия 

религии. Философия истории 

Философия политики. Философия образования. 

Умение использовать проблемы теории диалектики. 

Эпистемология. Философия глобальных проблем. 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: межличностная коммуникация — это 

неформальное взаимодействие, которое происходит один на один 

или в малых группах. В процессе межличностной коммуникации 

мы разговариваем, слушаем, отвечаем, делимся своими чувствами 

и формируем отношения. 

Знание: анализ межличностной коммуникации — это 

анализ того, при каких условиях и с помощью каких 

средств представления, идеи, знания, настроения, т.е. 

субъективный опыт одного субъекта может быть 

перемещен и более или менее точно истолкован другим. 

Задачей исследования тем самым становится выявление 

и описание различных предпосылок и условий успешной 

(или, напротив, неуспешной, затрудненной) 

коммуникации. 

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучать сущность политики, еѐ природу, 

значение политики для личности и общества, между классами, 

нациями и государствами; между личности, обществом и 

государством. Теоретическая политология выявляет и исследует 

ряд закономерностей: 

а) закономерности возникновения, функционирования и развития 

политических интересов социальных субъектов, их 

взаимодействия с экономическими и другими социальными 

интересами; 

б) закономерности возникновения, функционирования и 

изменения характера и содержания политической власти и 

государства;  

Знание: частных политических проблем, анализировать 

складывающуюся в обществе в данный конкретный 

момент политическую ситуацию, способствует 

конструктивному решению актуальных практических 

задач политической жизни общества, вырабатывает и 

предлагает практические советы и рекомендации 

участникам политических событий в решении текущих 

политических проблем и конфликтов. 

Научный анализ и выработка практических 

рекомендаций осуществляются прикладной 

политологией в сферах: 

- регулирования политических конфликтов и 



в) закономерности функционирования и развития политической 

деятельности, политических отношений, политических 

процессов; 

г) способы познания политических 

явлений, соотношение в них рационального (сознательного) и 

пропорционального (бессознательного). 

достижения необходимого социального консенсуса 

(согласия); 

- организации и проведения избирательных компаний; 

- формирования общественного мнения и 

использования СМИ. 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: индивидуальный успех в социальном пространстве. 

Причем скромный довесок «в социальном пространстве» 

предполагает, что проблемы успеха и успешности не будут, да и 

не могут рассматриваться изолированно от других сюжетов 

социальной этики, связанных с понятиями справедливости, 

свободы, общественной безопасности, экономической 

эффективности и т.д.  

 

Знание: создать общественную систему, где каждому 

будут максимально доступны ситуации переживания 

успеха и где успехи индивидов и групп будут прямо 

способствовать общему благу.  

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: достижение в анализе религии таких наук как 

история, социология, психология, 

философия, филология, антропология и др. 

Знание: выбрать ту область для исследований, которая 

Вам более по душе – от ритуалов африканских племен 

до проблем современного общества. Все зависит от 

Ваших личных предпочтений при соблюдении одного 

условия – основным предметом вашего интереса должна 

быть религия. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучение основных этапов становления и развития 

социологии (предыстория и социально-философские 

предпосылки). История социологии: классические и современные 

социологические теории. Общество, социальные институты и 

взаимодействия. Социальные группы и общности.  

Знание: Глобальных проблем социальной жизни и 

общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня 

(социология коммуникаций, социология образования, 

социология молодежи, экономическая социология, 

социология религии и др.). Социальные конфликты и 

логика их разрешения. Методология и методы 

социологического исследования.  

Умение разрабатывать программы социологического 

исследования. Методы сбора социологической 

информации. Анализ и техника обработки эмпирических 

социологических исследований. 



BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение ззаконодательных и правовых актов в 

области безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы 

построения и функционирования гражданской обороны (ГО) в РК. 

Классификация опасных и вредных факторов. Радиационная 

опасность. Защита от ионизирующих излучений. Химическая 

опасность. Приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля. Современное состояние техносферы 

и техносферной безопасности.  

 

Знание: защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Владение основными принципами и способами защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Оказание доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Организация мероприятий по 

эвакуации населения. Защита от оружия массового 

поражения. Организационно-практические меры 

безопасности при землетрясениях. Защита населения 

при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах 

на производственных объектах.  

Умение использовать основы организации и проведения 

аварийно-спасательных работ. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Психологические аспекты 

чрезвычайных ситуаций. 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель модуля: изучение место и роли экологии в решении 

современных экономических и политических проблем. 

Аутэкология: экологические факторы, зоны оптимума и 

минимума. Демэкология: характеристики популяции, флуктуации 

и регуляция численности популяции. Синэкология: типы 

взаимодействия в сообществах, трофическая структура 

сообщества и экологические пирамиды. Функции экосистем: 

энергетический обмен и круговорот веществ, целостность и 

устойчивость экосистем, экологические сукцессии.  

Знание: понятиями о биоценозе, биогеоценозе, 

экосистеме. Типы наземных и водных экосистем. 

Учение о биосфере и ноосфере. Живое вещество 

биосферы и его функции. 

Умение использовать природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Охрана природы и 

экологические проблемы современности. Проблемы 

экоразвития. 

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель модуля: изучение основных понятий и категории 

государства и права. Правовые отношения. Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 

Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 

административного права Республики Казахстан. Основы 

гражданского права Республики Казахстан. Основы семейного 

права Республики Казахстан. Основы организации и деятельности 

правоохранительных органов.  

Знание: основых финансовых прав Республики 

Казахстан. Основы налогового права Республики 

Казахстан. Основы трудового права Республики 

Казахстан. Основы уголовного права Республики 

Казахстан. Основы экологического права Республики 

Казахстан.  

Умение владеть основными земельными правами 

Республики Казахстан. Основыми уголовно-

процессуальными и гражданско-процессуальными 

правами. Основыми международными правами. 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Цель модуля: изучение роли экономической теории в развитии 

общества. Основные проблемы экономики. Экономические 

Знание: законами формирования рынка и специфика их 

становления в постсоциалистических странах; основные 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

категории и законы, специфические методы изучения 

экономических процессов. Отношения собственности и типы 

экономических систем.  

категории и законы рынка, принципы индивидуального 

воспроизводства; специфика формирования издержек и 

их виды; особенности рынка факторов производства, их 

цен и доходов.  

Умение использовать взаимосвязь проблем экономики 

на микро и макроуровне, основные законы 

функционирования 

Естественнонаучный (stem) модуль 

ITPC1301 Информационные технологии для 

профессиональных целей 

3 кредита/  

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель курса: Дать современное представление о процессах 

преобразования информации в  

информационном обществе 

Задачи курса: Способность применять современные достижения 

в вычислительных технологиях и программном обеспечении для 

решения поставленных задач. Владение методами 

математического 

моделирования при анализе глобальных проблем на основе 

знаний фундаментальных математических дисциплин и 

компьютерных наук. Задачами дисциплины является изучение 

технологий эффективной переработки различного рода 

информации с помощью вычислительной техники, 

взаимодействия людей с производственным оборудованием и 

соответствующим программным обеспечением. 

Конечной задачей изучения дисциплины является формирование 

у будущих специалистов базовых теоретических знаний и 

практических навыков работы на ПК с пакетами прикладных 

программ общего значения для применения в своей 

профессиональной деятельности и лучшего овладения знаниями 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

Знание об устройстве компьютера; знание основ 

современных информационно-коммуникационных 

технологий сбора, обработки и представления 

информации; знание методов и средств передачи данных 

Умение работать в операционной системе Windows; 

умение использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для сбора, обработки и 

анализа информации; умение пользоваться и 

обрабатывать сложные документы с использованием 

Microsoft Office;  

Владение основными методами сбора и обработки 

данных, современными компьютерными и 

информационными технологиями; владение навыками 

работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; владение базовыми 

программными методами защиты информации при работе 

с компьютерными системами и организационными 

мерами и приемами антивирусной защиты. 

TFKM2302 Теоретическая физика.    Квантовая механика 

3 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Теорети ческая фи зика — раздел физики, в котором в качестве 

основного способа познания природы используется 

создание математических моделей  

явлений и сопоставление их с реальностью. Ква нтовая 

меха ника — раздел теоретической физики, описывающий 

физические явления, в которых действие сравнимо по величине 

с постоянной Планка Основными понятиями квантовой 

кинематики являются понятия наблюдаемой и  

состояния. Данная дисциплина ставит своей целью изучение 

студентами основных законов теоретической физики и 

квантовой механики и развитие у будущих специалистов 

способностей к научным обобщениям и выводам.  

 

Знание математической модели, применяемые в 

теоретической физике; знание основных понятий, теорем 

теоретической физики и квантовой механики; знание 

методов решения задач теоретической физики и 

квантовой механики. Умение подбирать адекватные 

математические модели для описания механических 

процессов; умение применения соответствующих методов 

для решения задач теоретической физики; умение 

анализировать полученные результаты с точки зрения 

физики. Владение навыками решения задач теоретической 

физики и квантовой механики; анализа получаемых 

результатов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5


FK3303 Физическая кинетика 

3 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса изучение микроскопической теории процессов в 

неравновесных средах. В кинетике методами квантовой или 

классической статистической физики изучают процессы 

переноса энергии, импульса, заряда и вещества в различных 

физических системах (газах, плазме, жидкостях, твѐрдых телах) 

и влияние на них внешних полей.  Физическая кинетика 

позволяет получить уравнения баланса для средней плотности 

вещества, импульса и энергии. 

Знание теории физической кинетики, основных методов 

физической кинетики. 

Умение получить   уравнения баланса для средней 

плотности вещества, импульса и энергии. 

Владение навыками  решения задач физической кинетики 

и анализа получаемых результатов. 

Ter4304 Термодинамика 

3 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель курса: изучение соотношении и превращении теплоты и 

других форм энергии, изучение  основных понятии 

термодинамики; изучение методов решения задач 

термодинамики. 

Термодинамика может быть применена в широком круге 

вопросов в области науки и техники, таких, как двигатели, 

фазовые переходы, химические реакции, явления переноса, и 

даже чѐрные дыры. Термодинамика имеет важное значение для 

других областей физики и химии, химической технологии, 

аэрокосмической техники, машиностроения, клеточной 

биологии, биомедицинской инженерии,материаловедения, и 

полезно в таких других областях, как экономика. 

Знание математических моделей, применяемые в 

термодинамике; знание основных понятии 

термодинамики; знание методов решения задач 

термодинамики. Умение подбирать адекватные 

математические модели; умение применять 

соответствующие методы для решения задач 

термодинамики; умение анализировать полученные 

результаты с точки зрения физики. Владеть навыками 

решения задач термодинамики и анализа получаемых 

результатов. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 Модуль-1. Математический анализ 

MA1301 Математический анализ – I 

4 кредита/ 

Прерквизиты: нет 

2+2+0 

Цель: Ознакомить с фундаментальными идеями и методами 

математического анализа.  

 Задачи: В задачи курса математического анализа входят 

развитие у студентов логического мышления и математической 

культуры, необходимых для изучения других математических 

предметов.  

 

Знание теоретического материала и соответственно уметь 

выбирать методы решения задач. Умение самостоятельно 

работать с литературой; умение работать в группе, 

совместно обсуждать сложные задачи, уметь объяснять 

сокурсникам непонятный для них материал; умение  

студентов применять полученные знания на практике, 

развитие креативного мышления. Владение научно-

математической терминологией, одинаково знать разные 

разделы математики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


MA1302 Математический анализ – II 

4 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+2+0 

Цель:  исследования функций и их обобщений  методами  

дифференциального и интегрального исчисления.  

 Задачи курса математического анализа II является развитие у 

студентов знаний о дифференциальных и интегральных 

уравнений и методы их решении. 

Знание теоретического материала и соответственно уметь 

выбирать методы решения задач. Умение самостоятельно 

работать с литературой; умение работать в группе, 

совместно обсуждать сложные задачи, уметь объяснять 

сокурсникам непонятный для них материал; умение  

студентов применять полученные знания на практике, 

развитие креативного мышления. Владение научно-

математической терминологией, одинаково знать разные 

разделы математики. 

MA2303 Математический анализ – III 

3 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель:  исследования дифференциальных 

 и интегральных исчислении, теории  

рядов (функциональных, степенных и Фурье) и многомерных 

интегралов. 

  Задачи курса математического анализа III является развитие у 

студентов применять полученные знания на практике, развитие 

креативного мышления 

Знание теоретического материала и соответственно уметь 

выбирать методы решения задач. Умение самостоятельно 

работать с литературой; умение работать в группе, 

совместно обсуждать сложные задачи, уметь объяснять 

сокурсникам непонятный для них материал; умение  

студентов применять полученные знания на практике, 

развитие креативного мышления. Владение научно-

математической терминологией, одинаково знать разные 

разделы математики. 

 Модуль-2. Алгебра и геометрия    

AGLA1301 Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра 1 

3 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель преподавания курса – формирование у 

студентов основных профессионально значимых математических 

компетенций, представлений о аналитической геометрии и 

линейной алгебре, методов решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

Задачи: основная задача данного курса – это изучение основ 

аналитической геометрии и линейной алгебры. Также 

рассматриваются методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Развитие логического и 

алгоритмического мышления, формирование самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, умения учиться на 

протяжении всей жизни, овладение алгоритмами основных 

численных методов аналитической геометрии и их простейшими 

реализациями 

Знание теории пределов, интегрирования, 

дифференцирования; знание базовой программы курса 

высшей математики. Умение вычислять системы 

линейных алгебраических уравнений; умение находить 

определители второго, третьего и больших порядков; 

умение находить решения матричных уравнений; умение 

использовать математический аппарат для изучения 

реальных процессов и явлений. Владение способами 

вычисления определения; владение методами решения 

систем линейных алгебраических уравнений; основной 

теорией матриц; владение основными понятиями, 

методами и алгоритмами аналитической геометрии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5


AGLA1302 Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра 2 

3 кредита/ 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель преподавания курса –

изучения множества решений систем уравнений, 

задаваемых многочленами. 

Задачи: основная задача данного курса – это изучение 

основ аналитической геометрии и линейной алгебры. Также 

понятие о аффинной многообразии, о теории абелевых 

интегралов, в которой были получены замечательные 

результаты, касающиеся алгебраических кривых и имеющие 

чисто геометрический смысл.  

Знание теории пределов, интегрирования, 

дифференцирования; знание базовой программы курса 

высшей математики. Умение вычислять системы 

линейных алгебраических уравнений; умение находить 

определители второго, третьего и больших порядков; 

умение находить решения матричных уравнений; умение 

использовать математический аппарат для изучения 

реальных процессов и явлений. Владение способами 

вычисления определения; владение методами решения 

систем линейных алгебраических уравнений; основной 

теорией матриц; владение основными понятиями, 

методами и алгоритмами аналитической геометрии. 

DGTA2303 Дифференциальная геометрия и тензорный 

анализ 

2 кредиты/ 

Пререквизиты:  AGLA 1302, AGLA 1304 

1+1+0 

Содержание курса: Теория кривых и поверхностей в евклидовом 

пространстве. Кривизна, кручение, формулы Френе. Первая и 

вторая квадратичные формы поверхности, теорема Менье. 

Кривизны поверхностей. Теорема Бонне о конгруэнтности 

поверхностей. Деривационные формулы, символы Кристоффеля. 

Внутренняя геометрия поверхностей. Геодезическая кривизна, 

геодезическая линия. Уравнения Эйлера-Лагранжа и 

экстремальные свойства геодезических. Формула Гаусса-Бонне.  

-знание основных теории вероятностей и математической 

статистики в рамках конечномерных случайных величин 

без строгого применения теории меры и функционального 

анализа. 

-умение решать задачи по теории вероятностей и 

математической статистике с использованием основных 

формул этих дисциплин; 

работать в группе, совместно решать поставленные 

задачи, связанные с ТВ и МС; должно выработаться 

вероятностно-статистическое мышление и умение 

справляться с поставленными задачами вероятностного 

характера; 

должны научиться свободно обращаться с такими 

понятиями, как вероятность и ее оценка, случайная 

величина, ее характеристики и их оценки, точечное и 

интервальное оценивание. 

  Модуль-3. Дифференциальные уравнения и теория управления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB


TVMS2301 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  AGLA 1304, MA 1301, MA 

1303  

2+1+0 

Целью дисциплины является изложение основных сведений о 

построении и анализе математических моделей, учитывающих 

случайные факторы. Основной задачей является ознакомление 

студентов с основами теории вероятностей и математической 

статистики в рамках конечномерных случайных величин без 

строгого применения теории меры и функционального анализа. 

За основу построения теории вероятностей принята 

общепризнания система аксиом А.Н. Колмогорова. Особое 

внимание обращается на то, чтобы студенты хорошо усвоили 

фундаментальные понятия теории вероятностей, а также 

овладели основными методами постановки и решения задач 

математической статистики.  

 

 

-знание основных теории вероятностей и математической 

статистики в рамках конечномерных случайных величин 

без строгого применения теории меры и функционального 

анализа. 

-умение решать задачи по теории вероятностей и 

математической статистике с использованием основных 

формул этих дисциплин; 

работать в группе, совместно решать поставленные 

задачи, связанные с ТВ и МС; должно выработаться 

вероятностно-статистическое мышление и умение 

справляться с поставленными задачами вероятностного 

характера; 

должны научиться свободно обращаться с такими 

понятиями, как вероятность и ее оценка, случайная 

величина, ее характеристики и их оценки, точечное и 

интервальное оценивание. 

DU2302 Дифференциальные уравнения 

3 кредиты/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303  

2+1+0 

Способность планировать изменения для совершенствования 

систем и создания новых систем, обладание навыками 

планирования времени, навыками самостоятельной работы, 

обладание элементарными компьютерными навыками, 

обладание основными методами поиска, сбора, подготовки, 

обработки и анализа информации, используемой в 

профессиональной деятельности с помощью современных 

компьютерных технологий. 

Знание общих теоретических и экспериментальных принципов и 

методов математики и широкий спектр знаний во всех областях 

математики, знание используемых математических методов и их 

применения, знание электроники, компьютерного 

программирования и численных методов в приложении к 

математике, знание основных понятии математического анализа, 

дифференциальных уравнений 

Знание основных понятии математического анализа, 

теории пределов, непрерывность функции, 

дифференциальные исчисления, теория интегралов, 

определенные  интегралы и их применения, 

приближенные методы вычисления корней уравнения и 

определенных интегралов, теория функции нескольких 

переменных, неявные функции, кратные интегралы, 

криволинейные и поверхностные интегралы. умение 

решать математические проблемы в различном контексте 

и способность устанавливать отношения между 

проблемами и базовыми принципами, знание общих  

теории функции многих переменных, теория кратных 

интегралов, теория  криволинейных и поверхностных  

интегралов, обладание навыками решения  задач  этой  

области  математики. 

UMF2303 Уравнения математической физики 

3 кредита/ 

Пререквизиты: MA 1301, MA 1303,  DU 2307 

2+1+0 

Цель курса: изучение основных понятии уравнений 

математической физики и  уравнении с частными производными 

первого порядка, изучение линейных уравнении математической 

физики, также нелинейных уравнений математической физики.  

знать основные математические понятия, входящие в 

данную программу, их взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимовлияние не только между собой, но и с другими  

математическими дисциплинами. 

уметь точно и обстоятельно аргументировать ход 

рассуждений, не загромождая его ненужными 

подробностями. 

приобрести  практические  навыки по решению 

задач с тем, чтобы математически правильно поставить 

конкретную простейшую задачу практики, выбрать метод 

еѐ решения и решить еѐ. 



VIMO2304 Вариационные исчисления и методы 

оптимизации  

2 кредита/ 

Пререквизиты:  AGLA 1302, AGLA 1304, 

MA 1301, MA 1303 

1+1+0 

Курс содержит обязательный минимум, соответствующий 

программе по фундаментальному курсу "Вариационное 

исчисление и методы оптимизации", утвержденной 

Министерством образования РК. Приведены большое число 

задач для самостоятельной работы и типичные варианты 

контрольных заданий. Для студентов старших курсов дневного и 

заочного отделений математических факультетов университетов, 

а также для магистрантов, аспирантов, научных работников и 

слушателей ФПК, изучающих дополнительные главы теории 

экстремальных задач. 

знание практических навыков  по решению задач 

математического анализа с тем, чтобы математически 

правильно поставить простейшую конкретную задачу 

практики, выбрать математический аппарат и метод еѐ 

решения, решить еѐ; работать со специальной 

литературой по основным разделам математического 

анализа. 

-умение приобрести практические навыки теоретическими 

основами и закономерностями построения и 

функционирования систем, методологическими 

принципами их анализа и синтеза; современными 

математическими подходами к практическому решению 

задач анализа, проектирования и управления сложными 

социально-экономическими системами. 

 Модуль-4. Механика 

TM2301 Теоретическая механика 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+1+0 

Данная дисциплина ставит своей целью изучение 

студентами основных законов природы; приобретение навыков 

построения математических моделей происходящих в природе и 

технике процессов и их анализа с использованием методов и 

средств современной математики; развитие у будущих 

специалистов способностей к научным обобщениям и выводам.  

Объектами изучения данной дисциплины являются 

физические законы природы, математические модели 

материальных тел, основные методы и приемы решения задач 

механики.  

 

Знание математических моделей, применяемых в 

теоретической механике; знание основных понятий и 

теорем теоретической механики; знание методов решения 

задач теоретической механики. Уметь: подбирать 

адекватные математические модели для описания 

механических процессов; применять соответствующие 

методы для решения задач теоретической механики; 

анализировать полученные результаты с точки зрения 

механики; 

Иметь навыки: решения задач теоретической механики; 

анализа получаемых результатов. 

MSS3302 Механика сплошной среды 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+1+0 

 

В механике сплошной среды с помощью и на основе методов и 

данных, развитых в теоретической механике, рассматриваются 

движения таких материальных тел, которые заполняют 

пространство непрерывно, сплошным образом и расстояние 

между точками которых во время движения меняется. 

Данный курс является теоретическим курсом механики 

сплошной среды, в котором будут рассматриваться 

математические методы изучения движения деформируемых 

сред. 

Знать: математические модели, применяемые в механике 

сплошных сред; 

основные понятия и теоремы механики сплошной среды; 

методы решения задач; 

Уметь: подбирать адекватные математические модели для 

описания механических процессов; применять 

соответствующие методы для решения задач механики 

сплошной среды; анализировать полученные результаты с 

точки зрения механики; 

Иметь навыки: решения задач механики сплошной среды; 

анализа получаемых результатов. 

 Модуль-5. Вычислительная математика 



ChM2301 Численные методы – 1 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+0+1 

Цель курса: ознакомить с численными методами решения задач 

анализа и алгебры и с принципами построения алгоритмов. 

Задачи курса: 1) ознакомить с основными понятиями  и идеей 

методов вычислительной математики для решения задач анализа 

и алгебры, а также обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 2) выработать необходимые интуиции и навыки для 

нахождения эффективных путей решения задач вычислительной 

математики; 3) ознакомить с принципами  наиболее 

рациональной стратегии численного решения задач; 4) 

выработать навыки численного и сравнительного анализа; 

 

Знание основных задач алгебры анализа и теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Умение 

применять методы вычислительной математики для 

численного решения задач алгебры анализа и теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Владение навыками численного решения исследуемых 

задач, программирование и построения алгоритмов, 

обоснования корректности задач, сравнительного 

численного анализа, математического моделирования 

задач, личностного и проблемно-ориентированного 

обучения различных тем курса в рамках сезонных школ, 

специальных семинаров, студенческих конференций и 

кружков. 

ChM2302 Численные методы – 2 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  AGLA 1302, AGLA 1304,  

DU 2307 

2+0+1 

В курсе  подробно и достаточно строго изложены современные 

методы решения прикладных задач оптимального управления. 

Охвачены по существу все основные модели задач оптимизации, 

включая детерминированные, игровые и стохастические. 

Приведено много новых результатов теории оптимального 

управления (необходимые условия оптимальности для 

некоторых классов вырожденных задач, оптимальная 

фильтрация в системах с коррелированными шумами и т.д.). 

Значительное внимание уделено различным численным методам 

решения задач оптимального управления и вопросам реализации 

численных алгоритмов. Изложение теории сопровождается 

большим количеством подробно разобранных примеров решения 

разнообразных прикладных задач, в том числе задач 

оптимального управления летательными аппаратами.  

Знать основные задачи уравнений математической физики 

и понятия разностных схем. 

Уметь применять методы вычислительной математики 

для численного решения задач для дифференциальных 

уравнений в частных производных математической 

физики.  

Владеть навыками численного решения исследуемых 

задач, программирование и построения алгоритмов, 

обоснования корректности задач, сравнительного 

численного анализа, математического моделирования 

задач, исследования корректности разностных задач, 

личностного и проблемно-ориентированного обучения 

различных тем курса в рамках сезонных школ, 

специальных семинаров, студенческих конференций и 

кружков. 

 Модуль-6. Математическое моделирование 



VMM3301 Введение в математическое моделирование 

2 кредита/ 

Пререквизиты:  DU 2307, MA 1301, MA 1303  

1+0+1 

Математическое моделирование реальных процессов является 

одним из современных   и действенных методов решения задач 

научно-технического прогресса. В основе методологии 

математического моделирования лежит создание адекватного 

математического образа исследуемого объекта и его анализа с 

помощью вычислительных и компьютерных технологий. 

Дисциплина призвана обучать студентов моделированию 

объектов и явлений  различной природы. Это моделирование 

явлений и  процессов из различных областей естествознания 

(механики, физики, биологии, химии и др.), а также 

моделирования задач экологии окружающей среды, финансовых 

и экономических процессов и других трудно формализуемых 

объектов. Материал курса содержит большое количество 

примеров из различных областей жизнедеятельности человека, 

что расширит кругозор студента как исследователя и позволит 

получить навыки математического моделирования. 

 

-знание навыками математического моделирования 

объектов и выбора методов их решения (теоретического 

или численного анализа на ПЭВМ).   

-умение  выбирать критерии математического  

моделирования научно-технических задач, проводить 

аналогию с задачами из других областей естествознания 

MKMBFM3

302 

Математическое и компьютерное 

моделирование в биофизике и медицине  

2 кредита/ 

Пререквизиты:  DU 2307, MA 1301, MA 1303  

1+0+1 

Использование математики в попытках сформулировать 

биологические законы имеет длительную историю. Но  лишь в 

настоящее время стал возможным интегрированный подход ко 

всей области биологии и медицины. Появление 

быстродействующих компьютеров повлияло на научные 

исследования во всей области  научного познания. Моделируя 

различные процессы биологии и медицины можно исследовать 

влияние различных факторов на эти процессы. Применение 

вычислительной техники  для диагностики имеет не мало 

важную роль. 

-Знание  об универсальных свойствах биомедицинских 

систем  и способах их моделирования; 

-умение анализировать  математические модели медико-

биологических процессов, используя математические 

методы и компьютеры; 

 



MKMFP430

3 

Математическое и компьютерное 

моделирование физических процессов 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  DU 2307, MA 1301, MA 1303  

2+1+0 

Цель курса: данная дисциплина предназначена для бакалавров, 

стремящихся приобрести знания и навыки для ведения научных 

исследований в области математического и компьютерного 

моделирования физических процессов.  

Задачи курса: 

1) Составления математических моделей сложных физических 

процессов. 

2) Приемы и методы решения сложных задач математической 

физики. 

3) Использовать разные численные методы для физических 

процессов. 

4) развивать навыки проектно-,проблемно- и личностно-

ориентированного обучения по курсу «Основы математическое и 

компьютерное моделирование естественно-физических 

процессов»;  

5) развивать навыки анализа и разработки пилотных 

исследовательских проектов по курсу;  

 

 

Знать дифференциальные уравнения, уравнения 

математической физики, численные методы, языки 

программирования C / C + + или Fortran, математический 

анализ, основы математического моделирования 

Уметь возможность выбора и применения 

информационных технологий для решения прикладных 

задач, умение работать с компьютером и использования 

языка программирования 

Владеть навыками построения математических моделей 

физических процессов, дискретизация дифференциальных 

уравнений математической физики, выбирать правильный 

численный метод, написать программный код для 

построенной математической модели, построения графика 

и анимации для полученных результатов 

 Модуль-7. Администрирование и программирование 

Pro1301 Программирование 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303  

1+0+2 

Курс содержит краткий обзор эволюции развития языков 

программирования. Вводится понятие среды программирования, 

основных конструкций языков программирования. 

Рассматривается синтаксис и семантика высокоуровневых 

языков программирования, включая языки С++ и FORTRAN. 

Вводится понятие рекурсии; математических рекурсивных 

функций; приводятся примеры рекурсивных процедур. 

Описываются основные структуры данных и проводится анализ 

их реализации в различных языках программирования. 

Определяются простые типы, массивы, записи и структуры. 

Рассматривается статическое и динамическое управление 

памятью, размещение в памяти различных типов данных.  

 

-знание основных методов эффективного 

программирования  

-умение реализовывать численные методы в процедурном 

стиле.  

Владеть навыками процедурного программирования, 

навыками программирования высокоэффективных 

численных методов, применения эффективных библиотек 

численных методов, использованию популярных 

компиляторов в различных операционных системах. 



SAOS1302 Системное администрирование 

операционных систем 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,  IT 1103 

1+0+2 

Типичная UNIX-система уже давно занимает в компьютерном 

мире несколько обособленную нишу. Несмотря на наличие в 

стандартном комплекте поставки ряда полезных 

административных утилит, не все поставщики систем в 

достаточной степени обеспечивают их техническую поддержку. 

Кроме того, многие организации получают значительные объемы 

программного обеспечения из университетов, сети Usenet и 

других источников, не предусматривающих вообще никакой 

поддержки. Системные администраторы — сотрудники, в 

обязанности которых входит не только слежение за сетевой 

безопасностью организации, но и создание оптимальной 

работоспособности компьютеров и программного обеспечения 

для пользователей, часто связанных между собой общей работой 

на определенный результат. Данный  курс рассчитан на 

использование операционной системы Linux – наиболее 

распространенной ОС. Она может быть рассмотрена и по 

отношению к другим UNIX-подобным операционным системам. 

 

-Знание об основных понятиях операционных систем 

Linux; знание основных задач администрирования; знание 

этапов начальной загрузки; знание остановки и 

перезагрузки системы, об особенностях файловой 

системы ОС  Linux, об подключении новых 

пользователей, удаление пользователей, отключение 

учетной записи, об устройствах последовательного 

доступа, о протоколах сети ТСР/ІР, о процедуре 

добавления жесткого диска 

OOPC2303 Объектно-ориентированное 

программирование на языке С++ 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

1+0+2 

 

Язык программирования C++ – это универсальный язык 

программирования, который позволяет разрабатывать 

программы в соответствии с разными парадигмами: 

процедурным программированием, объектно-ориентированным, 

параметрическим. В данном курсе рассматриваются все 

основные возможности языка C++ и их применение при 

разработке объектно-ориентированных программ. Дается 

краткое описание библиотек языка C++, краткий обзор 

фундаментальных понятий теории объектно-ориентированного 

программирования с особенностями программирования на языке 

C++ (типизация, наследование, инкапсуляция, полиморфизм, 

динамическое связывание и др.).  

 

- знание основных методов эффективного 

программирования на языке С++. 

-умение реализовывать численные методы на языке С++ в 

процедурном стиле.  

Владеть навыками процедурного программирования, 

навыками программирования высокоэффективных 

численных методов, применения эффективных библиотек 

численных методов, использованию популярных 

компиляторов в различных операционных системах. 



PP2304 Параллельное программирование 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

2+0+1 

Цель курса:  освоение базовых знаний по вопросам организации 

параллельных вычислительных систем, а также основных 

технологий организации параллельных вычислений на 

многопроцессорных вычислительных комплексах с 

распределенной или общей оперативной памятью. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: основные 

принципы организации параллельной обработки данных; 

модели, методы и технологии параллельного программирования; 

средства и методы отладки параллельных приложений; 

библиотеки, надстройки к компиляторам для создания 

параллельных приложений. 

 

Освоить наиболее популярные инженерные технологии 

параллельного программирования, приобрести навыки 

программирования на кластерных системах, отладки 

параллельного кода. 

 

 Модуль-8. Компьютерная графика и базы данных 

3DM3301 3D-моделирование 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

1+0+2 

3ds Max – система трехмерного моделирования, визуализации и 

анимации разработанная компанией Autodesk. С помощью 

программы 3ds Max можно создавать трехмерные модели 

реальных объектов, получать визуализированные изображения 

фотореалистичного качества и создавать компьютерную 

анимацию. Данный курс является продолжением курса 3D-

Моделирование, изучаемого в бакалавриате. В курсе 

рассматриваются моделирования физических процессов 

реального мира, моделирование и анимация моделей живых 

существ с использованием инверсной кинематики,  

моделирование и анимация волос и шерсти, моделирование и 

анимация природных явлений с применением системы частиц, 

использование пространственных преобразователей и имитация 

эффектов внешней среды, создание эффектов видеомонтажа, 

знакомство с языком MaxScript. 

-знание о методах трехмерного моделирования объектов с 

использованием базовых и расширенных примитивов, 

составных объектов, модификаторов и инструментов; 

знание о  трехмерном моделировании объектов с 

использованием сплайнов и форм; знание о 

полигональном моделировании; знание о методах 

анимации, освещения и визуализации.  

-умение моделировать трехмерные сцены, настраивать 

пользовательскую среду; умение работы со стандартными 

материалами, умение создавать новые материалы;  

накладывать на объект текстуру; умение настраивать 

камеру; умение расставлять и настраивать  освещение в 

сцене; умение создавать анимацию; умение выполнять 

визуализацию рабочей сцены. 

PKG3302 Программирование в компьютерной графике 

2 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

1+0+1 

Целью дисциплины  является знакомство студентов с созданием 

и визуализаций изображений с помощью программных и 

аппаратных средств ПЭВМ. Компьютерная графика –  одна из 

наиболее бурно  развивающихся  отраслей современной   

информатики. В  сферу интересов компьютерной графики  

входят все аспекты формирования и обработки изображений с 

помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов. 

Она охватывает все виды и формы представления  изображений. 

Современный мир, построенный на тотальной компьютеризации 

и повсеместном применении информационных систем,  трудно 

представить без компьютерной графики   и ее возможностей 

создания виртуального мира и  визуализации научных 

исследований. 

-знание программных и аппаратных средств создания и 

обработки изображения на ПЭВМ; знание о современных 

интерфейсах прикладного программирования (API)  

-умение работать с некоторыми из интерфейсов 

прикладного программирования (Open GL).  



OPRBD330

3 

Основы проектирования реляционных баз 

данных 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  IT 1103,  Pro 1305 

1+0+2 

Знание основ организации реляционных баз данных и 

инструментария разработки пользовательских приложений  

необходимо для современного специалиста, деятельность 

которого  связана с обработкой больших объемов информации, 

либо с непосредственным проектированием и внедрением 

информационных систем в различных учреждениях или 

предприятиях.  Целью курса является  освоение принципов 

построения реляционных баз данных  и овладение методами 

обработки данных. Т.к. основным инструментом работы с РБД 

является язык SQL, задачей дисциплины является освоение 

навыков программирования на этом языке. Кроме этого, в задачи 

курса входит также получение навыков проектирования 

реляционных баз данных.  Как теоретическая основа 

структурирования данных в РБД в задачу курса входит также 

изучение основ реляционной алгебры. 

-знание основ организации реляционных баз данных и 

инструментария разработки пользовательских 

приложений  необходимо для современного специалиста, 

деятельность которого  связана с обработкой больших 

объемов информации, либо с непосредственным 

проектированием и внедрением информационных систем 

в различных учреждениях или предприятиях.   

-умение построить реляционных баз данных 

Модули индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ)/ КВ 

 ИОТ 1.  Математическое моделирование 

SW Научное писменность (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 

Пререквизиты: 

1+0+0 

  

SVA 2501 

 

Спектральный и вейвлет анализ 

2 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303 

1+1+0 

 

Курс посвящен новейшему направлению в теории и практике 

обработки функций и сигналов – вейвлет-анализу.  Теория 

вейвлетов появилась в 90-е годы прошлого века и бурно 

развивалась преимущественно в странах Дальнего зарубежья. 

Она образовала основу для новейших методов и технологий 

сжатия и преобразования сигналов и изображений, нашла свое 

применение в медицине, геологии,  телекоммуникации. По своей 

прикладной значимости вейвлет-анализ сопоставим со 

значением рядов и преобразований Фурье, имея при этом ряд 

преимуществ. В курсе вводятся основные понятия вейвлет - 

анализа и на типичных примерах демонстрируются характерные 

особенности и возможности применения вейвлет-анализа. Также 

в курсе  рассматриваются  методы спектрального анализа 

временных рядов, понятия фильтров,  примеры  применения 

спектральных методов  в численном решении многомерных 

-Знание основ функционального и вейвлет анализа и 

умение описать процессы преобразования и 

формирования сигнальной информации, принципов 

разложения сигналов, свертку сигналов, частотное 

представление сигналов;  

-умение владеть методами дискретизации и 

восстановления непрерывных сигналов, методов 

интерполяции информационных данных; укрепление и 

развитие навыков, полученных в ходе изучения базовых 

дисциплин направления, таких как Математический 

анализ, численные методы, уравнения математической 

физики. 



линейных задач,  примеры применения в теории обратных задач.   

MMVV 3502 Модели и методы 

высокопроизводительных вычислений 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305 

2+0+1 

 

Цель дисциплины – изучение математических моделей и методов 

решения задач гидродинамики на высокопроизводительных 

системах. В материалы лекций входят оригинальные научные 

публикации отечественных и зарубежных авторов в 

рецензируемых журналах. Содержание курса является авторской 

разработкой, основанной на имеющейся литературе по данной 

тематике и опыте разработке параллельных приложений для 

решения больших вычислительных задач. 

получить знания о методах программирования 

параллельных виртуальных машин; освоить некоторые 

технологии параллельного программирования; знать 

архитекруру кластерных систем, уметь составлять 

программный параллельный код для любой задачи; 

приобрести навыки построения алгоритма для решения 

задачи моделирования определенного процесса с 

применением высокопроизводительных вычислений. 

MMGF3503 

 

Математическое моделирование 

геофизики 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305 

2+0+1 

Цель курса получить знания об универсальных свойствах 

геофизики и способах их моделирования, о математических 

моделях геофизики, используемые математических методов.  

Геофизика в широком смысле изучает физику твѐрдой Земли, 

физику океанов. 

 

Анализировать  математические модели геофизики, 

используя математические методы и компьютеры. 

Укрепить и развить навыки, полученные в ходе изучения 

базовых дисциплин направления, таких как уравнения  

математической физики, численные методы   языки 

программирования 

Владеть навыками, личностного и проблемно-

ориентированного обучения различных тем курса в 

рамках сезонных школ, специальных семинаров, 

студенческих конференций и кружков. 

SMTF3504 

 

Cпектральные методы в теоретической 

физике 

3 кредита/ 

Пререквизиты: MA 1301, MA 1303 

2+0+1 

Целью курса является изучение численных алгоритмов и 

спектральных методов для решения задач теоретической физики 

а также  умение возможности выбора и применения 

спектральных методов для решения прикладных задач. 

 Спектральные методы часто сочетаются с другими оптическими 

методами исследования течений в теоретической физике. 

Спектральный методы-  чувствительный метод и используются 

не только в теоретической физике но и широко применяется в 

аналитической химии, астрофизике, металлургии, 

машиностроении, геологической разведке, археологии и других 

отраслях науки. 

Знать дифференциальные уравнения, уравнения 

математической физики, численные методы, языки 

программирования C / C + + или Fortran, математический 

анализ, основы математического моделирования, 

Спектральный и вейвлет анализ 

Уметь возможность выбора и применения спектральных 

методов для решения прикладных задач, умение работать 

с компьютером и использования языка 

программирования, способность сдерживать 

рациональное решение задачи, возможность использовать 

научные, справочные, методическая литература по 

предмету 

Владеть навыками построения математических моделей 

физических процессов, дискретизация дифференциальных 

уравнений математической физики, выбирать правильный 

спектральный численный метод, написать программный 

код для построенной математической модели, построения 

графика и анимации для полученных результатов, 

развитие личных качеств самообучение, чтобы расширить 

свои знания по математическому и компьютерному 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0


моделированию физических процессов с помощью 

спектральных методов. 

MMBPGI3505 

 

Математическое моделирование 

биологических процессов и генной 

инженерии 

3 кредита/ 

Пререквизиты: MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305 

1+2+0 

Данный курс  направлен на изучение математических моделей 

задач генной инженерии, обучение методам постановки и 

решения математических задач, анализа изучаемых процессов. В 

данной дисциплине изучаются математические модели 

процессов выделения генов из организма (клеток), 

осуществления манипуляций с генами и введения их в другие. 

Применительно к рассмотренным в курсе задачам излагаются 

математические подходы к анализу поведения изучаемых 

многопараметрических, нелинейных физико-химических, 

биологических систем. 

-Знание  свойствах молекулярной динамики и генной 

инженерии и способах их моделирования; 

-умение анализировать  математические модели медико-

биологических процессов, используя математические 

методы и компьютеры; 

укрепление и развитие навыков, полученных в ходе 

изучения базовых дисциплин направления, таких как 

уравнения  математической физики, численные методы   

языки программирования 

MMHP3506 

 

Математическое моделирование 

химических процессов 

3 кредита/ 

Пререквизиты: MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305, UMPh 2311 

2+0+1 

 

Цель курса:  основной целью курса является решение 

задач по исследованию химических процессов математическими 

методами. 

Задача курса  

1) изучить  классические математические модели химии. 

2) изучить наиболее часто используемые приемы моделирования 

сложных химических процессов  

3) освоить методы качественного анализа динамических систем 

на примерах рассматриваемых математических моделей  

4) представить  вычислительные алгоритмы расчета моделей, 

описываемых дифференциальными уравнениями в частных 

производных, анализ эффективности различных вычислительных 

схем; 

5) продемонстрировать значения математического и 

компьютерного моделирования для понимания природы 

химических процессов, 

6)развивать навыки проектно-, 

проблемно- и личностно-ориентированного обучения 

специалистов по курсу   «Математическое моделирование 

химических процессов»; 

 

-знание особенности моделирования химических 

процессов; математические модели реакторов; численные 

модели реакторов; особенности написания программного 

кода для поставленной задачи. 

-умение составить программный код для задач 

моделирования химико-технологических процессов; 

находить рациональное решение задачи; использовать 

научную, справочную, методическую литературу по 

предмету; составить математическую модель для задачи 

химико-технологического процесса. 

 

MMFTP4507 

 

Математическое моделирование физико-

технологических процессов 

3 кредита/ 

Пререквизиты: MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305, UMPh 2311 

2+0+1 

 

Рассматриваемые в курсе задачи можно охарактеризовать как 

нестационарные задачи тепло - и массопереноса при наличии 

динамических источников веществ и тепла. Конкретное решение 

этих задач затруднено вследствие их нелинейности и 

многопараметричности. Однако часто достаточно исследовать 

крайние случаи, когда в сложном комплексе явлений можно 

абстрагироваться от некоторых из них и рассматривать 

упрощенные модели. Соответствие последних реальному 

процессу проверяется согласованием полученных решений с 

Знание особенностей и принципов математического 

моделирования химических процессов,  

умений   выявить основные особенности процесса, 

определить влияние параметров, изучить критические 

явления, автоколебания, множественность режимов 

процессов 

владеть навыками упрощения и проведения качественного 

анализа динамики процессов и его использования для 

планирования натурных  и численных экспериментов. 



данными численного и физического экспериментов. При 

изучении упрощенных моделей можно выявить основные 

особенности процесса, определить влияние параметров, изучить 

критические явления, автоколебания, множественность режимов 

процессов и т.д. 

Цель и задачи  курса:    Изучение особенностей и принципов 

математического моделирования химических процессов, 

приобретение  студентами  знаний и умений  в разработке  

математических моделей, навыков их упрощения и проведения 

качественного анализа динамики процессов и его использования 

для планирования натурных  и численных экспериментов.  

VG4508 

 

Вычислительная гидродинамика 

3 кредита/ 

Пререквизиты: MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305, UMPh 2311 

2+0+1 

 

Вычислительная гидродинамика - подраздел механики 

сплошных сред, включающий совокупность физических, 

математических и численных методов, предназначенных для 

вычисления характеристик потоковых процессов. Базой любого 

исследования в области вычислительной гидродинамики 

является формулировка основных уравнений 

гидро/газодинамики потоков, а именно: уравнения 

неразрывности;  уравнения сохранения импульса; 

уравнение сохранения энергии, уравнение состояния (для газов) 

Цель курса изучение различных методов и процессов решения 

вышеуказанных систем уравнении. 

будут владеть знаниями о методах постановки и 

численного решения задач, 

будут иметь навыки  построения конечно-разностных 

аппроксимаций, проведения компьютерных 

вычислительных экспериментов; 

будут иметь глубокие знания основ вычислительной 

гидродинамики;  

будут уметь применять эти знания для решения и анализа 

задач. 

 будут иметь представление о современных интерфейсах 

прикладного программирования (API)  и уметь работать с 

некоторыми из них (Open GL, DirectX);  

будут владеть знаниями об основных функциях API и 

уметь использовать их  при написании программного кода 

по созданию и преобразованию графических 

изображений; 

будут владеть навыками графического программирования 

и визуализации реалистичного изображения. 

MNDDS4509 

 

Моделирование нелинейной динамики 

деформируемых сред 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305, UMPh 2311 

1+2+0 

Цель курса  изучение свойств нелинейных  

динамических систем,   кроме того изучение общих свойств и 

законов движения деформируемых тел, и силовых 

взаимодействий в этих телах. 

Нелинейная динамика использует для описания систем 

нелинейные модели, обычно описываемые дифференциальными 

уравнениями и дискретными отображениями. Нелинейная 

динамика включает в себя теорию устойчивости, теорию 

динамического хаоса, эргодическую теорию, теорию 

интегрируемых систем. 

Знать основные процессы  динамики деформируемых 

сред. 

 уметь:осуществлять правильную постановку задач 

механики твердого тела; уметь анализировать 

эффективность алгоритмов аппроксимации решений 

нелинейных задач; подбирать адекватную схему решения 

задач; 

Владеть навыками  систем нелинейных модели, обычно 

описываемые дифференциальными уравнениями и 

дискретными отображениями 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1


 

MMTF4510 

 

Математические модели в теоретической 

физике 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305, UMPh 2311 

2+0+1 

 

В последние годы пришло понимание того, что многие 

физические теории в принципе составляют предмет геометрии в 

целом. В физике оперируют фазовыми пространствами 

состоянии, в геометрии- пространством точек. В геометрии 

широко применяются расслоенные пространства. Оказалось, что 

теория калибровочных полей Янга-Милса представляет 

некоторые расслоенные пространства. Целью курса является 

ознакомление студентов с подобными, а так же со многими 

другими проблемами теоретической физики.  

Знание математической модели, применяемые в 

теоретической физике; знание основных понятий, теорем 

теоретической физики знание методов решения задач 

теоретической физики Умение подбирать адекватные 

математические модели для описания механических 

процессов; умение применения соответствующих методов 

для решения задач теоретической физики; умение 

анализировать полученные результаты с точки зрения 

физики. Владение навыками решения задач теоретической 

физики анализа получаемых результатов. 

 ИОТ 2. Вычислительная математика и высокопроизводительные вычисления 

SW Научное писменность 

( каз/рус/анг ) 

1 кредит/ 

Пререквизиты: 

1+0+0 

  

 

 

 

GA2501 Графы и алгоритмы 

2 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1303, DG3308, DU 

2307 

1+0+1 

Целью данной дисциплины является изучение базовых понятии 

алгоритмов в графах так же разных свойств графов и изучение 

видов графов. 

 Граф — это абстрактное представление 

множества объектов и связей между  

ними. У графов есть ещѐ много разных свойств. 

Знание  разных свойств графов,  знание о 

«классических» алгоритмов на  

графах, знание о представлении в компьютере графов 

и зачем он используется. 

Умение различать  ориентированные графы от 

неориентированных графов. 

Владеть навыками представления графов в компьютере. 

 

 

 

MMKP3502 

 

Методы Монте-Карло и их приложения 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  TVMS 3309 

2+1+0 

Цель преподавания дисциплины – методы Монте-Карло 

используются для расчета задач физики (перенос излучения и 

вещества, ядерная физика, статистическая физика и др.), 

радиотехники, теории массового обслуживания, теории 

надежности, химии, биологии, экономики (оптимизация, 

управление, сетевое планирование и др.), теории автоматов, 

аэродинамики, гидрологии — перечислить все невозможно. В 

курсе «Методы Монте-Карло и их приложения (на английском 

языке)» рассмотрены почти все наиболее важные вопросы, 

связанные с применением методов Монте-Карло. 

Знать: теорию вероятностей и математическую статистику 

для численного решения задач математической физики, 

«неклассические» численные методы решения задач 

математической физики. знать основные понятия и идеи 

методов построения сложных случайных величин, а затем 

на их основе приобрести навыки решения практических 

задач, умело использовать те или иные алгоритмы 

методов Монте – Карло. Уметь: анализировать численный 

результат (осуществить «обратную связь»), анализировать 

численный результат (осуществить «обратную связь»). 

 



ChRNKZ3503 

 

Численное решение нелинейных 

краевых задач  

3 кредита/ 

Пререквизиты:  MA 1301, MA 1303,  Pro 

1305, UMPh 2311   

2+0+1 

Основной целью дисциплины « Численное решение нелинейных 

краевых задач» является формирование у студентов целостного 

представления о базовых понятиях и фундаментальных аспектах 

вычислительных методов, используемых для анализа уравнений 

механики сплошных сред. 

иметь представление: о методах постановки и 

исследования краевых и начальных задач для уравнений в 

частных производных. 

знать:  основные понятия и определения теории 

разностных схем,  вопросы аппроксимации, сходимости и 

устойчивости разностных схем. 

уметь: строить разностные схемы для конкретных 

нелинейных дифференциальных задач, исследовать 

аппроксимацию, сходимость и устойчивость разностных 

схем для конкретных задач,  численно решать 

поставленные задачи. 

владеть навыками:  численного решения основных 

математических задач; программирования основных 

алгоритмов вычислительной математики.  

 

ORS3504 

 

Организация распределенных систем 

3 кредита/ 

Пререквизиты:   Pro 1305,  IT 1103 

2+0+1 

Определение распределенной системы в техническом смысле 

тесно связано с передачей информации и организацией 

обработки данных. Цель курса  понимать совокупность 

автономных процессоров и систем, объединенных в 

коммуникационные подсети для накопления данных и 

действующих совместно для решения общей задачи.  

Требуется базовая математическая подготовка. 

Необходима некоторая предварительная подготовка в 

области языков программирования, главным образом, в 

связи с понятием типов данных.знание  совокупности 

автономных процессоров и систем, объединенных в 

коммуникационные подсети. 

NV3505 

 

Научное вычисление 

3 кредита/ 

Пререквизиты: 

2+0+1 

  

ChMPKS3506 

 

Численные методы построения 

криволинейных сеток 

3 кредита/ 

Пререквизиты: :   Pro 1305,  MA 1301, 

MA 1303,   UMPh 2311   

2+0+1 

Цель курса обучение основ численных методов и  о методах 

постановки и исследования краевых и начальных задач для 

уравнений в частных производных. 

Расчетные сетки используются при численном 

решении дифференциальных  

и интегральных уравнений. Качество построения расчетной 

сетки в значительной степени определяет успех (неудачу) 

численного решения уравнения. 

 

иметь представление: о методах постановки и 

исследования краевых и начальных задач для уравнений в 

частных производных. 

знать:  основные понятия и определения теории 

разностных схем,  вопросы аппроксимации, сходимости и 

устойчивости разностных схем. 

уметь: строить разностные схемы для конкретных 

нелинейных дифференциальных задач, исследовать 

аппроксимацию, сходимость и устойчивость разностных 

схем для конкретных задач,  численно решать 

поставленные задачи. 

владеть навыками:  численного решения основных 

математических задач; программирования основных 

алгоритмов вычислительной математики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


MKE4507 

 

Метод конечных элементов 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  UMPh 2311   

2+0+1 

Цель курса: обучение теоретическим и практическим основам 

метода конечных элементов (МКЭ), использование МКЭ для 

решения конкретных задач математической физики. 

 

Знать: Теоретические и практические основы метода 

конечных элементов. Алгоритмизацию и компьютерную 

реализацию МКЭ. О современном программном 

обеспечении МКЭ. 

Уметь: разбивать область на конечные элементы, 

применять МКЭ для конкретных уравнений в частных 

производных, численно реализовать задачи с помощью 

имеющегося программного обеспечения МКЭ. 

Владеть: приемами работы с программными комплексами. 

 

V42508 

 

Вычислительная гидродинамика  

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,  MA 1301, MA 

1303,   UMPh 2311   

1+2+0 

Цель преподавания дисциплины – обучение методам постановки 

и численного решения задач, построения конечно-разностных 

аппроксимаций, проведения компьютерных вычислительных 

экспериментов. Задачи изучения  дисциплины – выработать у 

студентов глубокие знания основ вычислительной 

гидродинамики; умение  применять  эти знания для решения и 

анализа задач. 

будут владеть знаниями о методах постановки и 

численного решения задач, 

будут иметь навыки  построения конечно-разностных 

аппроксимаций, проведения компьютерных 

вычислительных экспериментов; 

будут иметь глубокие знания основ вычислительной 

гидродинамики;  

будут уметь применять эти знания для решения и анализа 

задач. 

ChRZR4509 

 

Численное решение задач реологии 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,  MA 1301, MA 

1303,   UMPh 2311   

2+0+1 

В данной дисциплине изучаются модификации математической 

модели процесса фильтрации неньютоновской жидкости. Этот 

процесс   является основой нефтепромысловой механики. На 

этой модели показаны математические подходы изучения 

особенностей движения неньютоновской жидкости в пористой 

среде.  Рассматриваются также современные методы решения 

задачи реологии на основе обобщенной функции и их решения 

конечно-разностным методом. Во всех случаях показывается 

определяющее влияние нелинейности систем  на характер 

движения жидкостей с различными свойствами, выполняется 

параметрический анализ задач качественными и численными 

методами с применением компьютеров. 

-знание иметь представление о методах постановки и 

исследования краевых и начальных задач для уравнений в 

частных производных 

-умение строить математические модели для конкретных 

нелинейных дифференциальных задач, исследовать 

аппроксимацию, сходимость и устойчивость разностных 

схем для конкретных задач,  численно решать 

поставленные задачи. 

 

PPURD4510 

 

Параллельное программирование и 

управление распределенными данными 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,  MA 1301, MA 

1303,   UMPh 2311   

2+0+1 

Изучение основных технологий параллельного 

программирования в среде MPI, приобретение навыков и умений 

по настройке работы вычислительного кластера в операционных 

системах Linux, Windows. Отладка ПО, применение основных 

функций MPI для решения сложных задач математической 

физики при использовании языков программирования С++ и 

Фортран 90. Построение топологий, подсистем. Управление 

группами процессов, коммуникаторами. 

-знания о методах программирования параллельных 

виртуальных машин; освоить некоторые технологии 

параллельного программирования; знать архитектуру 

кластерных систем на базе директив MPI,  

-умение составлять программный параллельный код для 

любой задачи; приобрести навыки построения алгоритма 

для решения задачи моделирования определенного 

процесса с применением высокопроизводительных 

вычислений. 

 



 ИОТ 3.  Компьютерное моделирование 

SW Научное писменность 

( каз/рус/анг ) 

1 кредит/ 

Пререквизиты: 

1+0+0 

  

MT 2501 

 

Мобильные технологии 

2 кредита/ 

Пререквезиты: 

1+0+1 

  

SKVNG3502 

 

Системы компьютерной верстки и научной 

графики 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,  IT 1103 

1+0+2 

Компью терная гра фика (также маши нная графика) — 

область деятельности, в 

которой компьютеры используются в качестве 

инструмента как для синтеза (создания)изображений, так и 

для обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. 

Цель курса изучение  об основах работы в системе 

компьютерной верстки LaTeX,   подготовки научных 

работ в системе компьютерной верстки LaTeX. 

Знание об основах работы в системе компьютерной 

верстки LaTeX; знание о процессе подготовки научных 

отчетов и публикаций в LaTeX; знание об отображении 

результатов научных исследований в графических и 

математических пакетах Grapher, MathCad, Origin и 

другие. Умение подготовки научных работ в системе 

компьютерной верстки LaTeX; умение по использованию 

форматов PostScript и PDF для представления научных 

статей; умение вставки графических данных в LaTeX; 

умение готовить научный отчет или публикацию с 

использованием графиков, таблиц, схем и иллюстраций. 

Способность работы в графических и математических 

пакетах Grapher, MathCad, Origin и другие. 

OKZI3503 

 

Основы   криптографии  и защиты информации 

3 кредита/ 

Пререквизиты: Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Дисциплина "Основы криптографии и защиты 

информации" изучается с целью ознакомить слушателей с 

современным состоянием проблемы хранения, обработки, 

поиска, передачи, преобразования, закрытия и 

восстановления конфиденциальной информации в 

организациях и на предприятиях различных направлений 

деятельности и различных форм собственности, способов 

защиты от несанкционированного доступа к ней, 

рассмотреть на современном уровне вопросы разработки 

средств и систем сбора и защиты информации (ЗИ). 

-знание основных математических способов 

криптографии; знание различных методов;  

-умение проведения анализа данных, полученных  в 

результате 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


RPYaC3504 

 

Разработка приложений на языке C# 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Одним из основных языков программирования для 

создания программного обеспечения является язык Си++. 

Необходимо отметить, что получившая широкое 

распространение операционная система WINDOWS 

компании MICROSOFT разработана на языке 

программирования С++, и различные его модификации, 

такие как С++, продукты компании Borland: Borland С++, 

Borland С++ Builder стали доминирующими языками 

программирования в промышленности. Кроме того, все 

больше и больше пользуется популярностью 

операционная система LINUX. Почти все приложения под 

ОС LINUX написаны с использованием языка С++. 

Поэтому изучение данного языка найдет эффективное 

применение в работе в ОС LINUX. 

Знать основные методы программирования на языке C#. 

Уметь создавать прикладные приложения на языке C# в 

объектно-ориентированном стиле.  

Владеть навыками объектно-ориентированного 

программирования, навыками создания сетевых, 

многопоточных приложении, применения классов WPF и 

языка разметки XAML для создания графического 

интерфейса пользователя, методами программирования 

серверных и клиент-серверных приложении. 

PJ23505 

 

Программирование в Java 2 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Язык программирования Java – это разработанный 

корпорацией Sun Microsystems межплатформенный, 

интерпретируемый, объектно-ориентированный язык 

программирования, используемый для создания 

приложений, работающих под управлением веб-браузера и 

характеризующихся высоким уровнем интерактивности. В 

курсе рассматриваются базовые понятия языка: типы 

данных, операции с ними, выражения, массивы, операторы 

управления потоком информации.. Объясняется структура 

встроенной библиотеки классов Java API. 

Рассматриваются пакеты основных классов, приемы 

работы с ними. Объясняется создание графического 

интерфейса пользователя с помощью стандартной 

библиотеки классов AWT. 

-знание основных методов программирования на языке 

Java 2. 

-умение создавать прикладные приложения на языке Java 

2 в объектно-ориентированном стиле.  

 

WT3506 

 

Web технологии 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

«Web дизайн и Интернет технологий» является одним из 

важных компонентов бакалаврской подготовки. 

Всемирная сеть Интернет  интенсивно и динамично 

развивается  с ростом информационного потока из года в 

год. В настоящее время, в связи с возросшей ролью 

Интернета в жизни всего человечества  большое число 

будущих специалистов нуждается в серьѐзной подготовке 

по этой дисциплине, которая давала бы возможность 

использовать полученные навыки для  умелого 

применения современных аппаратов Web дизайна в науке 

и в практике. Изучение основ Web-дизайна  и Интернет-

технологий мы начинаем с  языка разметки HTML. HTML 

(гипертекстовый язык разметки) - это самый популярный 

язык разметки, на нем написаны 95% всех Web-страниц, 

- знание о состоянии развития современных web-

технологий, об их месте и роли в работе компьютерных 

сетей Internet/Intranet; о проблемах и направлениях 

развития web-технологий; знание о проблемах и 

направлениях развития программных средств, 

применяемых в web-технологиях.  

-умение применять различные инструментальные 

средства для разработки web-страниц и web-узлов, 

ориентироваться в современных информационных 

технологиях, их возможностях, перспективах развития, 

создавать различные элементы мультимедиа, используя 

при этом современные программно-аппаратные средства;   



размещенных в Сети. А также изучается язык сценария 

JavaScript, который обеспечивает интерактивность Web-

страниц. JavaScript – это язык сценариев, разработанный 

Netscape и Sun Microsystems для поддержки 

дополнительных функциональных возможностей 

статических Web-страниц. 

MOKG4507 

 

Математические основы компьютерной 

графики – II 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Целью дисциплины  является знакомство студентов с 

созданием и визуализаций изображений с помощью 

программных и аппаратных средств ПЭВМ. 

Компьютерная графика –  одна из наиболее бурно  

развивающихся  отраслей современной   информатики. В  

сферу интересов компьютерной графики  входят все 

аспекты формирования и обработки изображений с 

помощью программно-аппаратных вычислительных 

комплексов. Современный мир, построенный на тотальной 

компьютеризации и повсеместном применении 

информационных систем,  трудно представить без 

компьютерной графики   и ее возможностей создания 

виртуального мира и  визуализации научных 

исследований. 

 

-знание программных и аппаратных средств создания и 

обработки изображения на ПЭВМ; знание о современных 

интерфейсах прикладного программирования (API)  

-умение работать с некоторыми из интерфейсов 

прикладного программирования (Open GL).  

SUBD4508 

 

Системы управления базами данных 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

1+0+2 

Внедрение информационных технологий во все стороны 

жизни общества продиктовано  требованиями 

конкуренции в условиях рыночной экономики. Для 

нормального функционирования как государственных, так 

и частных учреждений становится необходимым 

анализировать и перерабатывать постоянно возрастающие 

объемы информации.  Базы данных  в настоящее время 

стали необходимым информационным компонентом 

программного обеспечения практического любого 

учреждения. Наиболее перспективным  и  общепринятым 

типом баз данных является  реляционный тип.   

-Знание принципов организации данных и построения 

моделей данных, знание языка запросов SQL и его 

процедурных расширений. 

-Умение систематизировать информацию.  

KPPACAD4509 

 

Компьютерное проектирование и 

программирование в AutoCAD 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

1+0+2 

Курс AutoCAD предназначен для освоения возможностей 

автоматизации процесса разработки проектной и 

конструкторской документации. Основное назначение 

системы Autocad - создание чертежей для проектов 

различных предметов. Это могут быть предметы 

интерьера - столы, стулья, кресла и т.д., или проекты 

различных механизмов (чертежи самолетов полной 

сборки, начиная с простейших болтов и гаек), а также 

разработка электрических схем-макетов. Студенты 

знакомятся с приемами практического вычерчивания и 

-Знание о возможностях программ компьютерного 

черчения и порядке прохождения этапов проектирования; 

знание основ построения примитивов и чертежей в 

AutoCAD; знание документации на всех этапах 

проектирования.  

-Умение проектировать чертежи на компьютере; умение 

применять различные средства визуализации чертежа и 

печати;). 



видами чертежей, такими как строительные, 

машиностроительные и многими другими. В дальнейшем 

это позволит им самостоятельно разрабатывать различные 

виды чертежей, проекты дизайн-макетов для производства 

различной мебели для дома и офиса, а также других 

предметов интерьера. 

OSPC4510 

 

Операционные системы для 

профессиональных целей 

3 кредита/ 

Пререквизиты:  Pro 1305 

1+0+2 

Цель курса обучение о базовых знаниях  и навыков работы 

на персональном компьютере, а также наличия базовых 

знаний работы в операционной системе Linux. 

Знать базовые знания и навыки работы на персональном 

компьютере, а также наличия базовых знаний работы в 

операционной системе Linux.  

Уметь  точно и обстоятельно аргументировать ход 

рассуждений, не загромождая его ненужными 

подробностями. 

Иметь навыки об основных понятиях операционных 

систем  Linux, об основных задачах администрирования, 

об этапах начальной загрузки, остановка и перезагрузка 

системы, об особенностях файловой системы ОС  Linux, 

об подключении новых пользователей, удаление 

пользователей, отключение учетной записи, об 

устройствах последовательного доступа, о протоколах 

сети ТСР/ІР, о процедуре добавления жесткого диска 

Междисциплинарный модуль 

 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 

Пререквизиты: 

1+1+0 

  

 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 

Пререквизиты: 

1+1+0 

  

 Молекулярная биология 

2 кредита/ 

Пререквизиты: нет  

1+1+0 

Молекуля рная биоло гия — комплекс биологических наук, 

изучающих механизмы хранения, передачи и 

реализации генетической информации, строение и 

функции нерегулярных биополимеров. Молекулярная 

биология широко применяет вирусы как инструмент 

исследования, вирусологии для решения своих задач 

используют методы молекулярной биологии. 

Цель курса изучение основных процессов молекулярной 

биологии. 

Знание основных процессов молекулярной биологии. 

Умение разбирать элементы, стадии этих процессов и 

моделировать данные процессы в клетках простых и 

сложных организмов. Владение навыками модульного 

включения курса молекулярной биологии и 

использования примерных заданий из курса 

молекулярной биологии в спецкурсы по математике, 

навыками пилотного проектирования молекулярно-

биологических процессов, моделирования 

апериодических полимеров (белков и нуклеиновых 

кислот), решения алгоритмических  молекулярно-

биологических задач, личностного и проблемно-

ориентированного обучения различных тем курса в 

рамках сезонных школ, специальных семинаров, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

студенческих конференций и кружков. 

 Физическая химия  

2 кредита 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Краткое описание курса: в курсе освещены основные 

разделы химии: строение атома и молекулы, химическая 

связь, химическая термодинамика, кинетика, 

электрохимия и химическое и фазовое равновесие. 

Цель курса: изучение общих закономерностей химических 

процессов, позволяющих прогнозировать возможное 

направление реакции, ее глубину протекания, скорость, а 

также пути  управления процессом химического 

взаимодействия. 

 

Знать основные стехиометрические законы химии; 

взаимосвязь между структурой периодической таблицы и 

распределением электронов внутри атома; основные 

положения теории о природе химической связи; законы 

термодинамики; законы гомогенного и гетерогенного 

равновесий; свойства растворов неэлектролитов и 

электролитов; закономерности кинетики реакций и уметь 

применять их на практике (лабораторный практикум). 

Уметь самостоятельно проводить физико-химический 

эксперимент, обрабатывать полученные данные графиче-

скими и аналитическими методами, интерпретировать их 

и делать выводы; использовать справочные данные по 

термодинамическим и электрохимическим свойствам 

веществ  для решения практических задач; владеть 

терминологией.  

 



Specialty 5В070400 – Computer science and 

software engineering 

 

Discipline 

code 

Discipline name, credits, prerequisites Purpose, objectives, summary of course Competences (learning outcomes) 

Obligatory module 

6 credits 

HK1101 History of Kazakhstan  

Prerequisites: no 

Module purpose: to history of state and law of the Republic of 

Kazakhstan it is directed on studying of process of origin, 

formation and state and right development. Conclusions and 

judgments of this science are based on the analysis of the exact 

facts and really taken place events of state and legal life of 

Kazakhstan. The place and role of science of the state and the right 

of Kazakhstan among other sciences are defined by that it 

represents realization of historical approach of research of the state 

and legal phenomena from the moment of their emergence till 

today. It logically recreates and restores an objective picture of 

evolution of state and legal systems, establishments and the 

institutes existing and existing in the territory of the Republic. The 

protokazakh medieval states and their legal systems were fixed and 

studied both foreign travellers, and local observers and originators 

of dynasty historiographies. 

Knowledge:  the different parties of activity of the Kazakh horde 

are available in official documents, in various written sources of 

foreign and local observers, in works of national creativity.  

During edge colonization by the Russian Empire there were the 

numerous works of different character describing with different 

degree of reliability and objectivity a political system and legal 

relations in the region.  In the conditions of the Soviet power of a 

problem of national statehood in Kazakhstan were studied in 

special scientific institutions from class and party positions. 

Ability in modern conditions to carry out studying of history of 

state and law of the Republic, relying on the research experience 

summed up in this direction and knowledge for a reconstruction of 

an objective picture of history of state and law of the country. 

POK(R)Ya11

02 

Professional-focused Kazakh (Russian) 

language 

Prerequisites: no 

Module purpose: expansion of a basic word stock of common 

words and phrases, 

mastering by grammatical forms and designs at the level of their 

use in speech. Mastering by a basic word and terminological stock 

in the specialty. Creation of various types of speech activity: 

conversation, description, informing. Grammatical forms and 

designs in communicative, functional aspects. Reproduction 

adapted and a producing simple pragmatical texts, dialogical and 

monological, in an oral and written form, on the subjects actual for 

social and professional spheres, on different types of speech 

activity: speaking, audition, reading, letter. 

Knowledge: development of educational and professional speech:  

a)  development of skills of reading, hearing, literature making an 

abstract in the specialty;  b)  different drawing up the scientific and 

educational texts close to texts of textbooks and lectures, dialogues 

and monologues on educational and professional subjects;  c)  

intensive training in the main functional and semantic types of 

statements:  to monologue description, monologue narration, 

monologue - a reasoning, dialogue conversation, dialogue - 

discussion.  Professional Kazakh (Russian) language  

Ability to develop scientific and professional speech: the active, 

generalized, volume formation of skills and abilities in the field of 

scientific and professional speech. 

POIYa1103 Professional-focused foreign language 

Prerequisites: no 

Module purpose: phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of 

a studied foreign language. Phonetics: pronunciation and rhythmic-

intonational 

features of a foreign language, reception and reproduction of sound 

system of speech. Spelling: sound alphabetic system of language, 

basic spelling rules. Lexicon: word-formation models; basic word 

stock of 2500 units of basic language, and also the terms 

corresponding to a profile of specialty; Lexicon differentiation on 

scopes of application. 

Knowledge: the main parts of speech – a noun, an adjective, an 

adverb, a verb, an article, a pronoun, a pretext;  structure of a 

simple and compound sentence;  main models of word formation.  

Reading:  formation of skills of fact-finding, search, studying and 

viewing reading.  Speaking:  skills of dialogical and monological 

speech within studied subjects.  Letter:  development of skills of a 

consecutive statement of thoughts, reasonings, and also 

information when writing compositions and letters of personal and 

business character.  

Ability to translate texts in the specialty from a foreign language 

on native according to language norms. Audition: perception 

aurally messages of household, information and professional 

character 

 3.1 Natural (STEM) module   



IT1301 Information technologies for the 

professional purposes 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming. 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of 

computer and organizational equipment; main methods and means 

of processing, storage, transfer and information accumulation; 

appointment and principles of use of the system and applied 

software; bases of algorithmization of tasks; main components of 

computer networks, principles of a packet transmission of data, 

organizations of gateway interaction; technologies of information 

search on the Internet; main threats and methods of ensuring 

information security; the principles of information security from 

unauthorized access; legal aspects of use of information 

technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and 

information storage; to use the automated systems of office-work; 

to apply methods and information means of protection; to apply 

anti-virus means of protection of information; to apply the 

specialized software to collecting, snore and information 

processing in the professional sphere according to studied 

professional modules; to carry out control of a computer network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; main 

concepts of development network and Web of appendices, 

applications of methods of information security, methods of 

information and communication technologies and electronic 

training. 

 3.2 Basic professional modules   

 MODULE 1 Mathematical analysis   

MA1401 Mathematical analysis – I 

Prerequisites: AG 1201  Algebra and 

geometry 

Module purpose: studying of the theory of real numbers; exact top 

and bottom sides of a numerical set; limit of numerical sequence; 

the main properties of meeting sequences, communications of 

infinitely big sequences with infinitesimal; limit of monotonous 

sequence; Cauchy's Criterion of existence of a limit of function; 

properties of infinitesimal and infinitely big functions. remarkable 

limits. Concept of a uniform continuity. 

Knowledge: to prove properties of functions, continuous on a set, 

differentiable functions, the main theorems of differential calculus. 

; various forms of the residual member of a formula of Taylor. 

Practical skills of creation of the schedule of functions. Ability to 

use various methods of integration and application of certain 

integrals in geometry, mechanics and physics; Theorems of 

average value. Integral with a variable top limit. The residual 

member of a formula of Taylor in an integrated form. 

 MODULE 2  Algebra and geometry and 

probability theory 

  

AG1403 Algebra and geometry 

Prerequisites: DM 2308 Discrete 

mathematics 

Module purpose: studying of the theory of systems of the 

algebraic equations, main properties of determinants and matrixes, 

algebraic and geometrical description of lines and surfaces of the 

second order, initial data on groups, rings and fields, probabilistic 

and statistical concepts, as simple probability and its assessment; 

random variable, its numerical characteristics and their estimates; 

main methods of estimation. 

Knowledge: axiomatics of linear and Euclidean spaces, concepts 

of basis and coordinates, the theory of linear operators in linear 

spaces, classification of normal operators in Euclidean and unitary 

spaces, the theory of square forms and quadric. 

Ability to use the Gauss method for calculation of determinants, 

decisions and researches of systems of the linear algebraic 

equations, researches of systems of vectors on linear dependence, 

calculations of the return matrixes, findings of a rank and base of 

system of vectors of arithmetic space. 

  MODULE 3 Mathematical logic   

ML 1405 Mathematical logic – І  

Prerequisites: DM 2308 Discrete 

mathematics, AG 1201  Algebra and 

geometry 

 

Module purpose: consists in providing students with basic 

knowledge in the field of logic of statements, logic of predicates 

and indistinct logic, and also in acquisition of skills of use of 

mathematical apparatus for the system analysis of problems, the 

solution of the practical tasks connected with formalization of 

processes of receiving, information processing. 

Knowledge: concepts of basis and coordinates, the theory of linear 

operators in linear spaces, classification of normal operators in 

Euclidean and unitary spaces, the theory of square forms and 

quadric. Syntax and semantics of logic of predicates. Normal 

forms. Quantor-free formulas. Equivalent transformations of 

formulas. 

Ability in common to solve the objectives connected with 

probability theory and mathematical statistics; the system: at 

students the probabilistic and statistical thinking and ability to 

cope with objectives has to be developed. 

Fiz1303 Physics – І   

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics,   DM 2212 Discrete 

Module purpose: studying of sections of mechanics, kinematics, 

dynamics of a material point and firm body. Preservation laws. 

Elements of the special theory of a relativity. 

Knowledge: elements of mechanics of continuous environments.  

Fluctuations and waves.  Molecular physics and thermodynamics.  

Statistical physics and thermodynamics.  Statistical distributions.  



mathematics    Thermodynamics bases.  Transfer phenomena.  Real gases.  

Electricity and magnetism.  Electrostatics.  Direct electric current. 

Ability to use a magnetic field. Magnetic field in substance. 

Phenomenon of an electromagnetic induction. Equations. 

Maxwell. Electromagnetic fluctuations. 

Mat 1304 Material science 

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics 

Module purpose: to study changes of properties of materials, both 

in firm, and in a liquid state depending on some factors. The 

structure of substances, electronic, thermal, chemical, magnetic, 

optical properties of these substances treat studied properties. The 

materials science can be carried to those sections of physics and 

chemistry which are engaged in studying of properties of materials. 

Besides, this science uses a number of the methods, allowing 

investigating structure of materials. 

Knowledge: production of the knowledge-intensive products in 

the industry, especially during the work with objects micro and the 

nanosizes it is necessary to know in details the characteristic, 

properties and a structure of materials. To solve these problems 

and the science — materials science is called. 

The knowledge of structure and properties of materials leads to 

creation of essentially new products and even industry branches.  

Ability widely to use the knowledge received by scientists-

materials scientists for innovations, elimination of problems, 

expansion of the range of production, increase of safety and fall of 

cost of production. These innovations were made for processes of 

molding, hire of steel, welding, growth of crystals, preparation of 

thin films, roasting, glass blasting, etc. 

 3.2Basic professional modules   

 MODULE 1 Mathematical analysis   

MA1402 Mathematical analysis – II 

Prerequisites: AG 1201  Algebra and 

geometry 

Module purpose: studying of the theory of real numbers; exact top 

and bottom sides of a numerical set; limit of numerical sequence; 

the main properties of meeting sequences, communications of 

infinitely big sequences with infinitesimal; limit of monotonous 

sequence; Cauchy's Criterion of existence of a limit of function; 

properties of infinitesimal and infinitely big functions. remarkable 

limits. Concept of a uniform continuity. 

Knowledge: to prove properties of functions, continuous on a set, 

differentiable functions, the main theorems of differential calculus. 

; various forms of the residual member of a formula of Taylor. 

Practical skills of creation of the schedule of functions. Ability to 

use various methods of integration and application of certain 

integrals in geometry, mechanics and physics; Theorems of 

average value. Integral with a variable top limit. The residual 

member of a formula of Taylor in an integrated form. 

 MODULE 3 Mathematical logic   

ML 1406 Mathematical logic – ІІ  

Prerequisites: DM 2308 Discrete 

mathematics, AG 1201  Algebra and 

geometry 

 

Module purpose: consists in providing students with basic 

knowledge in the field of logic of statements, logic of predicates 

and indistinct logic, and also in acquisition of skills of use of 

mathematical apparatus for the system analysis of problems, the 

solution of the practical tasks connected with formalization of 

processes of receiving, information processing. As a result of 

module studying students will own terminology of algebra of logic, 

indistinct logic, and logic of predicates, to use mathematical 

symbolics for expression of the quantitative and qualitative 

relations of objects; to know bases of creation of the correct logical 

conclusion on the basis of schemes of formalization of judgments 

in a natural language. Also within this module the main data on 

construction and the analysis of the mathematical models 

considering random factors will be stated to students. Students will 

examine probability theory bases within finite-dimensional random 

variables. 

Knowledge: concepts of basis and coordinates, the theory of linear 

operators in linear spaces, classification of normal operators in 

Euclidean and unitary spaces, the theory of square forms and 

quadric. Syntax and semantics of logic of predicates. Normal 

forms. Quantor-free formulas. Equivalent transformations of 

formulas. 

Ability in common to solve the objectives connected with 

probability theory and mathematical statistics; the system: at 

students the probabilistic and statistical thinking and ability to 

cope with objectives has to be developed; the subject: students 

have to learn to address freely with such concepts, as probability, a 

random variable. 

  MODULE 4 Physics   



Fiz1408 Physics – II 

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics,   DM 2212 Discrete 

mathematics    

Module purpose: studying of sections of mechanics, kinematics, 

dynamics of a material point and firm body. Preservation laws. 

Elements of the special theory of a relativity. 

Knowledge: elements of mechanics of continuous environments.  

Fluctuations and waves.  Molecular physics and thermodynamics.  

Statistical physics and thermodynamics.  Statistical distributions.  

Thermodynamics bases.  Transfer phenomena.  Real gases.  

Electricity and magnetism.  Electrostatics.  Direct electric current.  

Ability to use a magnetic field. Magnetic field in substance. 

Phenomenon of an electromagnetic induction. Equations. 

Maxwell. Electromagnetic fluctuations. 

 MODULE 5 Programming   

PAYa1410 

Programming on the algorithmic languages 

Prerequisites:  Computer science basses, 

Algorithms and data structures. 

Module purpose: studying of the main objectives of teaching of 

discipline: providing and acquisition of knowledge and the abilities 

students of realization of algorithms of data processing arising in 

problems of algebra, the mathematical analysis, mathematical 

statistics, problems of linear programming by means of the modern 

languages of high level. 

Knowledge and ability: to be able to build effective algorithms 

with use of knowledge of algorithmization and to realize them in 

the modern languages of high level. 

EP 1001 Educational Practice The aim of the educational practice is to solve the problems in 

different  

languages on the topics covered during the semester, as the fixing 

of the material, as well as on topics previously impassable, as the 

deepening of knowledge in programming. 

The objectives of the educational practice are: 

-fixing programming knowledge obtained during the training; 

In-depth knowledge of programming; 

-learn the algorithms of various programming tasks; 

-learn to solve various programming tasks in different 

programming languages. 

 MODULE 2  Algebra and geometry and 

probability theory 

  

TVMS 1404 Probability theory and mathematical 

statistics 

Prerequisites: MA 1202 Mathematical 

analysis. 

Module purpose: studying of the theory of systems of the 

algebraic equations, main properties of determinants and matrixes, 

algebraic and geometrical description of lines and surfaces of the 

second order, initial data on groups, rings and fields, probabilistic 

and statistical concepts, as simple probability and its assessment; 

random variable, its numerical characteristics and their estimates; 

main methods of estimation. 

Knowledge: axiomatics of linear and Euclidean spaces, concepts 

of basis and coordinates, the theory of linear operators in linear 

spaces, classification of normal operators in Euclidean and unitary 

spaces, the theory of square forms and quadric. 

Ability to use the Gauss method for calculation of determinants, 

decisions and researches of systems of the linear algebraic 

equations, researches of systems of vectors on linear dependence, 

calculations of the return matrixes, findings of a rank and base of 

system of vectors of arithmetic space. 

 MODULE 4 Physics   

TEC3409 Theory of electric circuits 

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics,   DM 2212 Discrete 

mathematics    

Module purpose: to know frequency characteristics of electric 

chains, a frequency method of the analysis of transients; will be 

able to classify filters, to transform frequencies and to apply them 

at synthesis of filters. 

Knowledge:  theories of electric chains, studying of the main 

concepts and laws of electric chains.  

Ability to formalize and formulate a task for the solution of a 

specific problem; correctly and reasonably to choose algorithm of 

the solution of a task; to work with a stack and "heap" of an 

operating system; to use an operating system during the work with 

files of programs of the user; to make programs in the Assembler 

languages. 

 MODULE 5 Programming   

TP 2411 Programming technologies 

Prerequisites: INF 1105  Computer science 

Module purpose: studying with technological problems of 

development of the large-scale program systems, distinguishing it 

from development of small programs, and methods of the solution 

of these problems. 

Knowledge and ability: will learn with modern ways the 

organizations of development of such systems on the basis of 

component technologies on the example of Web applications with 

use of the J2EE and.NET technologies. Students will receive good 

idea of use of modern hi-tech methods in development difficult 



industrial the software, about practical ways of creation of 

qualitative, flexible and scalable systems in the conditions of rigid 

competitive fight in the PO market. 

OS 2412 Operating systems 

Prerequisites: INF 1105  Computer science 

Module purpose: studying of fundamental concepts of the theory 

of networks; the main approaches to design and scopes of 

networks; perspective models of networks and methods of control 

over information in networks; methods of creation of LAN and 

WAN networks; existing protocols and their features; basic 

provisions of switchboards and routers; ways of optimization of 

networks; appointments, functions, classification of operating 

systems; fundamental principles of design and development of 

operating systems; the main approaches on management of 

processes, memory, input-output devices, file systems, safety of 

computer systems. 

Knowledge: to carry out a choice of the necessary equipment for 

networks; to make diagnostics of malfunctions of networks; to 

choose technologies, tool software and computer aids at design 

and development of the software; effectively to realize software 

products; to solve problems of safety of operating systems; to 

realize the main algorithms of scheduling, management of 

memory, disk planning; to develop multiline applications. 

Ability to project, solve problems of safety of networks; works 

with various operating systems; solutions of problems of safety of 

operating systems; installations and configurations of operating 

systems. 

 MODULE 6 Computing system   

TI2414 Information theory 

Prerequisites: Information technologies. 

Algorithms and data structures. Languages 

and technologies of programming. Bases of 

mathematical logic. 

Module purpose: studying of concepts and methods of the theory 

of information and information coding. 

Knowledge and ability: concepts about entropy and quantitative 

measures of measurement of information, the main 

theorems of the theory of information for discrete communication 

channels, data on the principles 

optimum and hindrance of steady coding. 

 MODULE 7 Information security   

KS2420 Computer networks 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

Module purpose: knowledge of the main concepts and definition 

of the theory of networks, basis of creation of LAN and WAN 

networks, description of protocols of routing, basic provisions of 

switchboards and routers. Students will learn to make diagnostics 

of malfunctions of networks, to carry out a choice of the necessary 

equipment for networks. 

Knowledge:  to learn to make diagnostics of malfunctions of 

networks, to carry out a choice of the necessary equipment for 

networks.  

Ability to use methodology of research of operations; to carry out 

all stages of operational research. 

FNP2104 Philosophy of scientific knowledge 

Prerequisites: no 

Module purpose: to study science philosophy, as a culture 

phenomenon. Philosophy, its subject and functions. Philosophy in a 

cultural and historical context. Historical types of philosophizing in 

a culture context Old Indian philosophy as a phenomenon of east 

culture. Ancient Chinese philosophy during blossoming of the 

Chinese culture. Philosophy in ancient art. 

Knowledge: philosophy phenomenon in medieval culture.  Arab-

Muslim philosophy in a context of Islamic culture a philosophy 

and religion Phenomenon in the West European medieval culture.  

Philosophy in culture of the Renaissance and the Reformation.  

The West European philosophy in culture of New Time.  

Russian philosophy as 

phenomenon of the Russian culture of H1H – XX century of 

century. Philosophy phenomenon in the Kazakh culture 

The Soviet Philosophy in culture of the XX century. The western 

philosophy in a context of culture of the XX century. 

eve of HH1 of century. Life philosophy. Philosophical 

anthropology. Social philosophy. 

Culture philosophy. Love philosophy. Religion philosophy. 

History philosophy 

Policy philosophy. Education philosophy. 

Ability to use problems of the theory of dialectics. Epistemology. 

Philosophy of global problems. 

  MODULE 4 Physics   

MIK2407 Microelectronics 

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Module purpose: studying of the subjects Microelectronics, the 

Physicist – II, the Theory of electric chains: semiconductor p/n 

Knowledge: skills of work with field transistors; Optoelectronic 

devices. Experimental justifications of the main ideas of the 



Fiz  2203  Physics transition and its properties. Semiconductor diodes: Stabilitron; 

Bipolar transistor; Tiristor; One-transitional transistor. concept 

about beam (geometrical) optics; Light waves; Electromagnetic 

waves in substance; Quantum physics; Thermal radiation. main 

concepts and laws of electric chains. Methods of calculation of 

electric chains. 

quantum theory. Spontaneous and stimulated radiation. Lasers. 

Tension and current resonances. Nonlinear electric chains in a 

mode of a direct current. Electric filters and their synthesis. 

Ability to use generators, triggers, registers, and decoders. To use 

elements of quantum statistics. The condensed condition. Low-

dimensional systems. To transform frequencies and its application 

at synthesis of filters. 

 MODULE 5 Programming   

SP2412 System programming 3 credits 

Prerequisites: YaTP 1002 Languages and 

technologies of programming. AGLA  (II) 

1002  Analytical geometry and linear 

algebra 1,2. 

Module purpose: studying by students of the main concepts and 

definitions of Web of design, methodological bases of creation of 

sites and portals, theoretical bases of the description and creation of 

dynamic Web of pages, basic provisions of functioning of Web of 

servers is; formation at students of system knowledge of existing 

methods of data presentation in the computer, processor registers, 

ways of addressing, the organizations of memory, work with 

external devices. 

Knowledge:  life cycle of programs, assessment methods  

qualities of software products, technologies of development of 

program complexes, CASE means;  methods and algorithms of 

object-oriented programming;  cryptography-checking data 

security. 

Ability independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the software. 

  MODULE 6 Computing system   

MMUVT241

3 

Models and methods of control of 

computer facilities 

Prerequisites: Computer technologies, 

Computer science, Algorithmization and 

programming languages 

Module purpose: to form at students 

special knowledge and skills of statement of problems of 

management, mathematical modelling of various tasks and methods 

of their decision, and also the software, used for their decision. 

Knowledge and ability: to have idea of mathematical models of 

problems of management;  to own methods of the solution of the 

mathematical tasks arising at modelling of administrative tasks;  

to know bases of the analysis of results of the solution of 

administrative tasks;  

to be able to use methods of mathematical modelling for the 

solution of practical tasks. 

OVSS2415 Organization of computing systems and 

networks 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

Module purpose: to receive information on parameters of 

computer system; to connect the additional equipment and to adjust 

communication between elements of computer system; to make 

installation and setup of the software of computer systems; to use 

modern universal and specialized microprocessors. 

Knowledge: basic concepts and basic principles of creation of 

architecture of computing systems; types of computing systems 

and their architectural features; organization and principles of 

operation of the main logical units of computer systems; 

information processing processes at all levels of computer 

architecture; the main component of the software of computer 

systems; basic principles of resource management and 

organization of access to these resources; architecture of modern 

parallel computing systems. 

Ability to organize modern computer systems, debugging of 

processes of information processing at all levels of computer 

architecture, including: digital logical level, level of microteams, 

systems of teams, level of architectural support of mechanisms of 

operating systems and programming. 

AKS 2416 Architecture of computer systems 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and 

technologies of programming; OOP 3312 

Object-oriented programming. TBD 3310 

Theory of databases 

Module purpose: studying of life cycle of programs, methods of 

an assessment of quality of software products, technologies of 

development of program complexes, CASE means; methods and 

algorithms of object-oriented programming; techniques, languages 

and standards of information support of products (CALS 

technologies) at various stages of their life cycle; principles of 

cryptographic data security; principles of development and methods 

of design of program systems; methods of control over design of 

program systems; the state standards regulating process of 

development of program systems and their description. 

Knowledge and ability: independently to carry out a cycle of 

design of the software; to develop specifications and abstract types 

of the demands given on the basis of the analysis made to the 

software; to prove correctness of programs; to project and code 

necessary tests, to use standard terms and definitions; to design 

system of protection of the software product; to use the standard 

software products focused on the solution of scientific, design and 

technological tasks. 



PT 3001 Professional Practice The purpose of the practice is the pre-testing of the developed 

software tools and preparation of proposals, but to implement them 

directly in production. 

The objectives of industrial practice are: 

-acquainted with the structure of the company and its departments, 

the principles of management and organizations in the enterprise; 

-introduction to the method of setting and solving production and 

economic problems in the conditions of market economy; 

-depth practical study of information technologies used in 

enterprises for processing; 

-the study of methods of designing and developing software in the 

computer center of the enterprise; 

-participation in the maintenance and operation of information 

systems used by the company; 

-study and selection of materials; 

-production skills and organizational work. 

PMK2201 Psychology of interpersonal 

communication 

Prerequisites: no 

Module purpose: interpersonal communication — this informal 

interaction which happens in private or in small groups. In the 

course of interpersonal communication we talk, we listen, we 

answer, we share the feelings and we form the relations. 

Knowledge and ability: the analysis of interpersonal 

communication — is the analysis of under what conditions and by 

means of what means of representation, idea, knowledge, mood, 

i.e. subjective experience of one subject can be moved and is more 

or less precisely interpreted by another. Identification and the 

description of various preconditions and conditions successful (or, 

on the contrary, unsuccessful, complicated) communications 

becomes a research problem thereby. 

TPP2202 Theoretical and applied political science 

Prerequisites: no 

Module purpose: to study essence of policy, its nature, value of 

policy for the personality and society, between classes, the nations 

and the states; between the personality, society and state. The 

theoretical political science reveals and investigates a number of 

regularities: 

a) regularities of emergence, functioning and development of 

political interests of social subjects, their interactions with 

economic and other social interests; 

b)  regularities of emergence, functioning and change of character 

and maintenance of the political power and state;  

c) regularities of functioning and development of political activity, 

political relations, political processes; 

d) ways of knowledge of the political 

the phenomena, a ratio in them rational (conscious) and 

proportional (unconscious). 

Knowledge and ability: private political problems to analyze 

developing in society at this concrete moment a political situation, 

promotes the constructive solution of actual practical problems of 

political life of society, develops and offers a practical advice and 

recommendations to participants of political events in the solution 

of the current political problems and the conflicts. 

The scientific analysis and development of practical 

recommendations are carried out by applied political science in 

spheres: 

- regulations of political conflicts and achievement of necessary 

social consensus (consent); 

- organizations and carrying out the electoral companies; 

- formations of public opinion and use of mass media. 

ELSU2203 Ethics of personal and social success 

Prerequisites: 

Module purpose: individual success in social space. And the 

modest makeweight "in social space" assumes that problems of 

success and success won't be and can't be considered separately 

from other plots of social ethics connected with concepts of justice, 

freedom, public safety, economic efficiency, etc. 

Knowledge and ability: to create public system where situations 

of experience of success will be most available to everyone and 

where successes of individuals and groups will directly promote 

general welfare. 

KR2204 Culture and religion 

Prerequisites: no 

Module purpose: achievement in the analysis of religion of such 

sciences as history, sociology, psychology, philosophy, philology, 

anthropology, etc. 

Knowledge and ability: to choose that area for researches, which 

to you more to liking – from rituals of the African tribes to 

problems of modern society. Everything depends on your personal 

preferences at observance of one condition – the religion has to be 

the main subject of your interest. 

OPS2205 General and applied sociology 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of the main stages of formation and 

sociology development (background and social and philosophical 

Knowledge: global problems of social life and universal values.  

Theories of the average level (sociology of communications, 



preconditions). Sociology history: classical and modern 

sociological theories. Society, social institutes and interactions. 

Social groups and communities. 

education sociology, youth sociology, economic sociology, 

religion sociology, etc.).  Social conflicts and logic of their 

permission.  Methodology and methods of sociological research.  

Ability to develop programs of sociological research. Methods of 

collecting sociological information. Analysis and equipment of 

processing of empirical sociological researches. 

BZhCh2206 Health and safety of the person 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of legislative and legal acts in the field 

of health and safety. Tasks, the principles of construction and civil 

defense (CD) functioning in RK. Classification of dangerous and 

harmful factors. Radiation hazard. Protection against ionizing 

radiation. Chemical danger. Devices of radiation and chemical 

survey, radiation control. Current state of a technosphere and 

technospherical safety. 

Knowledge: protection of the person and habitat against harmful 

and dangerous factors of a natural and technogenic origin.  

Classification of emergency situations of various character.  

Stability of functioning of objects of economy in emergency 

situations.  Possession of the basic principles and ways of 

protection of the population in emergency situations peace and a 

wartime.  Rendering the pre-medical help at emergency situations.  

Organization of events on population evacuation.  Protection 

against weapons of mass destruction.  Organizational and practical 

security measures at earthquakes.  Protection of the population at 

natural disasters, fires, accidents and explosions on production 

objects.  

Ability to use bases of an organization and carrying out a 

wrecking. Emergency situations of social character. Psychological 

aspects of emergency situations. 

EUR2207 Ecology and sustainable development 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying a place and ecology roles in the 

solution of modern economic and political problems. Autekologiya: 

ecological factors, optimum and minimum zones. Demekologiya: 

characteristics of population, fluctuation and regulation of number 

of population. Sinekologiya: interaction types in communities, 

trophic structure of community and ecological pyramids. Functions 

of ecosystems: power exchange and circulation of substances, 

integrity and stability of ecosystems, ecological suktsessiya. 

Knowledge: concepts about a biocenosis, a biogeocenosis, an 

ecosystem. Types of land and water ecosystems. The doctrine 

about the biosphere and a noosphere. Live substance of the 

biosphere and its function. 

Ability to use natural resources and rational environmental 

management. Conservation and environmental problems of the 

present. Ecodevelopment problems. 

KP2208 Kazakhstan right 

Prerequisites: no  

Module purpose: studying of the main concepts and category of 

the state and right. Legal relations. Lawful behaviour and offense. 

Legal responsibility. Bases of a constitutional law of the Republic 

of Kazakhstan. Bases of administrative law of the Republic of 

Kazakhstan. Bases of civil law of the Republic of Kazakhstan. 

Bases of a family law of the Republic of Kazakhstan. Bases of the 

organization and activity of law enforcement agencies. 

Knowledge: basic financial rights of the Republic of Kazakhstan.  

Bases of the tax right of the Republic of Kazakhstan.  Bases of the 

labour law of the Republic of Kazakhstan.  Bases of criminal law 

of the Republic of Kazakhstan.  Bases of the ecological right of the 

Republic of Kazakhstan.  

Ability to own the basic land rights of the Republic of Kazakhstan. 

Criminal procedure bases and civil procedural rights. International 

rights bases. 

OE2209 Economics bases 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of a role of the economic theory in 

society development. Main problems of economy. Economic 

categories and laws, specific methods of studying of economic 

processes. Relations of property and types of economic systems. 

Knowledge:  laws of formation of the market and specifics of their 

formation in the post-socialist countries;  main categories and 

market laws, principles of individual reproduction;  specifics of 

formation of expenses and their types;  features of the market of 

factors of production, their prices and income.  

Ability to use interrelation of problems of economy on micro and 

macrolevel, fundamental laws of functioning 

    

 3.1 Natural (STEM) module   

Rob3302 Robotics 

Prerequisites: MA 1002 Mathematical 

Module purpose: studying of the principles of action and 

mathematical description of components of robotic systems 

Knowledge: to develop mathematical models of components of 

objects of professional activity by methods of the theory of 



analysis,Fiz 1002 Physics 1, Fiz 2001 

Physics 2, Mik 2003 Microelectronics, 

TEC 2003 Theory of electric circuits; DM 

2002  

Discrete mathematics,  TP 2002 

Technologies of programming 

(information, electromechanical, electrohydraulic, electronic 

elements and computer aids). 

automatic control;  to apply necessary for creation of models of 

knowledge of the principles of action and mathematical  

descriptions of components of robotic systems (information, 

electromechanical, electrohydraulic, electronic elements and 

computer aids); to carry out kinematic, strength calculations, 

estimates of accuracy of mechanical knots. 

Ability of carrying out control and debugging of models; use of 

instrumentation for definition of characteristics and parameters of 

models. 

 MODULE 7 Information security   

OIB3417 Bases of information security 

Prerequisites: 1001 Information 

technologies.       YaTP 1002  Languages 

and technologies of programming. 

Module purpose: studying of the main concepts of ensuring 

information security; sources of threats of safety of information; 

methods of an assessment of vulnerability of information; methods 

of creation, organization and ensuring functioning of systems of 

complex information security; methods of suppression of disclosure 

of confidential information; types and signs of computer crimes; the 

main types of network topology, working methods in computer 

networks; principles of creation of computer networks; protocols 

and technologies of data transmission in networks; structure and 

principles of functioning of Internet technologies; principles of 

construction and use of information and interactive resources 

Internet; methods of engineering and psychological and ergonomic 

design of human-machine systems; methods of an all-system 

aktirovaniye of interfaces of interaction of people - the computing 

environment. 

Knowledge: to choose and analyze indicators of quality and 

criteria of an assessment of systems and separate methods and 

information means of protection; to use modern scientific and 

technical information on studied problems and tasks; to apply the 

received knowledge when performing course projects and final 

qualification works, and also during scientific researches; to apply 

working methods in computer networks; to create information and 

interactive Internet resources; to formulate requirements to the 

hardware and software providing interaction of the operator with 

the computing environment; to make a choice and justification of 

design decisions on automation of interfaces of computer systems. 

Possession of skills of the analysis of information infrastructure; 

formal statement and solution of a problem of ensuring 

information security of computer systems and networks; 

diagnostics of malfunctions of networks; choice of the necessary 

equipment for networks; choice of design decisions on automation 

of interfaces of computer systems. 

IKS3418 Interfaces of computer systems 

Prerequisites: 1001 Information 

technologies.       YaTP 1002  Languages 

and technologies of programming. 

 MODULE 8 Development tools of 

programs 

  

ISRP3421 Tools of development of programs 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of classification of program tools; 

structure, methods and means of the tool software; bases of 

economy of the modern enterprise, theoretical bases of the 

organization, management of the modern enterprise and design of 

various productions; techniques and technician of design and 

scheduling. 

Knowledge: to work with instruments of development, 

compilation, debugging, installation of programs; to analyze 

opportunities and characteristics of use of tools, their information 

support. Ability to create models of data and a technique of 

calculations; functionality descriptions; definitions of structure of 

data. 

 3.4 Interdisciplinary module   

IP Innovative business (on branches) 

Prerequisites: no 

Module purpose: to design mechanisms of management of the 

company, to understand features of the innovative processes 

prevailing in this companies. 

Knowledge and ability: to understand this starting question, 

without applying for novelty, classification of innovations by a 

number of fundamental signs. 

IP Intellectual right 

Prerequisites: no 

Module purpose: result of intellectual activity and the means of an 

individualization equated to them. 

Knowledge and ability: results of intellectual activity or means of 

an individualization. 

SVA Spectral and wavelet analysis 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of the spectral analysis for division of 

signals into the elementary components in frequency area. At the 

heart of this type of the analysis the principle of decomposition of 

temporary realization of a signal in a frequency range with an even 

stride on frequency by means of Fourier's transformation lies. 

Knowledge and ability: basics of the theory of wallet-

transformation as device are covered, it is good adapted current for 

the spectral analysis of a traction network and detailed research 

electromagnetic processes in the traction electric drive. Main 

opportunities this mathematical apparatus are shown on the 

example of the wallet-analysis of a test signal. 



MKE Method of final elements 

Prerequisites: no 

Module purpose: widely to use solutions of problems of 

mechanics of a deformable firm body, heat exchange, 

hydrodynamics and electrodynamics. 

Knowledge: to choose a type of approximating function. Out of 

the element approximating function is equal to zero. Values of 

functions on borders of elements (knots) are the solution of a task 

and are in advance unknown. Coefficients of approximating 

functions usually are looked for from a condition of equality of 

value of the next functions on borders between elements (in knots). 

 Module 7 Information security   

IT3419 Internet technologies 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming. 

Module purpose: studying of the main concepts of the automated 

information processing; appointments, structure, main 

characteristics of computer and organizational equipment; main 

methods and means of processing, storage, transfer and information 

accumulation; appointment and principles of use of the system and 

applied software; bases of algorithmization of tasks; main 

components of computer networks, principles of a packet 

transmission of data, organizations of gateway interaction; 

technologies of information search on the Internet. 

Knowledge: to use information resources for search and 

information storage; to use the automated systems of office-work; 

to apply methods and information means of protection; Ability to 

construct algorithms and flowcharts; main concepts of 

development network and Web of appendices, applications of 

methods of information security, methods of information 

communication technologies and electronic training. 

 Module 8 Development tools of 

programs 

  

EOP3422 Economy and production organization 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of classification of program tools; 

structure, methods and means of the tool software; bases of 

economy of the modern enterprise, theoretical bases of the 

organization, management of the modern enterprise and design of 

various productions; techniques and technician of design and 

scheduling. 

Knowledge and ability: to develop concrete organizational and 

technical actions for improvement of a production activity. 

Practical use of modern development tools, debugging, 

introductions and software supports; adaptations of progressive 

technologies of human resource management for practical use at 

the large industrial enterprises. 

POS 3501 Design of operating systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: INF 1105  Computer science 

Module purpose: studying of the principles of development and 

methods of design of program systems; methods of control over 

design of program systems; the state standards regulating process of 

development of program systems and their description; methods of 

design of program complexes, creations of abstract types of data, 

proofs of correctness of programs, organizations of tests and 

maintenance of program complexes. 

Knowledge: effectively to work as the member of team on 

development of the software. Techniques of design of the 

software, collecting, processing and representation of scientific 

and technical materials by results of researches; detection of 

vulnerabilities of the software for the purpose of its protection. 

OBD 3502 

 

Bases of databases 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases. 

Module purpose: studying of the state standards regulating process 

of development of program systems and their description; 

theoretical bases of methods of development of the software. 

Knowledge: implementation of the set specification (architecture) 

of program system in the languages Java, C ++; estimates of 

quality of the specification (architecture) of program system and 

its code. 

Ability independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the software; 

to prove correctness of programs; to project and code necessary 

tests, to use standard terms and definitions; to design system of 

protection of the software product. 

PSIS 3503 

 

Design of superbig integrated schemes 

(2+1+0)  

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AG 1201 Algebra and geometry; Fiz  2203  

Physics, AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; DM 2205 Discrete 

mathematics. 

Module purpose: studying of life cycle of programs, methods of 

an assessment of quality of software products, technologies of 

development of program complexes, CASE means; methods and 

algorithms of object-oriented programming; techniques, languages 

and standards of information support of products (CALS 

technologies) at various stages of their life cycle; principles of 

cryptographic data security; principles of development and methods 

Knowledge: independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the software; 

to design system of protection of the software product; to use the 

standard software products focused on the solution of scientific, 

design and technological tasks; effectively to work as the member 

of team on development of the software. 



VTKS 3504 

 

Verification and testing of computer 

systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; DM 2205 Discrete 

mathematics; SP 3301 System 

programming.    

of design of program systems; methods of control over design of 

program systems; the state standards regulating process of 

development of program systems and their description; theoretical 

bases of methods of development of the software; ways of creation 

of functional specifications; methods of design of program 

complexes, creations of abstract types of data, proofs of correctness 

of programs, organizations of tests and maintenance of program 

complexes. 

Ability of techniques of design of the software, collecting, 

processing and representation of scientific and technical materials 

by results of researches; detection of vulnerabilities of the software 

for the purpose of its protection. 

OVSS3501 

 

Organization of computing systems and 

networks 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

Module purpose: studying of standard means of parallel 

calculations; tabular and algorithmic methods of high-performance 

realization of functions from material variables; theoretical aspects 

of parallelization of algorithms; methods of parallelization of the 

most widespread algorithms of data processing; technologies of the 

organization of clusters and cluster calculations; microarchitecture 

of superscalar and vector and conveyor processors and methods of 

hardware realization of algorithms of data processing. 

Knowledge: to solve the problems demanding big computing 

capacities; to display complex challenges on independent small 

subtasks; to make and synchronize calculations at once on a large 

number of computing units; Ability of creation of ways of 

realization of parallel processing; managements of computing 

processes at the organization of calculations in cluster architecture; 

the organizations of interaction of the program modules developed 

on the assembler, with the modules developed in languages of high 

level; programming of high-speed processing of numerical, logical 

and text information. 

ILOPVS 

3502 

 

Datalogical bases of creation of computing 

systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics,   DM 2212 Discrete 

mathematics     

She 3503 

 

Circuitry 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AG 1201 Algebra and geometry; Fiz  2203  

Physics, AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; DM 2205 Discrete 

mathematics. 

Module purpose: studying of standard means of parallel 

calculations; tabular and algorithmic methods of high-performance 

realization of functions from material variables; theoretical aspects 

of parallelization of algorithms; methods of parallelization of the 

most widespread algorithms of data processing; technologies of the 

organization of clusters and cluster calculations; microarchitecture 

of superscalar and vector and conveyor processors and methods of 

hardware realization of algorithms of data processing. 

Knowledge: to install and configure the basic software of cluster 

systems; to make computing experiments with parallel realization 

of computing methods. 

Ability to organize interactions of the program modules developed 

on the assembler, with the modules developed in languages of high 

level; programming of high-speed processing of numerical, logical 

and text information. 

PP 3504 

 

Parallel programming 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases.                                                                      

Module purpose: studying of theoretical aspects of parallelization 

of algorithms; methods of parallelization of the most widespread 

algorithms of data processing; technologies of the organization of 

clusters and cluster calculations; microarchitecture of superscalar 

and vector and conveyor processors and methods of hardware 

realization of algorithms of data processing. 

Knowledge: to solve the problems demanding big computing 

capacities; to display complex challenges on independent small 

subtasks; to make and synchronize calculations at once on a large 

number of computing units; to use cluster and multiprocessor 

systems; to program tasks table-algorithmic realization of 

functions on mixes of the SI languages and the Assembler. Ability 

of creation of ways of realization of parallel processing; 

managements of computing processes at the organization of 

calculations in cluster architecture. 

ECS 3501 

 

Electric circuits and signals 

(2+1+0)  

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics,   DM 2212 Discrete 

mathematics    

Module purpose: studying of interrelation program and hardware 

in systems of this class; methods of control over memory; 

synchronization of interacting processes; the principles of control 

of reliability of information processing in systems of real time; 

main theoretical methods of construction and analysis of systems of 

real time; ways of synchronization of processes. 

Knowledge: to count and analyze characteristics and indicators of 

efficiency of systems of real time from a position of the 

programmer-analyst; Ability of work with functions of modern 

and perspective operating systems of real time; development of 

algorithms of collecting and data processing on the scale of real 

time; choice of an operating system of real time. 

EHD 3502 

 

Electronic storages of data 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases. Inf 1102 Computer 

science; AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases. 

Module purpose: studying of interrelation program and hardware 

in systems of this class; methods of control over memory; 

synchronization of interacting processes; the principles of control 

of reliability of information processing in systems of real time; 

main theoretical methods of construction and analysis of systems of 

real time; ways of synchronization of processes. 

Knowledge: to count and analyze characteristics and indicators of 

efficiency of systems of real time from a position of the 

programmer-analyst; Ability of work with functions of modern 

and perspective operating systems of real time; development of 

algorithms of collecting and data processing on the scale of real 

time; choice of an operating system of real time. 



VS 3503 

 

Built-in systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and 

technologies of programming. TYaA 2310 

Theory of languages and automates TYaP 

4312 Theory of programming languages.  

Module purpose: studying of interrelation program and hardware 

in systems of this class; methods of control over memory; 

synchronization of interacting processes; the principles of control 

of reliability of information processing in systems of real time; 

main theoretical methods of construction and analysis of systems of 

real time; ways of synchronization of processes. 

Knowledge: to count and analyze characteristics and indicators of 

efficiency of systems of real time from a position of the 

programmer-analyst; Ability of work with functions of modern 

and perspective operating systems of real time; development of 

algorithms of collecting and data processing on the scale of real 

time; choice of an operating system of real time. 

TVPK 3504 

 

Technologies of verification of programs 

and computer systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; DM 2205 Discrete 

mathematics; SP 3301 System 

programming.                                                                                                                        

Module purpose: studying of interrelation program and hardware 

in systems of this class; methods of control over memory; 

synchronization of interacting processes; the principles of control 

of reliability of information processing in systems of real time; 

main theoretical methods of construction and analysis of systems of 

real time; ways of synchronization of processes. 

Knowledge: to count and analyze characteristics and indicators of 

efficiency of systems of real time from a position of the 

programmer-analyst; Ability of work with functions of modern 

and perspective operating systems of real time; development of 

algorithms of collecting and data processing on the scale of real 

time; choice of an operating system of real time. 

PT 3001 Professional Practice The purpose of the practice is the pre-testing of the developed 

software tools and preparation of proposals, but to implement them 

directly in production. 

The objectives of industrial practice are: 

-acquainted with the structure of the company and its departments, 

the principles of management and organizations in the enterprise; 

-introduction to the method of setting and solving production and 

economic problems in the conditions of market economy; 

-depth practical study of information technologies used in 

enterprises for processing; 

-the study of methods of designing and developing software in the 

computer center of the enterprise; 

-participation in the maintenance and operation of information 

systems used by the company; 

-study and selection of materials; 

-production skills and organizational work. 

OOAP 4505 

 

Object-oriented analysis and design 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming.   

Module purpose: studying of life cycle of programs, methods of 

an assessment of quality of software products, technologies of 

development of program complexes, CASE means; methods and 

algorithms of object-oriented programming; techniques, languages 

and standards of information support of products (CALS 

technologies) at various stages of their life cycle; principles of 

cryptographic data security; principles of development and methods 

of design of program systems; methods of control over design of 

program systems; the state standards regulating process of 

development of program systems and their description; theoretical 

bases of methods of development of the software; ways of creation 

of functional specifications; methods of design of program 

complexes, creations of abstract types of data, proofs of correctness 

of programs, organizations of tests and maintenance of program 

complexes. 

Knowledge: independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the software; 

to prove correctness of programs; to project and code necessary 

tests, to use standard terms and definitions; to design system of 

protection of the software product; Ability of techniques of design 

of the software, collecting, processing and representation of 

scientific and technical materials by results of researches; 

detection of vulnerabilities of the software for the purpose of its 

protection; object-oriented decomposition of a task according to 

the set requirements; implementation of the set specification 

(architecture) of program system in the languages Java, C ++. 

Pro4506 

 

Web programming 

(2+1+0) 

Prerequisites: IT 1103 Information 

technologies. YaTP 1303 Languages and 

technologies of programming.  

Module purpose: studying of life cycle of programs, methods of 

an assessment of quality of software products, technologies of 

development of program complexes, CASE means; methods and 

algorithms of object-oriented programming; techniques, languages 

and standards of information support of products (CALS 

technologies) at various stages of their life cycle; principles of 

Knowledge:  independently to carry out a cycle of design of the 

software;  to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the software;  

to prove correctness of programs;  to project and code necessary 

tests, to use standard terms and definitions;  to design system of 

protection of the software product;  PPI 4507 Design of the user interfaces 



 (2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development.   

cryptographic data security; principles of development and methods 

of design of program systems; methods of control over design of 

program systems; the state standards regulating process of 

development of program systems and their description. 

Ability of techniques of design of the software, collecting, 

processing and representation of scientific and technical materials 

by results of researches; detection of vulnerabilities of the software 

for the purpose of its protection. 

APO 4508 

 

Software architecture 

(2+1+0) 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and 

technologies of programming; OOP 3312 

Object-oriented programming. TBD 3310 

Theory of databases, 

MPOA 4509 

 

Modelling of the software and analysis 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming.  

TPKS 4510 

 

Technologies of development of 

cryptographic systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: IT 1103 Information 

technologies. YaTP 1303 Languages and 

technologies of programming. OOP 3312 

Object-oriented programming. TBD 3310 

Theory of databases, DM   2308 Discrete 

mathematics 

OPV 4505 

 

Organization of parallel calculations 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases.                                                                      

Module purpose: studying of standard means of parallel 

calculations; tabular and algorithmic methods of high-performance 

realization of functions from material variables; theoretical aspects 

of parallelization of algorithms; methods of parallelization of the 

most widespread algorithms of data processing; technologies of the 

organization of clusters and cluster calculations; microarchitecture 

of superscalar and vector and conveyor processors and methods of 

hardware realization of algorithms of data processing. 

Knowledge: to solve the problems demanding big computing 

capacities; to display complex challenges on independent small 

subtasks; to make and synchronize calculations at once on a large 

number of computing units; to use cluster and multiprocessor 

systems; to program problems of tabular and algorithmic 

realization of functions on mixes of the SI languages and the 

Assembler; to build schemes of algorithms of parallel realization 

of methods of data processing and to estimate time of performance 

of the corresponding procedures; to install and configure the basic 

software of cluster systems; to make computing experiments with 

parallel realization of computing methods. 

Ability of creation of ways of realization of parallel processing; 

managements of computing processes at the organization of 

calculations in cluster architecture; the organizations of interaction 

of the program modules developed on the assembler, with the 

modules developed in languages of high level; programming of 

high-speed processing of numerical, logical and text information. 

Mod 4506 

 

UML modelling 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development.  

OAKS 4507 

 

Organization and administration of cluster 

systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; Fiz 2203 Physics; DM 

2205 Discrete mathematics; ISRP 3302 

Tools of program development; SP 3301 

System programming  

OP 4508 Cloud platforms 



 (2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; Fiz 2203 Physics; DM 

2205 Discrete mathematics; ISRP 3302 

Tools of program development; SP 3301 

System programming.  

MPP 4509 

 

Multitask programming platforms 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming.  

COI 4510 

 

Digital processing of images 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; DM 2205 Discrete 

mathematics.  

IT 4505 

 

Internet technologies 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming.   

Module purpose: studying of theoretical bases of creation of 

systems of real time; bases of creation of LAN and WAN networks; 

basic provisions of switchboards and routers; main concepts and 

definitions, scopes and structures of systems, requirements to 

systems of real time; ways of the organization of planning in 

multitask systems of real time; the principles of the organization of 

computing processes in the digital management information 

systems working in real time; interrelations program and hardware 

in systems of this class; methods of control over memory; 

synchronization of interacting processes; the principles of control 

of reliability of information processing in systems of real time; 

main theoretical methods of construction and analysis of systems of 

real time; ways of synchronization of processes; structures of 

channels of input-output, ways of transformation of information for 

use in systems of real time. 

Knowledge: to count and analyze characteristics and indicators of 

efficiency of systems of real time from a position of the 

programmer-analyst; to carry out a choice of the necessary 

equipment for networks; to apply system means of operating 

systems when developing programs of systems of real time; to use 

for programming algorithmic languages of Java, C ++; to 

formalize problems of management of objects and to develop 

algorithms; "to read" executive schemes of measurement and 

management of systems of real time; to estimate the accuracy of 

measuring and operating channels of systems of real time. 

Ability of work with functions of modern and perspective 

operating systems of real time; managements of standard actuation 

mechanisms; creation of systems and choice of optimum structures 

for the solution of problems of automation; works with local 

means of control systems; choice of program and technical 

complexes for realization of tasks on the scale of real time; 

calculation of time of the answer of the computing system; 

purposes of priorities to solved tasks; construction and 

optimization of networks; development of algorithms of collecting 

and data processing on the scale of real time; choice of an 

operating system of real time. 

OOP 4506 

 

Object-oriented programming 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming.   

GPI 4507 

 

Graphic user interfaces 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases; ISRP 3302 Tools of 

program development.   

PLS 4508 

 

LAN and WAN network design 

(2+1+0)  

Prerequisites: INF 1105  Computer science,  

Fiz  2203  Physics.  

SRV 4509 

 

Systems of real time 

(2+1+0) 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and 

technologies of programming. ASD 2306 



Algorithms and data structures;  

SZTS4510 

 

Means of protection of telecommunication 

systems 

(2+1+0) 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; 

AOP 1204 Algorithmization and 

programming bases;  ISRP 3302 Tools of 

program development; SP 3301 System 

programming.     

 



 

Specialty 5В060200 – Computer Science  

 

 

Discipline 

code 

Discipline name, credits, prerequisites Purpose, objectives, summary of course Competences (learning outcomes) 

Obligatory module 

6 credits 

IK1101 History of Kazakhstan  

Prerequisites: no 

Module purpose: to history of state and law of the 

Republic of Kazakhstan it is directed on studying of 

process of origin, formation and state and right 

development. Conclusions and judgments of this science 

are based on the analysis of the exact facts and really 

taken place events of state and legal life of Kazakhstan. 

The place and role of science of the state and the right of 

Kazakhstan among other sciences are defined by that it 

represents realization of historical approach of research 

of the state and legal phenomena from the moment of 

their emergence till today. It logically recreates and 

restores an objective picture of evolution of state and 

legal systems, establishments and the institutes existing 

and existing in the territory of the Republic. The 

protokazakh medieval states and their legal systems 

were fixed and studied both foreign travellers, and local 

observers and originators of dynasty historiographies. 

Knowledge:  the different parties of activity of the Kazakh 

horde are available in official documents, in various written 

sources of foreign and local observers, in works of national 

creativity.  During edge colonization by the Russian Empire 

there were the numerous works of different character 

describing with different degree of reliability and objectivity a 

political system and legal relations in the region.  In the 

conditions of the Soviet power of a problem of national 

statehood in Kazakhstan were studied in special scientific 

institutions from class and party positions. 

Ability in modern conditions to carry out studying of history 

of state and law of the Republic, relying on the research 

experience summed up in this direction and knowledge for a 

reconstruction of an objective picture of history of state and 

law of the country. 

POK(R)Ya11

02 

Professional-focused Kazakh (Russian) language 

Prerequisites: no 

Module purpose: expansion of a basic word stock of 

common words and phrases, 

mastering by grammatical forms and designs at the level 

of their use in speech. Mastering by a basic word and 

terminological stock in the specialty. Creation of various 

types of speech activity: conversation, description, 

informing. Grammatical forms and designs in 

communicative, functional aspects. Reproduction 

adapted and a producing simple pragmatical texts, 

dialogical and monological, in an oral and written form, 

on the subjects actual for social and professional 

spheres, on different types of speech activity: speaking, 

audition, reading, letter. 

Knowledge: development of educational and professional 

speech:  a)  development of skills of reading, hearing, literature 

making an abstract in the specialty;  b)  different drawing up 

the scientific and educational texts close to texts of textbooks 

and lectures, dialogues and monologues on educational and 

professional subjects;  c)  intensive training in the main 

functional and semantic types of statements:  to monologue 

description, monologue narration, monologue - a reasoning, 

dialogue conversation, dialogue - discussion.  Professional 

Kazakh (Russian) language  

Ability to develop scientific and professional speech: the 

active, generalized, volume formation of skills and abilities in 

the field of scientific and professional speech. 

POIYa1103 Professional-focused foreign language 

Prerequisites: no 

Module purpose: phonetic, spelling, lexical, 

grammatical norms of a studied foreign language. 

Phonetics: pronunciation and rhythmic-intonational 

features of a foreign language, reception and 

reproduction of sound system of speech. Spelling: sound 

alphabetic system of language, basic spelling rules. 

Lexicon: word-formation models; basic word stock of 

2500 units of basic language, and also the terms 

corresponding to a profile of specialty; Lexicon 

differentiation on scopes of application. 

Knowledge: the main parts of speech – a noun, an adjective, 

an adverb, a verb, an article, a pronoun, a pretext;  structure of 

a simple and compound sentence;  main models of word 

formation.  Reading:  formation of skills of fact-finding, 

search, studying and viewing reading.  Speaking:  skills of 

dialogical and monological speech within studied subjects.  

Letter:  development of skills of a consecutive statement of 

thoughts, reasonings, and also information when writing 

compositions and letters of personal and business character.  

Ability to translate texts in the specialty from a foreign 



language on native according to language norms. Audition: 

perception aurally messages of household, information and 

professional character 

 3.1 Natural (STEM) module   

IT1301 Information technologies for the professional purposes 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; AOP 1204 

Algorithmization and programming bases; ISRP 3302 

Tools of program development; SP 3301 System 

programming. 

Module purpose: the main concepts of the automated 

information processing; appointments, structure, main 

characteristics of computer and organizational 

equipment; main methods and means of processing, 

storage, transfer and information accumulation; 

appointment and principles of use of the system and 

applied software; bases of algorithmization of tasks; 

main components of computer networks, principles of a 

packet transmission of data, organizations of gateway 

interaction; technologies of information search on the 

Internet; main threats and methods of ensuring 

information security; the principles of information 

security from unauthorized access; legal aspects of use 

of information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and 

information storage; to use the automated systems of office-

work; to apply methods and information means of protection; 

to apply anti-virus means of protection of information; to apply 

the specialized software to collecting, snore and information 

processing in the professional sphere according to studied 

professional modules; to carry out control of a computer 

network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; 

main concepts of development network and Web of 

appendices, applications of methods of information security, 

methods of information and communication technologies and 

electronic training. 

 3.2 Basic professional modules   

 MODULE 1 Mathematical analysis   

MA1405 Mathematical analysis – I 

Prerequisites: AG 1201  Algebra and geometry 

Module purpose: studying of the theory of real 

numbers; exact top and bottom sides of a numerical set; 

limit of numerical sequence; the main properties of 

meeting sequences, communications of infinitely big 

sequences with infinitesimal; limit of monotonous 

sequence; Cauchy's Criterion of existence of a limit of 

function; properties of infinitesimal and infinitely big 

functions. remarkable limits. Concept of a uniform 

continuity. 

Knowledge: to prove properties of functions, continuous on a 

set, differentiable functions, the main theorems of differential 

calculus. ; various forms of the residual member of a formula 

of Taylor. Practical skills of creation of the schedule of 

functions. Ability to use various methods of integration and 

application of certain integrals in geometry, mechanics and 

physics; Theorems of average value. Integral with a variable 

top limit. The residual member of a formula of Taylor in an 

integrated form. 

 MODULE 2  Algebra and geometry and probability 

theory 

  

AG1403 Algebra and geometry 

Prerequisites: DM 2308 Discrete mathematics 

Module purpose: studying of the theory of systems of 

the algebraic equations, main properties of determinants 

and matrixes, algebraic and geometrical description of 

lines and surfaces of the second order, initial data on 

groups, rings and fields, probabilistic and statistical 

concepts, as simple probability and its assessment; 

random variable, its numerical characteristics and their 

estimates; main methods of estimation. 

Knowledge: axiomatics of linear and Euclidean spaces, 

concepts of basis and coordinates, the theory of linear 

operators in linear spaces, classification of normal operators in 

Euclidean and unitary spaces, the theory of square forms and 

quadric. 

Ability to use the Gauss method for calculation of 

determinants, decisions and researches of systems of the linear 

algebraic equations, researches of systems of vectors on linear 

dependence, calculations of the return matrixes, findings of a 

rank and base of system of vectors of arithmetic space. 

 MODULE 3 Mathematical logic   

ML 1405 Mathematical logic – І  

Prerequisites: DM 2308 Discrete mathematics, AG 1201  

Algebra and geometry 

Module purpose: consists in providing students with 

basic knowledge in the field of logic of statements, logic 

of predicates and indistinct logic, and also in acquisition 

Knowledge: concepts of basis and coordinates, the theory of 

linear operators in linear spaces, classification of normal 

operators in Euclidean and unitary spaces, the theory of square 



of skills of use of mathematical apparatus for the system 

analysis of problems, the solution of the practical tasks 

connected with formalization of processes of receiving, 

information processing. 

forms and quadric. Syntax and semantics of logic of predicates. 

Normal forms. Quantor-free formulas. Equivalent 

transformations of formulas. 

Ability in common to solve the objectives connected with 

probability theory and mathematical statistics; the system: at 

students the probabilistic and statistical thinking and ability to 

cope with objectives has to be developed. 

 3.2 Block of professional modules   

 MODULE 1 Mathematical analysis   

MA1406 Mathematical analysis – II 

Prerequisites: AG 1201  Algebra and geometry 

Module purpose: studying of the theory of real 

numbers; exact top and bottom sides of a numerical set; 

limit of numerical sequence; the main properties of 

meeting sequences, communications of infinitely big 

sequences with infinitesimal; limit of monotonous 

sequence; Cauchy's Criterion of existence of a limit of 

function; properties of infinitesimal and infinitely big 

functions. remarkable limits. Concept of a uniform 

continuity. 

Knowledge: to prove properties of functions, continuous on a 

set, differentiable functions, the main theorems of differential 

calculus. ; various forms of the residual member of a formula 

of Taylor. Practical skills of creation of the schedule of 

functions. Ability to use various methods of integration and 

application of certain integrals in geometry, mechanics and 

physics; Theorems of average value. Integral with a variable 

top limit. The residual member of a formula of Taylor in an 

integrated form. 

 MODULE 2  Algebra and geometry and probability 

theory 

  

AG1403 Algebra and geometry 

Prerequisites: DM 2308 Discrete mathematics 

Module purpose: studying of the theory of systems of 

the algebraic equations, main properties of determinants 

and matrixes, algebraic and geometrical description of 

lines and surfaces of the second order, initial data on 

groups, rings and fields, probabilistic and statistical 

concepts, as simple probability and its assessment; 

random variable, its numerical characteristics and their 

estimates; main methods of estimation. 

Knowledge: axiomatics of linear and Euclidean spaces, 

concepts of basis and coordinates, the theory of linear 

operators in linear spaces, classification of normal operators in 

Euclidean and unitary spaces, the theory of square forms and 

quadric. 

Ability to use the Gauss method for calculation of 

determinants, decisions and researches of systems of the linear 

algebraic equations, researches of systems of vectors on linear 

dependence, calculations of the return matrixes, findings of a 

rank and base of system of vectors of arithmetic space. 

 MODULE 3 Mathematical logics   

ML 1406 Mathematical logics – ІІ  

Prerequisites: DM 2308 Discrete mathematics, AG 1201  

Algebra and geometry 

 

Module purpose: consists in providing students with 

basic knowledge in the field of logic of statements, logic 

of predicates and indistinct logic, and also in acquisition 

of skills of use of mathematical apparatus for the system 

analysis of problems, the solution of the practical tasks 

connected with formalization of processes of receiving, 

information processing. As a result of module studying 

students will own terminology of algebra of logic, 

indistinct logic, and logic of predicates, to use 

mathematical symbolics for expression of the 

quantitative and qualitative relations of objects; to know 

bases of creation of the correct logical conclusion on the 

basis of schemes of formalization of judgments in a 

natural language. Also within this module the main data 

on construction and the analysis of the mathematical 

models considering random factors will be stated to 

Knowledge: concepts of basis and coordinates, the theory of 

linear operators in linear spaces, classification of normal 

operators in Euclidean and unitary spaces, the theory of square 

forms and quadric. Syntax and semantics of logic of predicates. 

Normal forms. Quantor-free formulas. Equivalent 

transformations of formulas. 

Ability in common to solve the objectives connected with 

probability theory and mathematical statistics; the system: at 

students the probabilistic and statistical thinking and ability to 

cope with objectives has to be developed; the subject: students 

have to learn to address freely with such concepts, as 

probability, a random variable. 



students. Students will examine probability theory bases 

within finite-dimensional random variables. 

 MODULE 5 Programming   

YaTP 1417 Languages and technologies of programming 

Prerequisites: 

Module purpose: syntax and semantics of programming 

languages, main models, approaches and programming 

receptions; basic designs of programming languages for 

record of algorithms, types and structures of data; 

technologies of design and development of programs. 

Knowledge: paradigms of programming, syntax and semantics 

of programming languages, main models, approaches and 

programming receptions; basic designs of languages 

programming for record of algorithms, types and structures of 

data; technologies of design and development of programs; 

architecture of the software; Ability to build effective 

algorithms and to realize them in various programming 

languages; to carry out the lexical analysis, parse, effective 

implementation of the software; uses of several parallel 

computing models and tools. 

 MODULE 6 Algorithms   

ASD 1421 Algorithms and Data Structures Module purpose: to write programs with use of the 

principles of object-oriented design; to solve problems 

by means of structures of data, such as linear lists, 

stacks, turns, a hash table, binary trees, binary trees of 

search, and the column and to write programs for these 

decisions; to realize algorithms of creation of the final 

automatic machine for right linear grammar and vice 

versa, the automate machines with store memory on 

context-free grammar and vice versa; works with 

functions of a temporary and capacitor assessment of 

complexity of algorithms. 

Knowledge and abilities: the fundamental principles of 

algorithms development: methods of divide and dominate, 

algorithms on columns, structures of data (heaps, a hash table, 

search trees); modern technologies of creation of algorithms 

taking into account structures of used data and computer 

systems for which they are realized; principles and methods of 

the analysis of complexity of algorithms; ways of carrying out 

optimization of algorithms; current state in the field of research 

and the analysis of algorithms; bases of the theory, methods 

and receptions of practical use of the device of formal 

grammars and final automate machines; classifications of 

grammars according to Chomsky's hierarchy; properties of 

regular and context-free languages; main algorithmically 

tractable and insoluble problems of the theory of automate 

machines and formal languages. 

EP 1001 Educational Practice The aim of the educational practice is to solve the 

problems in different  

languages on the topics covered during the semester, as 

the fixing of the material, as well as on topics previously 

impassable, as the deepening of knowledge in 

programming. 

The objectives of the educational practice are: 

-fixing programming knowledge obtained during the training; 

In-depth knowledge of programming; 

-learn the algorithms of various programming tasks; 

-learn to solve various programming tasks in different 

programming languages. 

 MODULE 1 Mathematical analysis   

MA1407 Mathematical analysis – II 

Prerequisites: AG 1201 Algebra and geometry 

Module purpose: studying of the theory of real 

numbers; exact top and bottom sides of a numerical set; 

limit of numerical sequence; the main properties of 

meeting sequences, communications of infinitely big 

sequences with infinitesimal; limit of monotonous 

sequence; Cauchy's Criterion of existence of a limit of 

function; properties of infinitesimal and infinitely big 

functions. remarkable limits. Concept of a uniform 

continuity. 

Knowledge: to prove properties of functions, continuous on a 

set, differentiable functions, the main theorems of differential 

calculus. ; various forms of the residual member of a formula 

of Taylor. Practical skills of creation of the schedule of 

functions. Ability to use various methods of integration and 

application of certain integrals in geometry, mechanics and 

physics; Theorems of average value. Integral with a variable 

top limit. The residual member of a formula of Taylor in an 

integrated form. 

 MODULE 2  Algebra and geometry and probability 

theory 

  



TVMS 1404 Probability theory and mathematical statistics 

Prerequisites: MA 1202 Mathematical analysis. 

Module purpose: studying of the theory of systems of 

the algebraic equations, main properties of determinants 

and matrixes, algebraic and geometrical description of 

lines and surfaces of the second order, initial data on 

groups, rings and fields, probabilistic and statistical 

concepts, as simple probability and its assessment; 

random variable, its numerical characteristics and their 

estimates; main methods of estimation. 

Knowledge: axiomatics of linear and Euclidean spaces, 

concepts of basis and coordinates, the theory of linear 

operators in linear spaces, classification of normal operators in 

Euclidean and unitary spaces, the theory of square forms and 

quadric. 

Ability to use the Gauss method for calculation of 

determinants, decisions and researches of systems of the linear 

algebraic equations, researches of systems of vectors on linear 

dependence, calculations of the return matrixes, findings of a 

rank and base of system of vectors of arithmetic space. 

 MODULE 3 Numerical methods   

DU2411 Differential equations Module purpose: Ability to plan changes for 

improvement of systems and creation of new systems, 

possession skills of planning of time, skills of 

independent work, possession elementary computer 

skills, possession the main methods of search, collecting, 

preparation, processing and the analysis of information 

used in professional activity by means of modern 

computer technologies. 

Knowledge and abilities: the main concept of the 

mathematical analysis, theory of limits, function continuity, 

differential calculations, theory of integrals, certain integrals 

and their applications, approximate methods of calculation of 

roots of the equation and certain integrals, theory of function of 

several variables, implicit functions, multiple integrals, 

curvilinear and superficial integrals. 

MOIO2413 Methods of optimization and operation research Module purpose: Planning, implementation and the 

description of the serious research project, ability to state 

mathematical proofs and to do exhaustive written and 

oral presentations, knowledge of the main of the theory 

of material numbers, theories of limits, knowledge of the 

main theorems of differential and integral calculus, 

approximate methods of calculation of roots of the 

equation and certain integrals, possession by skills of the 

solution of problems of this area of mathematics. 

Knowledge: ability of system understanding of the 

phenomena and processes and assuming a combination of 

knowledge, understanding and ability of perception whole on 

the basis of its parts or elements, possession of theoretical and 

experimental methods of research of characteristic problems of 

a certain area of mathematics. Ability to apply the received 

theoretical knowledge to the solution of practical tasks. Ability 

to develop the correct strategy of the solution of objectives. 

Ability to adaptation to new situations. 

 MODULE 4  Mathematical logics   

TA 2414 Theory of algorithms Module purpose: Algebras of statements. Tautologies. 

Principle of a duality. Normal forms. Calculation of 

statements. Concept of a conclusion. Output rules. 

Theorem of deduction. Consistency and completeness of 

calculation of statements. Syntax and semantics of logic 

of predicates. Normal forms. Quantor-free formulas. 

Equivalent transformations of formulas. Calculation of 

predicates of Gilberto sky and gentsenovsky types. 

Deduction theorem. Calculation of predicates with 

equality. 

Knowledge: classical and modern theory of the algorithms 

(Theory of Computation), one of the main branches of 

Computer Science. set-theoretic concepts and designs, final 

automate machines and regular languages; automate machines 

with a stack and context-free grammars. Ability to prove 

theorems of existence of model, Gedel's theorem of 

completeness. Theories of the first order. Theory models. 

Properties of logic of the first order: theorems of feasibility of 

Levengeym, Skolema, Tarsky; compactness theorem. 

 MODULE 6 Algorithms   

TYaA 2422 Theory of languages and automate machines Module purpose: to write programs with use of the 

principles of object-oriented design; to solve problems 

by means of structures of data, such as linear lists, 

stacks, turns, a hash table, binary trees, binary trees of 

search, and the column and to write programs for these 

decisions; to realize algorithms of creation of the final 

automatic machine for right linear grammar and vice 

Knowledge and abilities: the fundamental principles of 

algorithm development: methods of divide and dominate, 

algorithms on columns, structures of data (heaps, a hash table, 

search trees); modern technologies of creation of algorithms 

taking into account structures of used data and computer 

systems for which they are realized; principles and methods of 

the analysis of complexity of algorithms; ways of carrying out 



versa, the automate machine with store memory on 

context-free grammar and vice versa; works with 

functions of a temporary and capacitor assessment of 

complexity of algorithms. 

optimization of algorithms; current state in the field of research 

and the analysis of algorithms; bases of the theory, methods 

and receptions of practical use of the device of formal 

grammars and final automate machines; classifications of 

grammars according to Chomsky's hierarchy; properties of 

regular and context-free languages; main algorithmically 

tractable and insoluble problems of the theory of automate 

machines and formal languages. 

 3.1 Natural (STEM) module   

Fiz1303 Physics 

Prerequisites: INF 1105  Information Technologies,  Fiz  

2203  Physics,   DM 2212 Discrete mathematics    

Module purpose: studying of sections of mechanics, 

kinematics, dynamics of a material point and firm body. 

Preservation laws. Elements of the special theory of a 

relativity. 

Knowledge: elements of mechanics of continuous 

environments.  Fluctuations and waves.  Molecular Physics 

and thermodynamics.  Statistical Physics and thermodynamics.  

Statistical distributions.  Thermodynamics bases.  Transfer 

phenomena.  Real gases.  Electricity and magnetism.  

Electrostatics.  Direct electric current.  

Ability to use a magnetic field. Magnetic field in substance. 

Phenomenon of an electromagnetic induction. Equations. 

Maxwell. Electromagnetic fluctuations. 

Geo 2304 Geoinformatics 

Prerequisites: 

Module purpose: operating by the spatial distributed 

information in geoinformation systems; applications of 

geoinformation technologies in the solution of problems 

of a various applied orientation; performance of 

operations of the analysis and synthesis of objects and 

construction on the basis of their description of 

information model of system of objects; performance of 

comparison of objects on the basis of their information 

models. 

Knowledge: fundamental concepts of geoinformatics; the 

theoretical aspects connected with input-output, representation, 

storage and processing of spatial information by means of 

geoinformation technologies; information model of system of 

spatial objects; methods and features of modelling of spatial 

information in geoinformation system. 

Ability to learn and model objects and the phenomena of 

world around promoting development of scientific outlook and 

system and information picture of the world; to enter spatial 

information from different sources, to organize its 

representation and storage, to visualize and output results of 

work. 

FNP2104 Philosophy of scientific knowledge 

Prerequisites: no 

Module purpose: to study science philosophy, as a 

culture phenomenon. Philosophy, its subject and 

functions. Philosophy in a cultural and historical context. 

Historical types of philosophizing in a culture context 

Old Indian philosophy as a phenomenon of east culture. 

Ancient Chinese philosophy during blossoming of the 

Chinese culture. Philosophy in ancient art. 

Knowledge: philosophy phenomenon in medieval culture.  

Arab-Muslim philosophy in a context of Islamic culture a 

philosophy and religion Phenomenon in the West European 

medieval culture.  Philosophy in culture of the Renaissance 

and the Reformation.  The West European philosophy in 

culture of New Time.  

Russian philosophy as 

phenomenon of the Russian culture of H1H – XX century of 

century. Philosophy phenomenon in the Kazakh culture 

The Soviet Philosophy in culture of the XX century. The 

western philosophy in a context of culture of the XX century. 

eve of HH1 of century. Life philosophy. Philosophical 

anthropology. Social philosophy. 

Culture philosophy. Love philosophy. Religion philosophy. 

History philosophy 

Policy philosophy. Education philosophy. 

Ability to use problems of the theory of dialectics. 

Epistemologiya. Philosophy of global problems. 



 MODULE 3  Numerical methods   

ChM 2412 Numerical methods 

Prerequisites: 

Module purpose: Planning, implementation and the 

description of the serious research project, ability to state 

mathematical proofs and to do exhaustive written and 

oral presentations, knowledge of the main of the theory 

of material numbers, theories of limits, knowledge of the 

main theorems of differential and integral calculus, 

approximate methods of calculation of roots of the 

equation and certain integrals, possession by skills of the 

solution of problems of this area of mathematics. 

Knowledge: ability to plan changes for improvement of 

systems and creation of new systems, possession skills of 

planning of time, skills of independent work, possession 

elementary computer skills, possession the main methods of 

search, collecting, preparation, processing and the analysis of 

information used in professional activity by means of modern 

computer technologies. 

 MODULE 5 Programming   

SP2419 System programming 3 credits 

Prerequisites: YaTP 1002 Languages and technologies of 

programming. AGLA  (II) 1002  Analytical geometry and 

linear algebra 1,2. 

Module purpose: studying by students of the main 

concepts and definitions of Web of design, 

methodological bases of creation of sites and portals, 

theoretical bases of the description and creation of 

dynamic Web of pages, basic provisions of functioning 

of Web of servers is; formation at students of system 

knowledge of existing methods of data presentation in 

the computer, processor registers, ways of addressing, 

the organizations of memory, work with external 

devices. 

Knowledge: life cycle of programs, assessment methods  

qualities of software products, technologies of development of 

program complexes, CASE means;  methods and algorithms of 

object-oriented programming;  cryptographical data security. 

Ability independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the 

software. 

 MODULE 7 Networks    

KS 2423 Computer networks 

Prerequisites: Inf 1102 Information Technologies; 

Module purpose: knowledge of the main concepts and 

definition of the theory of networks, basis of creation of 

LAN and WAN networks, description of protocols of 

routing, basic provisions of switchboards and routers. 

Students will learn to make diagnostics of malfunctions 

of networks, to carry out a choice of the necessary 

equipment for networks. 

Knowledge: to learn to make diagnostics of malfunctions of 

networks, to carry out a choice of the necessary equipment for 

networks.  

Ability to use methodology of research of operations; to carry 

out all stages of operational research. 

OS 2424 Operating systems 

Prerequisites: INF 1105  Information Technologies 

Module purpose: studying of fundamental concepts of 

the theory of networks; the main approaches to design 

and scopes of networks; perspective models of networks 

and methods of control over information in networks; 

methods of creation of LAN and WAN networks; 

existing protocols and their features; basic provisions of 

switchboards and routers; ways of optimization of 

networks; appointments, functions, classification of 

operating systems; fundamental principles of design and 

development of operating systems; the main approaches 

on management of processes, memory, input-output 

devices, file systems, safety of computer systems. 

Knowledge: to carry out a choice of the necessary equipment 

for networks; to make diagnostics of malfunctions of networks; 

to choose technologies, tool software and computer aids at 

design and development of the software; effectively to realize 

software products; to solve problems of safety of operating 

systems; to realize the main algorithms of scheduling, 

management of memory, disk planning; to develop multiline 

applications. 

Ability to project, solve problems of safety of networks; works 

with various operating systems; solutions of problems of safety 

of operating systems; installations and configurations of 

operating systems. 

PT 3001 Professional Practice The purpose of the practice is the pre-testing of the 

developed software tools and preparation of proposals, 

but to implement them directly in production. 

The objectives of industrial practice are: 

-acquainted with the structure of the company and its 

departments, the principles of management and organizations 

in the enterprise; 

-introduction to the method of setting and solving production 

and economic problems in the conditions of market economy; 



-depth practical study of information technologies used in 

enterprises for processing; 

-the study of methods of designing and developing software in 

the computer center of the enterprise; 

-participation in the maintenance and operation of information 

systems used by the company; 

-study and selection of materials; 

-production skills and organizational work. 

PMK2201 Psychology of interpersonal communication 

Prerequisites: no 

Module purpose: interpersonal communication — this 

informal interaction which happens in private or in small 

groups. In the course of interpersonal communication we 

talk, we listen, we answer, we share the feelings and we 

form the relations. 

Knowledge and ability: the analysis of interpersonal 

communication — is the analysis of under what conditions and 

by means of what means of representation, idea, knowledge, 

mood, i.e. subjective experience of one subject can be moved 

and is more or less precisely interpreted by another. 

Identification and the description of various preconditions and 

conditions successful (or, on the contrary, unsuccessful, 

complicated) communications becomes a research problem 

thereby. 

TPP2202 Theoretical and applied political science 

Prerequisites: no 

Module purpose: to study essence of policy, its nature, 

value of policy for the personality and society, between 

classes, the nations and the states; between the 

personality, society and state. The theoretical political 

science reveals and investigates a number of regularities: 

a) regularities of emergence, functioning and 

development of political interests of social subjects, their 

interactions with economic and other social interests; 

b)  regularities of emergence, functioning and change of 

character and maintenance of the political power and 

state;  

c) regularities of functioning and development of 

political activity, political relations, political processes; 

d) ways of knowledge of the political 

the phenomena, a ratio in them rational (conscious) and 

proportional (unconscious). 

Knowledge and ability: private political problems to analyze 

developing in society at this concrete moment a political 

situation, promotes the constructive solution of actual practical 

problems of political life of society, develops and offers a 

practical advice and recommendations to participants of 

political events in the solution of the current political problems 

and the conflicts. 

The scientific analysis and development of practical 

recommendations are carried out by applied political science in 

spheres: 

- regulations of political conflicts and achievement of 

necessary social consensus (consent); 

- organizations and carrying out the electoral companies; 

- formations of public opinion and use of mass media. 

ELSU2203 Ethics of personal and social success 

Prerequisites: no 

Module purpose: individual success in social space. 

And the modest makeweight "in social space" assumes 

that problems of success and success won't be and can't 

be considered separately from other plots of social ethics 

connected with concepts of justice, freedom, public 

safety, economic efficiency, etc. 

Knowledge and ability: to create public system where 

situations of experience of success will be most available to 

everyone and where successes of individuals and groups will 

directly promote general welfare. 

KR2204 Culture and religion 

Prerequisites: no 

Module purpose: achievement in the analysis of 

religion of such sciences as history, sociology, 

psychology, philosophy, philology, anthropology, etc. 

Knowledge and ability: to choose that area for researches, 

which to you more to liking – from rituals of the African tribes 

to problems of modern society. Everything depends on your 

personal preferences at observance of one condition – the 

religion has to be the main subject of your interest. 

OPS2205 General and applied sociology 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of the main stages of 

formation and sociology development (background and 

social and philosophical preconditions). Sociology 

history: classical and modern sociological theories. 

Knowledge: global problems of social life and universal 

values.  Theories of the average level (sociology of 

communications, education sociology, youth sociology, 

economic sociology, religion sociology, etc.).  Social conflicts 



Society, social institutes and interactions. Social groups 

and communities. 

and logic of their permission.  Methodology and methods of 

sociological research.  

Ability to develop programs of sociological research. Methods 

of collecting sociological information. Analysis and equipment 

of processing of empirical sociological researches. 

BZhCh2206 Health and safety of the person 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of legislative and legal acts 

in the field of health and safety. Tasks, the principles of 

construction and civil defense (CD) functioning in RK. 

Classification of dangerous and harmful factors. 

Radiation hazard. Protection against ionizing radiation. 

Chemical danger. Devices of radiation and chemical 

survey, radiation control. Current state of a technosphere 

and technospherical safety. 

Knowledge: protection of the person and habitat against 

harmful and dangerous factors of a natural and technogenic 

origin.  Classification of emergency situations of various 

character.  Stability of functioning of objects of economy in 

emergency situations.  Possession of the basic principles and 

ways of protection of the population in emergency situations 

peace and a wartime.  Rendering the pre-medical help at 

emergency situations.  Organization of events on population 

evacuation.  Protection against weapons of mass destruction.  

Organizational and practical security measures at earthquakes.  

Protection of the population at natural disasters, fires, accidents 

and explosions on production objects.  

Ability to use bases of an organization and carrying out a 

wrecking. Emergency situations of social character. 

Psychological aspects of emergency situations. 

EUR2207 Ecology and sustainable development 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying a place and ecology roles in 

the solution of modern economic and political problems. 

Autekologiya: ecological factors, optimum and 

minimum zones. Demekologiya: characteristics of 

population, fluctuation and regulation of number of 

population. Sinekologiya: interaction types in 

communities, trophic structure of community and 

ecological pyramids. Functions of ecosystems: power 

exchange and circulation of substances, integrity and 

stability of ecosystems, ecological suktsessiya. 

Knowledge: concepts about a biocenosis, a biogeocenosis, an 

ecosystem. Types of land and water ecosystems. The doctrine 

about the biosphere and a noosphere. Live substance of the 

biosphere and its function. 

Ability to use natural resources and rational environmental 

management. Conservation and environmental problems of the 

present. Ecodevelopment problems. 

KP2208 Kazakhstan right 

Prerequisites: no  

Module purpose: studying of the main concepts and 

category of the state and right. Legal relations. Lawful 

behaviour and offense. Legal responsibility. Bases of a 

constitutional law of the Republic of Kazakhstan. Bases 

of administrative law of the Republic of Kazakhstan. 

Bases of civil law of the Republic of Kazakhstan. Bases 

of a family law of the Republic of Kazakhstan. Bases of 

the organization and activity of law enforcement 

agencies. 

Knowledge: basic financial rights of the Republic of 

Kazakhstan.  Bases of the tax right of the Republic of 

Kazakhstan.  Bases of the labour law of the Republic of 

Kazakhstan.  Bases of criminal law of the Republic of 

Kazakhstan.  Bases of the ecological right of the Republic of 

Kazakhstan.  

Ability to own the basic land rights of the Republic of 

Kazakhstan. Criminal procedure bases and civil procedural 

rights. International rights bases. 

OE2209 Economics bases 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of a role of the economic 

theory in society development. Main problems of 

economy. Economic categories and laws, specific 

methods of studying of economic processes. Relations of 

property and types of economic systems. 

Knowledge:  laws of formation of the market and specifics of 

their formation in the post-socialist countries;  main categories 

and market laws, principles of individual reproduction;  

specifics of formation of expenses and their types;  features of 

the market of factors of production, their prices and income.  

Ability to use interrelation of problems of economy on micro 

and macrolevel, fundamental laws of functioning 

 3.1 Natural (STEM) module   



Bio3302 Bioinformatics Module purpose: comparative organization of a genetic 

code and genetic language and their "silicon" analogy: 

computer ASCII code and algorithmic languages; 

possible ways of emergence of biological information 

systems and life; tendencies of development of classical 

information technologies in the light of new discoveries 

in bioinformatics. 

Knowledge: basic principles of the organization of "silicon" 

and organic information systems; properties and functions of 

elements of the silicon computer and biological molecular 

structures the live 

 cages; comparative organization of a genetic code and genetic 

language and their "silicon" analogy: computer ASCII code 

and algorithmic languages; possible ways of emergence of 

biological information systems and life; tendencies of 

development of classical information technology in the light of 

new discoveries in bioinformatics. 

Ability to carry out a transcription, processing and translation 

of genetic information; to use technologies of a 

sekvenirovaniye, genomics in bioinformation and biomedical 

purposes. 

 MODULE 5  Programming   

PP3418 Parallel programming 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; AOP 1204 

Algorithmization and programming bases 

Module purpose: studying of theoretical aspects of 

parallelization of algorithms; methods of parallelization 

of the most widespread algorithms of data processing; 

technologies of the organization of clusters and cluster 

calculations; microarchitecture of superscalar and vector 

and conveyor processors and methods of hardware 

realization of algorithms of data processing. 

Knowledge: to solve the problems demanding big computing 

capacities; to display complex challenges on independent small 

subtasks; to make and synchronize calculations at once on a 

large number of computing units; to use cluster and 

multiprocessor systems; to program tasks tablichno - 

algorithmic realization of functions on mixes of the SI 

languages and the Assembler. Ability of creation of ways of 

realization of parallel processing; managements of computing 

processes at the organization of calculations in cluster 

architecture. 

OOP 3420 Object-oriented programming 

Prerequisites: Inf 1102 Computer science; AOP 1204 

Algorithmization and programming bases; ISRP 3302 

Tools of program development; SP 3301 System 

programming.   

Module purpose: studying of life cycle of programs, 

methods of an assessment of quality of software 

products, technologies of development of program 

complexes, CASE means; methods and algorithms of 

object-oriented programming; techniques, languages and 

standards of information support of products (CALS 

technologies) at various stages of their life cycle; 

principles of cryptographic data security; principles of 

development and methods of design of program systems; 

methods of control over design of program systems; the 

state standards regulating process of development of 

program systems and their description; theoretical bases 

of methods of development of the software; ways of 

creation of functional specifications; methods of design 

of program complexes, creations of abstract types of 

data, proofs of correctness of programs, organizations of 

tests and maintenance of program complexes. 

Knowledge: independently to carry out a cycle of design of 

the software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the 

software; to prove correctness of programs; to project and code 

necessary tests, to use standard terms and definitions; to design 

system of protection of the software product; Ability of 

techniques of design of the software, collecting, processing and 

representation of scientific and technical materials by results of 

researches; detection of vulnerabilities of the software for the 

purpose of its protection; object-oriented decomposition of a 

task according to the set requirements; implementation of the 

set specification (architecture) of program system in the 

languages Java, C ++. 

 MODULE 8 Databases   

TBD 4426 Database theory 

Prerequisites: no 

Module purpose: design and development of systems of 

artificial intelligence; writing of programs in languages 

of logical programming; realization of algorithms of 

search of decisions in space of conditions, solutions of 

tasks in systems with uncertainty; applications of 

Knowledge and abilities: functions, classifications of systems 

of artificial intelligence; fundamental principles of 

development of systems of artificial intelligence; current trends 

in the field of artificial intelligence; principles of the modern 

organization of databases and systems of databases; main 



technologies of artificial intelligence for planning of 

projects in various scopes; works in concrete database 

management systems; creations of the main objects of 

databases; realization of the main functions of work with 

databases; application creation for work with a database. 

categories and concepts of databases; various models of data 

presentation; methods of design of databases; modern 

technologies of data processing. 

 3.4 Interdisciplinary module   

IP Innovative business (on branches) 

Prerequisites: no 

Module purpose: to design mechanisms of management 

of the company, to understand features of the innovative 

processes prevailing in this companies. 

Knowledge and ability: to understand this starting question, 

without applying for novelty, classification of innovations by a 

number of fundamental signs. 

IP Intellectual right 

Prerequisites: no 

Module purpose: result of intellectual activity and the 

means of an individualization equated to them. 

Knowledge and ability: results of intellectual activity or 

means of an individualization. 

SVA Spectral and wavelet analysis 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of the spectral analysis for 

division of signals into the elementary components in 

frequency area. At the heart of this type of the analysis 

the principle of decomposition of temporary realization 

of a signal in a frequency range with an even stride on 

frequency by means of Fourier's transformation lies. 

Knowledge and ability: basics of the theory of wallet-

transformation as device are covered, it is good adapted current 

for the spectral analysis of a traction network and detailed 

research electromagnetic processes in the traction electric 

drive. Main opportunities this mathematical apparatus are 

shown on the example of the wallet-analysis of a test signal. 

MKE Method of final elements 

Prerequisites: no 

Module purpose: widely to use solutions of problems 

of mechanics of a deformable firm body, heat exchange, 

hydrodynamics and electrodynamics. 

Knowledge: to choose a type of approximating function. Out 

of the element approximating function is equal to zero. Values 

of functions on borders of elements (knots) are the solution of 

a task and are in advance unknown. Coefficients of 

approximating functions usually are looked for from a 

condition of equality of value of the next functions on borders 

between elements (in knots). 

 3.3. Modules of individual educational trajectories 

(IET) / EC 

  

WP 3501 

 

Web programming 

Prerequisites: IT 1103 Information technologies. YaTP 

1303 Languages and technologies of programming.  

Module purpose: studying of life cycle of programs, 

methods of an assessment of quality of software 

products, technologies of development of program 

complexes, CASE means; methods and algorithms of 

object-oriented programming; techniques, languages and 

standards of information support of products (CALS 

technologies) at various stages of their life cycle; 

principles of cryptographic data security; principles of 

development and methods of design of program systems; 

methods of control over design of program systems; the 

state standards regulating process of development of 

program systems and their description. 

Knowledge: independently to carry out a cycle of design of 

the software;  to develop specifications and abstract types of 

the demands given on the basis of the analysis made to the 

software;  to prove correctness of programs;  to project and 

code necessary tests, to use standard terms and definitions;  to 

design system of protection of the software product;  

Ability of techniques of design of the software, collecting, 

processing and representation of scientific and technical 

materials by results of researches; detection of vulnerabilities 

of the software for the purpose of its protection. 

PKS 3502 

 

Design of Computer networks 

Prerequisites: IT 1103 Information technologies. 

Module purpose: studying of the principles of 

development and methods of design of program systems; 

methods of control over design of program systems; the 

state standards regulating process of development of 

program systems and their description; methods of 

design of program complexes, creations of abstract types 

of data, proofs of correctness of programs, organizations 

of tests and maintenance of program complexes. 

Knowledge: effectively to work as the member of team on 

development of the software. Techniques of design of the 

software, collecting, processing and representation of scientific 

and technical materials by results of researches; detection of 

vulnerabilities of the software for the purpose of its protection. 

OZI 3503 

 

Information security bases 

Prerequisites: IT 1103 Information technologies. YaTP 

Module purpose: definitions of structure of 

cryptographic messages and drawing up mathematical 

Knowledge of modern formal methods of development of 

program systems; main concepts of the general theory of 



1303 Languages and technologies of programming. models of texts and codes; ensuring complex 

information security of systems; the organizations of 

anti-virus protection in a corporate network; 

technologies of information security when using 

Internet; creation of graphic systems. 

computable functions; mathematical methods and the 

algorithms applied to formal verification of models; main 

cryptographic methods, protocols and algorithms; methods of 

processing of images. 

Ability to model images and to create animations of difficult 

scenes and events; to design built-in systems and to apply the 

tools used for their development; to organize software 

interaction with input-output devices in built-in systems. 

KG3504 

 

Computer graphics 

Prerequisites: 

IT 1103 Information technologies. YaTP 1303 Languages 

and technologies of programming. 

 

FM 3505 

 

Formal methods 

Prerequisites: TYaA 2310 Theory of languages and 

automate machine, DM   2308 Discrete mathematics, 

VT3506 

 

Verification and testing of software 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. TYaA 2310 Theory of languages and 

automate machine, DM   2308 Discrete mathematics,   

MV3501 

 

Methods of calculations 

Prerequisites: AGLA 1302, AGLA 1302 Analytical 

geometry and linear algebra 1, 2. MA (I,II)1301,  MA 

(I,II) 1304 Mathematical analysis. 

Module purpose: implementation of rational strategy of 

the numerical solution of tasks; applications of methods 

of processing of images, creation of conceptual and 

applied models of images, development of algorithmic 

implementers of the received models; to realize, debug 

and start basic algorithms in practice; applications of 

parallel methods for the solution of standard problems of 

calculus mathematics. 

Knowledge of the theory of differential schemes and 

principles of their construction; main cryptographic methods, 

protocols and algorithms, structures of cryptographic messages 

and mathematical models of texts and codes; fundamental 

technologies of development of algorithms; principles of 

creation of parallel computing systems; mathematical models 

of parallel algorithms; Ability to find effective solutions of 

problems of calculus mathematics; to apply Numerical 

methods of the solution of initial and regional tasks to the 

ordinary differential equations and the differential equations in 

private derivatives, the integrated equations. 

SP3502 

 

System programming 

Prerequisites: TYaA 2310 Theory of languages and 

automate machine, DM   2308 Discrete mathematics,  

ASD 2306 Algorithms and Data Structures, YaTP 1303 

Languages and technologies of programming.   

MGKA  

3503 

 

Machine graphics and computer animations 

Prerequisites: IT 1103 Information technologies. YaTP 

1303 Languages and technologies of programming. 

TA 3504 

 

Theory of algorithms 

Prerequisites: TYaA 2310 Theory of languages and 

automate machine,  ASD 2306 Algorithms and Data 

Structures; 

OPV3505 Organization of parallel calculations 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. ASD 2306 Algorithms and Data Structures; 

OIRO 3506 

 

Processing of images and recognition of images 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. MA (I,II)1301,  MA (I,II) 1304 

Mathematical analysis.   

DA 3501 

 

Design of algorithms 

Prerequisites: TYaA 2310 Theory of languages and 

automate machine, DM   2308 Discrete mathematics,  

ASD 2306 Algorithms and Data Structures; 

Module purpose: realization of basic algorithms to 

analyze process of performance of algorithms; design 

and realization of dynamic Web of sites; the 

organizations of anti-virus protection in a corporate 

network; information security when using Internet; to 

organize work of Web applications with databases, mail, 

streams, Cookies and with use of AJAX technologies 

and Crystal Reports; creation of the distributed systems 

by various software; development of programs in 

languages of logical programming; control of reliability 

of information processing in systems of real time; use of 

the UML tools for modelling of business processes; 

Knowledge of the fundamental principles of design of 

algorithms, their analysis; mathematical bases of 

programming; techniques "divide and dominate", dynamic 

programming; methods of creation of specifications, 

mathematical Web models of pages, ways of optimization of a 

code; principles of safety of computer networks; cryptographic 

methods of information security; technologies of programming 

of the distributed client-server appendices in Internet and 

Intranet networks; missions and uses of the distributed systems 

for information processing; architecture, the principles of 

design and functioning of the big distributed information 

systems; principles of logical programming; the principles of 

PWP3502 

 

Design of Web applications 

Prerequisites: IT 1103 Information technologies. YaTP 

1303 Languages and technologies of programming. 

IB 3503 Information security 

Prerequisites: IT 1103 Information technologies. YaTP 

1303 Languages and technologies of programming. 

RKSP 3504 

 

Development of client-server applications 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 



programming; OOP 3312 Object-oriented programming. 

TBD 3310 Database theory, 

choice optimum option of design of design for small and 

average networks; realization of the main algorithms of 

cryptography and cryptoanalysis. 

the organization of computing processes systems of real time, 

interrelation program and hardware in systems of this class, to 

methods of control over memory, synchronization of 

interacting processes; technologies of data security; bases of 

network safety; technologies of integrity and confidentiality; 

cryptoanalysis and cryptography bases; structures of 

cryptographic messages and mathematical models of texts and 

codes. 

Ability to realize greedy algorithms, approximate algorithms; 

technical realization of models of safety of Web of contents; to 

ensure complex information safety; to administrate web-

servers to create different Web different software; to 

administer Web servers; to project, develop the distributed 

systems; to apply system means of operating systems when 

developing programs of systems of real time, to count and 

analyze characteristics and indicators of efficiency of systems 

of real time; to understand and visualize business processes, 

using the UML tools; to make technical documentation and to 

test the software; to project architecture of safety of corporate 

networks; to use the main cryptographic methods, protocols 

and algorithms. 

RA 3505 

 

Distributed architecture 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. ASD 2306 Algorithms and Data Structures; 

LP 3506 

 

Logical programming 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. ASD 2306 Algorithms and Data Structures; 

PT 3001 Professional Practice The purpose of the practice is the pre-testing of the 

developed software tools and preparation of proposals, 

but to implement them directly in production. 

The objectives of industrial practice are: 

-acquainted with the structure of the company and its 

departments, the principles of management and organizations 

in the enterprise; 

-introduction to the method of setting and solving production 

and economic problems in the conditions of market economy; 

-depth practical study of information technologies used in 

enterprises for processing; 

-the study of methods of designing and developing software in 

the computer center of the enterprise; 

-participation in the maintenance and operation of information 

systems used by the company; 

-study and selection of materials; 

-production skills and organizational work. 

 MODULE 8 Databases Module purpose:  Knowledge:  

CII4425 Systems of artificial intelligence 

Prerequisites:  

Module purpose: design and development of systems of 

artificial intelligence; writing of programs in languages 

of logical programming; realization of algorithms of 

search of decisions in space of conditions, solutions of 

tasks in systems with uncertainty; applications of 

technologies of artificial intelligence for planning of 

projects in various scopes; works in concrete database 

management systems; creations of the main objects of 

databases; realization of the main functions of work with 

databases; application creation for work with a database. 

Knowledge: functions, classifications of systems of artificial 

intelligence; fundamental principles of development of systems 

of artificial intelligence; current trends in the field of artificial 

intelligence; principles of the modern organization of databases 

and systems of databases; main categories and concepts of 

databases; various models of data presentation; methods of 

design of databases; modern technologies of data processing. 

 3.3. Modules of individual educational trajectories 

(IET) / EC 

  



FP3507 

 

Functional programming 

Prerequisites: no 

Module purpose: studying of interrelation program and 

hardware in systems of this class; methods of control 

over memory; synchronization of interacting processes; 

the principles of control of reliability of information 

processing in systems of real time; main theoretical 

methods of construction and analysis of systems of real 

time; ways of synchronization of processes. 

Knowledge: to count and analyze characteristics and 

indicators of efficiency of systems of real time from a position 

of the programmer-analyst; Ability of work with functions of 

modern and perspective operating systems of real time; 

development of algorithms of collecting and data processing 

on the scale of real time; choice of an operating system of real 

time. 

TRO 3508 

 

Technology of recognition of images 

Prerequisites: no 

VS 3509 

 

Built-in systems 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. TYaA 2310 Theory of languages and 

automate machine  TYaP 4312 Theory of programming 

languages. 

TV3510 

 

Computability theory 

Prerequisites: 

Possession of skills of implementation of rational 

strategy of the numerical solution of tasks; applications 

of methods of processing of images, creation of 

conceptual and applied models of images, development 

of algorithmic implementers of the received models; to 

realize, debug and start basic algorithms in practice; 

applications of parallel methods for the solution of 

standard problems of calculus mathematics; 

development of deterministical and stochastic systems of 

recognition; creation of classes, libraries and bins on 

Java; implementation of appendices in the Java 

language; means of the parallel and distributed 

programming for cluster and multiprocessor computing 

systems; realization of algorithms of processing of data 

with help of the modern languages of high level; uses of 

architectural patterns for the distributed, interactive and 

adaptable systems. 

Knowledge of the theory of differential schemes and 

principles of their construction;  main cryptographic methods, 

protocols and algorithms, structures of cryptographic messages 

and mathematical models of texts and codes;  fundamental 

technologies of development of algorithms;  principles of 

creation of parallel computing systems;  mathematical models 

of parallel algorithms;  fundamental concepts of the theory of 

recognition of images. 

Ability to find effective solutions of problems of calculus 

mathematics; to apply Numerical methods of the solution of 

initial and regional tasks to the ordinary differential equations 

and the differential equations in private derivatives, the 

integrated equations; to carry out cryptoanalysis of models of 

codes, to control confidential keys; to model images and to 

create animations of difficult scenes and events; to develop 

effective algorithms of the solution of tasks. 

MPP 3507 

 

Multitask platforms of programming 

Prerequisites: 

PRV3508 

 

Parallel and distributed calculations 

Prerequisites: 

TYaP 3509 Theory of programming languages 

Prerequisites: 

APO3510 

 

Software architecture 

Prerequisites: no 

SRV3507 

 

Systems of real time 

Prerequisites: YaTP 1303 Languages and technologies of 

programming. ASD 2306 Algorithms and Data Structures; 

Module purpose: ways of the organization of planning 

in multitask systems of real time; the principles of the 

organization of computing processes in the digital 

management information systems working in real time; 

interrelations program and hardware in systems of this 

class; the principles of control of reliability of 

information processing in systems of real time; main 

theoretical methods of construction and analysis of 

systems of real time; structures of channels of input-

output, ways of transformation of information for use in 

systems of real time. 

Knowledge: to apply system means of operating systems when 

developing programs of systems of real time; "to read" 

executive schemes of measurement and management of 

systems of real time; to estimate the accuracy of measuring and 

operating channels of systems of real time. 

Ability of work with functions of modern and perspective 

operating systems of real time; choice of program and 

technical complexes for realization of tasks on the scale of real 

time; calculation of time of the answer of the computing 

system; development of algorithms of collecting and data 

processing on the scale of real time; choice of an operating 

system of real time. 

DDP3508 

 

Data and design of processes (UML) 

Prerequisites: 

Module purpose: design and realization of dynamic 

Web of sites; the organizations of anti-virus protection 

in a corporate network; information security when using 

Internet; to organize work of Web applications with 

databases, mail, streams, Cookies and with use of AJAX 

technologies and Crystal Reports; creation of the 

distributed systems by various software; development of 

programs in languages of logical programming; control 

of reliability of information processing in systems of real 

time; use of the UML tools for modelling of business 

Knowledge of methods of creation of specifications, 

mathematical Web models of pages, ways of optimization of a 

code; principles of logical programming; the principles of the 

organization of computing processes systems of real time, 

interrelation program and hardware in systems of this class, to 

methods of control over memory, synchronization of 

interacting processes; Ability to realize technical realization of 

models of safety of Web of contents; to ensure complex 

information safety; to administer Web servers, to create 

various Web of the appendix various software; to administer 

MSBMOD 

3509 

Modelling of safety systems of internetworking data 

exchange 

Prerequisites: 

TRKS3510 

 

Technologies of development of cryptographic systems 

Prerequisites: 



processes; choice optimum option of design of design 

for small and average networks; realization of the main 

algorithms of cryptography and cryptoanalysis. 

Web servers; to understand and visualize business processes, 

using the UML tools; to make technical documentation and to 

test the software. 

    

5B070300 –Information systems 

 

Code discipline Discipline Name, Credits, 

Prerequisites 

Purpose, tasks, course summary Competences (results of study) 

Государственный обязательный модуль 

HRK1101 History of the Republic of 

Kazakhstan (1991-2013) 

Prerequisites: no 

Module objective: the study of the history of the State and Law of 

the Republic of Kazakhstan, the process of nucleation, formation and 

development of the state and law. The place and the role of science 

and the law of the state of Kazakhstan in the sciences. Objective 

picture of the evolution of the state and legal systems, institutions, 

and institutions that have existed and exist on the territory of the 

Republic. 

Knowledge:  the modern history of the Republic of Kazakhstan 

Abilities: under current conditions to carry out the study of the 

history of the State and Law of the Republic, based on research 

experience and knowledge in order to recreate an objective picture of 

the history of state and law of the country. 

POK(R)L1102 Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 

Prerequisites: no 

Module objective: expansion of lexical minimum of common words 

and phrases. Mastery of vocabulary and terminology minimum 

specialty. The construction of various types of language skills: 

conversation, description, information. Grammatical forms and 

structures in the communicative and functional aspects. Adapted 

reproduction and the production of simple pragmatic texts of 

dialogue and monologue, orally and in writing, on topics relevant to 

the socio-consumer and professional spheres, according to different 

types of language skills: speaking, listening, reading, writing. 

Knowledge: the development of educational and professional 

speech: a) developing the skills of reading, listening, note-taking in 

the specialty literature, and b) preparation of various scientific and 

educational texts that are close to the texts of books and lectures, 

dialogues and monologues at the training and professional issues, 

and c) an intensive learning the basic functional-semantic types of 

statements: the monologue, description, narration, narrative, 

monologue-reasoning, dialogue, conversation, dialogue, discussion. 

Professional Kazakh (Russian) language 

Abilities: develop scientific and professional speech: active, 

generalized, volume building skills and abilities in the field of 

scientific and professional speech. 

POFL1103 Professionally-oriented foreign 

language 

Prerequisites: no 

Module objective: phonetics, spelling, vocabulary, grammar rules to 

learn a foreign language. Phonetics: pronunciation and rhythm-

intonatsionnyeosobennosti foreign language, reception and 

reproduction of the sound system of speech. Spelling: 

zvukobukvennaya language system, basic spelling rules. Vocabulary: 

word-formation models, lexical minimum volume of 2,500 units of 

the base language, as well as the terms corresponding to the profile of 

specialty; differentiation Lexis field of application. 

Knowledge: the skills of presentation, searching, exploring and 

viewing of reading. Skills and dialogic monologue speech within the 

topics studied. Developing skills consistent presentation of ideas, 

arguments, and information when writing essays and letters of 

personal and business nature. 

Abilities: translate texts in the specialty from a foreign language into 

the native language in accordance with the regulations. Listening: 

listening posts everyday, informative and professional character 

 3.1Natural Sciences (STEM) module  

ITPP1301 Information technology for 

professional purposes 

Prerequisites: no 

Module objective: the basic concepts of automated data processing; 

appointment, composition and basic characteristics of computer and 

office equipment, the main methods and means of processing, 

storage, transmission and storage of information; purposes and 

principles of the use of system and application software, basic 

algorithmic tasks, key components of computer networks, principles 

packet data interworking; technology to find information on the 

Internet, the main threats and methods for ensuring information 

security guidelines for the protection of information from 

unauthorized access, the legal aspects of the use of information 

technology and software. 

Knowledge: use of information resources for finding and storing 

information, use the automated case management system, apply the 

methods and tools for information security; apply antivirus 

protection information, use specialized software for the collection, 

processing and snoring in the professional sphere, in accordance with 

professional modules studied; attune network. 

 



 3.2 Base professional modules  

 MODULE 1 Mathematical Analysis  

MATA1401 Mathematical Analysis – I 

Prerequisites: no 

Module objective: study of the theory of real numbers, the exact 

upper and lower bounds of the set of numbers, the limit of the 

number sequence, the basic properties of convergent sequences is 

arbitrarily large sequences with infinitely small, the limit of a 

monotone sequence, Cauchy criterion that the limit function, the 

properties of infinitely small and infinitely large functions. 

remarkable limits. The concept of uniform continuity. The mean 

value theorem. Integral with variable upper limit. The remainder term 

of the Taylor formula in integral form. 

Knowledge: properties of continuous functions on the set of 

differentiable functions of the fundamental theorems of calculus., 

various forms of the remainder of the Taylor formula. Practical skills 

plotting functions. 

Abilities: use a variety of methods for the integration and application 

of definite integrals in geometry, mechanics and physics.   

 MODULE 2  Algebra and Geometry  

ALGG1403 Algebra and Geometry  - I 

Prerequisites: no 

Module objective: study of the theory of algebraic equations, the 

basic properties of determinants and matrices, algebraic and 

geometric description of the lines and surfaces of the second order, 

the initial information about groups, rings and fields, 

Knowledge: axioms of Euclidean spaces and linear, the concepts of 

basis and coordinate the theory of linear operators in linear spaces, 

the classification of normal operators in Euclidean and unitary 

spaces, the theory of quadratic forms and quadrics. 

Abilities: use Gaussian elimination for computing determinants, 

solutions and research systems of linear algebraic equations, the 

study of vector systems for linear dependence of inverse matrix 

calculation, finding the rank and base vector system arithmetic 

space. 

 MODULE 3  Mathematical logic  

MLI1411  Mathematical Logic  – І 

Prerequisites: no 

 

Module objective: is to provide students a basic knowledge of 

propositional logic, predicate logic and fuzzy logic as well as in the 

acquisition of skills in using mathematical tools for system analysis 

of the problems, the solution of practical problems related to the 

formalization of the processes of obtaining and processing 

information. 

Knowledge: The syntax and semantics of predicate logic. Normal 

forms. Quantifier-free formula. Equivalent conversion formulas. 

Abilities:  

 3.2  Base professional modules  

 MODULE 1 Mathematical Analysis  

MATA1402 Mathematical Analysi – II 

Prerequisites: 

MATA1401 Mathematical Analysi 

– I 

Module objective: study of the theory of real numbers, the exact 

upper and lower bounds of the set of numbers, the limit of the 

number sequence, the basic properties of convergent sequences is 

arbitrarily large sequences with infinitely small, the limit of a 

monotone sequence, Cauchy criterion that the limit function, the 

properties of infinitely small and infinitely large functions. 

remarkable limits. The concept of uniform continuity. 

Knowledge: основных понятии математического анализа, теории 

пределов, непрерывность функции, дифференциальные 

исчисления, теория интегралов, определенные  интегралы и их 

применения, приближенные методы вычисления корней 

уравнения и определенных интегралов, теория функции 

нескольких переменных, неявные функции, кратные интегралы, 

криволинейные и поверхностные интегралы. 

 MODULE 2  Algebra and Geometry  

ALGG1404 Algebra and Geometry - II 

Prerequisites: ALGG1403 Algebra 

and Geometry - I 

Objective of the module: the study of the initial information about 

groups, rings and fields. Vector spaces. The basic properties of vector 

spaces. Working with the planes in space. 

Knowledge: basic concepts of rings, groups and fields. Vector spaces. 

Ability to: work with the rings, groups, fields, solve problems on these 

topics. Determine the identity of the set with the operations of the 

vector space. Finding the bases of the vector spaces. Solve problems 

with objects in space. 

 MODULE 5  Mathematical logic  



MLII1412  Mathematical logic  – ІІ 

Prerequisites: 

MLI1411  Mathematical logic  – І 

Module objective: to acquaint the student with the theory of graphs. 

To teach the basic definitions of graphs, trees, paths, etc. To teach the 

basic methods of graph transformation and finding the shortest path 

and skeletons. 

Knowledge: the basic concepts and theorems of the theory of graphs. 

The concepts of cores, tree, graph components, tracks, etc. Dijkstra, 

Kraskal and Prim algorithms. 

Ability: convert graphs and trees, to determine their properties, find 

the shortest paths in graphs using Dijkstra's algorithm, find the smallest 

skeleton graph using Prim's algorithm and Kruskal. 

 MODULE 6   Software  

YATP1414 Programming languages and 

programming technologies 

Prerequisites: 

ITPC1301  Information technology 

for professional purposes 

Module objective: the syntax and semantics of programming 

languages, basic models, approaches and techniques of 

programming, basic programming language constructs for writing 

algorithms, data structures and types, design technology and 

programming. 

Knowledge: programming paradigms, syntax and semantics of 

programming languages, basic models, approaches and programming 

techniques, basic language constructs 

software for recording algorithms, data types and structures; technology 

design and development programs; software architecture;  

The ability to build effective algorithms and implement them in a 

programming language, to conduct lexical analysis, parsing, effective 

implementation of the software. 

 MODULE 4 Databases  

  ADS1410 Algorithms and data structures Module objective: solve problems using data structures such as 

linear lists, stacks, queues, hash tables, binary trees, binary search 

trees, and graphs; implement algorithms for finite state machine by 

right-linear grammar and vice versa, a pushdown automata for 

context-free grammars and vice versa, with the functions of time and 

space evaluation of algorithms. 

Knowledge: the fundamental principles of algorithm design: divide-

and-conquer techniques, graph algorithms, data structures (heaps, hash 

tables, search trees), modern technologies of construction of algorithms 

based on the structure of the data used, and computer systems for 

which they are implemented. 

EP101 Educational Practice The aim of the educational practice is to solve the problems in 

programming languages on the topics covered during the semester, as 

the fixing of the material, as well as on topics previously impassable, 

as the deepening of knowledge in programming. 

The objectives of the training practices are: 

-Fixing programming knowledge obtained during the training; 

In-depth knowledge of programming; 

-Learn the algorithms of various programming tasks; 

-Learn to solve various programming tasks in programming languages. 

 MODULE 3 Fundamental mathematics  

TPMS2405 Probability Theory and 

Mathematical Statistics 

Prerequisites: 

MATA1401 Mathematical Analysi 

– I 

MATA1402 Mathematical Analysi 

– II 

Module objective: study of probabilistic and statistical concepts as 

simple probability and evaluation, and a random variable, its 

numerical characteristics and their evaluation, the main methods of 

estimation. 

 

Knowledge: the basic laws of probability theory and mathematical 

statistics. Distribution, expectation, variance, etc. 

The ability to work together to solve the tasks associated with the 

theory of probability and statistics; system: the students must develop a 

probabilistic and statistical thinking and the ability to cope with the 

tasks, the application of mathematical statistics for projections. 

DE2406 Differential Equations  

Prerequisites: 

MATA1401 Mathematical Analysi 

– I 

MATA1402 Mathematical Analysi 

– II 

 MODULE 5  Mathematical logic  

MLIII2413  Mathematical logic  – III 

Prerequisites: 

MLI1411  Mathematical logic  

MLII1412  Mathematical logic  

Module objective: to teach students the basics of computability. 

Understand the Turing machine, the algorithmic complexity, the 

different types of reducibility. 

Knowledge: Sets, Classes, Turing machines, reducible one-to-one, 

one-to-many, reducibility, Turing reducibility, truth table, algorithmic 

complexity and randomness. 

Ability: simulate a Turing machine, reducibility to build, to build a set 

with certain properties. 



 MODULE 6   Software  

TA2415 Theory of algorithms Prerequisites: 

MLI1411  Mathematical logic  

MLII1412  Mathematical logic  

Module objective: principles and methods of analysis of algorithms, 

methods of optimization algorithms, the current state of research and 

analysis of algorithms, basic theory, methods and techniques of 

practical use of the apparatus of formal grammars and finite 

automata, grammars classification according to the Chomsky 

hierarchy, the properties of regular and context-free languages, the 

main algorithmically solvable and unsolvable problems of the theory 

of automata and formal languages. 

Knowledge: classical and modern theory of algorithms (Theory of 

Computation), one of the main branches of ComputerScience. set-

theoretic concepts and design, finite automata and regular languages, 

automata with a stack and context-free grammars 

Ability: development of algorithms, computation complexity of the 

algorithms, analysis of algorithms, encryption, holding cryptanalysis. 

IPB2416 Information protection basics 

Prerequisites: 

MATA1401 Mathematical Analysi 

– I 

MATA1402 Mathematical Analysi 

– II 

 MODULE 8 Computer networks  

DCS2421 Designing of computer system  

Prerequisites: 

ITPC1301  Information technology 

for professional purposes 

Module objective: examine the design of computer systems and 

networks. Study the principles of routers, hubs, etc. 

Знания: computer systems, computer networks, protocols, IP, MAC 

addresses, routers, hubs, OSI model 

Ability: design of complex multi-layer networks. Designing 

kompyutenyh systems. 

 CN2420 Computer networks    Prerequisites: 

ITPC1301  Information technology 

for professional purposes 

State obligatory module 

PSK2104 Philosophy of scientific knowledge  

Prerequisites: IRK1101 History of 

the Republic of Kazakhstan (1991-

2013) 

Module objective: to study the philosophy of science as a cultural 

phenomenon. Philosophy, its object and functions. The philosophy of 

the cultural and historical context. Historical types of philosophizing 

in the context of the culture of ancient Indian philosophy as a 

phenomenon of oriental culture. Ancient Chinese Philosophy in the 

heyday of Chinese culture. The philosophy of the ancient culture. 

Knowledge: phenomenon of philosophy in medieval culture. The 

Arab-Muslim philosophy in the context of Islamic culture phenomenon 

of philosophy and religion in the Western European medieval culture. 

The philosophy of the culture of the Renaissance and the Reformation. 

Western European philosophy in the culture of the New Age. Russian 

philosophy as a phenomenon of Russian culture H1H - XX centuries 

The phenomenon of philosophy in the Kazakh Soviet philosophy of 

culture in the culture of the twentieth century. Western philosophy in 

the context of the culture of the twentieth century. Eve in HH1. 

Philosophy of life. Philosophical anthropology. Social Philosophy. 

Philosophy of Culture. The philosophy of love. Philosophy of religion. 

The philosophy of history philosophy policy. Philosophy of Education. 

The ability to use the problems of the theory of dialectics. 

Epistemology. The philosophy of global problems. 

 3.1 Natural Sciences (STEM) module  

TELC2303 
Theory of electrical circuits 

Prerequisites: PHYZ1302 Физика 

 

Module objective: study of the elements of electricity and 

electronics. Understanding the electricity. 

Knowledge: the design of electrical circuits, current, voltage, 

resistance, semiconductors, capacitors, power supplies, etc. 

Ability: to design and simulate the electrical charge, take the voltage, 

current, resistance in some parts of the circuit. 

 3.2 Basic professional modules  

 MODULE 3 Fundamental mathematics  

OR2408   Operations research Prerequisites: 

DE2406 Differential Equations 

Module objective: Planning, implementation and description of 

major research project, the ability to express mathematical proofs and 

make a comprehensive written and oral presentation, knowledge of 

the basic theory of real numbers, the theory of limits, knowledge of 

the fundamental theorems of the differential and integral calculus, 

Knowledge: the ability of a systemic understanding of the phenomena 

and processes and involves a combination of knowledge, 

understanding and perception of the ability of the whole on the basis of 

its parts or elements, possession of theoretical and experimental 

research methods characteristic problems of a specific area of 



approximate methods of calculating the roots of equations and 

definite integrals, the possession of skills solutions problems in this 

area of mathematics. 

mathematics. Ability to apply the theoretical knowledge to solve 

practical problems. 

Ability: develop the right strategy the task. The ability to adapt to new 

situations. 

 MODULE 7 Theoretical Computer Science  

TLA2417 Theory of languages and automata  

Prerequisites: TA2415 Theory of 

algorithms  

Module objective: learn how to model state machines, learn how to 

analyze finite automata, learning how to build and understand regular 

expressions. 

Knowledge: sets, languages, classes, regular expressions, deterministic 

and non-deterministic finite automata, automata with a stack of the 

pumping theorem, Theorem states to minimize the theorem about 

converting non-deterministic finite automata in a deterministic. 

Ability: build all kinds of finite state machines (non-deterministic, 

deterministic, with a stack), translated into non-deterministic automata 

are deterministic, define the language belonging to regular, to 

minimize the number of states. 

 MODULE 8  Computer networks  

FIS2422 Fundamentals of information 

systems   

Prerequisites: 

ITPC1301  Information technology 

for professional purposes  

Module objective: understand the basic principles of information 

systems of all kinds. Understand the principles of signals. 

Knowledge: wave theory, signals, sound waves, light signals, 

differential equations for the signals. 

Ability: modeling information systems. 

PP 3001 Industiral Practice The purpose of the practice is the pre-testing of the developed 

software tools and preparation of proposals, but to implement them 

directly in production. 

The objectives of industrial practice are: 

-Acquainted with the structure of the company and its departments, the 

principles of management and organizations in the enterprise; 

-Introduction to the method of setting and solving production and 

economic problems in the conditions of market economy; 

-Depth practical study of information technologies used in enterprises 

for processing; 

-The study of methods of designing and developing software in the 

computer center of the enterprise; 

-Participation in the maintenance and operation of information systems 

used by the company; 

-Study and selection of materials; 

-приобретение навыков производственной и организаторской 

работы. 

 MODULE 9 Software  

OOPI2424 Object-oriented programming - I  

Prerequisites: PLPT1414 

Programming languages and 

programming technologies 

Module objective: learn how to program in modern programming 

languages such as C # and Java. Learn the basic techniques of the 

well-known algorithms. 

Knowledge: programming language, algorithms, and guidelines for 

implementing the algorithms. 

Ability: to program in C # or Java. Create projects from scratch, 

optimize software code to create applications for Windows 8, to create 

applications for games, etc. 

 Social and communicative module  

PIC3201 Psychology of Interpersonal 

Communication  

Prerequisites: no 

Module objective: interpersonal communication - it's casual 

interaction that takes place one-on-one or in small groups. In the 

process of interpersonal communication we speak, listen, respond 

and share their feelings and form relationships. 

Knowledge: analysis of interpersonal communication - an analysis of 

under what conditions and by what means submission, ideas, 

knowledge, attitudes, ie the subjective experience of a subject can be 

moved to a more or less accurately interpreted by others. Objective of 

the study thus becomes the identification and description of the 

different assumptions and conditions for the successful (or, on the 

contrary, unsuccessful, hampered) communication. 



TAPS3202 Theoretical and Applied Political 

Science  

Prerequisites: no 

Module objective: explore the essence of politics, its nature, the 

value of the policy to the individual and society, between classes, 

nations and states, between the individual, society and state. The 

theoretical political science identifies and investigates a number of 

patterns: 

a) the patterns of occurrence, operation and development of the 

political interests of social actors, their interactions with other 

economic and social interests; 

b) the regularity of the formation, functioning, and changes in the 

nature and content of political power and the state; 

c) the principles of functioning and development of the political 

activities of political relations and political processes; 

g) methods of political knowledge 

phenomena, the ratio in which the rational (conscious) and 

proportional (unconscious). 

Knowledge: private political problems, analyze emerging in society at 

a given moment the political situation, creating a constructive solution 

of pressing practical problems of political life, develops and offers 

practical tips and advice to participants of political developments in the 

solution of current political problems and conflicts. 

Scientific analysis and practical recommendations are made in the 

areas of applied political science: 

- Regulation of political conflicts and achieve the necessary social 

consensus (agreement); 

- Organizing and conducting election campaigns; 

- The formation of public opinion and media use. 

EPSS3203 Ethics of Personal and Social 

Success  

Prerequisites: no 

Module objective: individual success in the social space. And the 

modest appendage "in the social space" suggests that the problems of 

success and success will not, and can not be viewed in isolation from 

the other scenes of social ethics related to the concepts of justice, 

freedom, public safety, economic efficiency, etc. 

Knowledge: create a public system where everyone will be available 

as a situation where the experience of success and achievements of 

individuals and groups will directly contribute to the common good. 

CR3204 Culture and Religion  

Prerequisites: no 

Module objective: achievement in the analysis of religious sciences 

such as history, sociology, psychology, philosophy, philology, 

anthropology, etc. 

Knowledge: choose the area for research that you prefer more - from 

the rituals of African tribes to the problems of modern society. It all 

depends on your personal preferences, subject to one condition - the 

main subject of your interest to be a religion. 

GAS3205 General and Applied Sociology  

Prerequisites: no 

Module objective: study of the major stages of formation and 

development of sociology (history and socio-philosophical 

background). History of Sociology: Classical and contemporary 

sociological theory. Social institutions and interactions. Social 

groups and communities. 

Knowledge: Global problems of social life and human values. 

Theories average (sociology of communication, sociology of 

education, sociology of youth, economic sociology, sociology of 

religion, etc.). Social conflicts and their resolution logic. Methodology 

and methods of sociological research. 

Умение develop a program of sociological research. Methods of 

collecting sociological information. Analysis and processing 

techniques of empirical sociological research. 

HLS3206 Human Life Safety  

Prerequisites: no 

Module objective: study of legislative and legal acts in the field of 

safety. Objectives, principles of construction and operation of civil 

defense (GO) in the Republic of Kazakhstan. The classification of 

dangerous and harmful factors. Radiation hazard. Protection against 

Ionizing Radiation. Chemical hazard. Radiation and chemical 

reconnaissance dosimetry. Current state of the technosphere and the 

Technosphere security. 

Knowledge: protection of man and the environment from harmful and 

dangerous factors of natural and anthropogenic origin. The 

classification of various kinds of emergencies. The sustainability of the 

economic facilities in emergency situations. Possession of the basic 

principles and methods of protection of the population in emergency 

situations in peacetime and wartime. Pre-hospital care in emergency 

situations. Undertake evacuation. Protection against weapons of mass 

destruction. Organizational and practical measures earthquake safety. 

Protecting the population in case of natural disasters, there ¬ Zary, 

accidents and explosions at industrial sites. 

The ability to use the basics of organizing ¬ tion and carry out rescue 

operations. Emergency social nature. Psychological aspects of 

emergencies. 

ESD3207 Environment and Sustainable 

Development  

Prerequisites: no 

Module objective: study of the place and role of ecology in 

addressing the current economic and political problems. 

Autoecology: environmental factors, optimum and minimum zones. 

Knowledge: concepts of ecological communities, biogeocenosis 

ecosystem. Types of terrestrial and aquatic ecosystems. The doctrine of 

the biosphere and noosphere. Living matter of the biosphere and its 



Demekologiya: the characteristics of a population fluctuation and 

regulation of population size. Synecology: the types of interaction in 

the community, trophic community structure and ecological pyramid. 

Ecosystem function: energy metabolism and the cycling of matter, 

the integrity and stability of the ecosystem, ecological succession. 

functions. 

The ability to use natural resources and environmental management. 

Nature conservation and environmental issues of our time. The 

problems of ecological development. 

LK3208 Law of Kazakhstan Prerequisites: 

no 

Module objective: study of the basic concepts and categories of state 

and law. The legal relationship. Good behavior and delinquency. 

Legal responsibility. Foundations of Constitutional Law of the 

Republic of Kazakhstan. Fundamentals of Administrative Law of the 

Republic of Kazakhstan. Principles of Civil Law of the Republic of 

Kazakhstan. Basics of Family Law of the Republic of Kazakhstan. 

Fundamentals of organization and law enforcement. 

Knowledge: The basis of the financial rights of the Republic of 

Kazakhstan. Basics of the tax law of the Republic of Kazakhstan. 

Basics of Labor Law of the Republic of Kazakhstan. Basics of 

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan. Fundamentals of 

Environmental Law of the Republic of Kazakhstan. 

The ability to master basic land rights of the Republic of Kazakhstan. 

Fundamentals of criminal procedure and civil process - procedural 

rights. Based on international law. 

FE3209 Fundamentals of Economics 

Prerequisites: no 

Module objective: study of the role of economics in the 

development of society. The main problems of the economy. 

Economic categories and laws, specific methods for the study of 

economic processes. Property relations and the types of economic 

systems. 

Knowledge: the laws of the formation of the market and the specifics 

of their formation in the post-socialist countries, the basic categories 

and laws of the market, the principles of individual reproduction, the 

formation of specific costs and their types, characteristics of the market 

of factors of production, their prices and incomes. 

The ability to use the relationship problems of the economy at the 

micro and macro level, the basic laws of functioning 

 3.1 Natural Sciences (STEM) module  

BIOI3304 Bioinformatics  

Prerequisites: no 

Module objective: comparative organization of the genetic code and 

genetic language and their "silicon" analogues: kodaASCII and 

computer programming languages, the possible ways of occurrence 

of biological information systems and life trends of classical 

informatsionnyhtehnology in the light of new discoveries in 

bioinformatics. 

Knowledge: the basic principles of the organization, "silicon" and 

organic information systems features and functions of the elements 

silicon computer and biological molecular structures of living 

cells, relative organization of the genetic code and genetic language 

and their "silicon" analogues: kodaASCII computer and programming 

languages; possible ways of occurrence of biological information 

systems and life trends of classical informatsionnyhtehnology in the 

light of new discoveries in bioinformatics. 

The ability to carry out transcription, processing and translation of 

genetic information, use sequencing technology, genomics / 

transcriptomics in bioinformatics and biomedical applications. 

 3.2 Base professional modules  

 MODULE 4 Databases  

TDB3409 Theory of databases Prerequisites:  Module objective: изучение теоретических аспектов 

распараллеливания алгоритмов; методов распараллеливания 

наиболее распространенных алгоритмов обработки данных; 

технологий организации кластеров и кластерных вычислений; 

микроархитектуры суперскалярных и векторно-конвейерных 

процессоров и методов аппаратной реализации алгоритмов 

обработки данных. 

Knowledge: решать задачи, требующие больших вычислительных 

мощностей; раскладывать сложные задачи на независимые 

маленькие подзадачи; производить и синхронизировать 

вычисления сразу на большом количестве вычислительных 

единиц; использовать кластерные и многопроцессорные системы; 

программировать задачи таблично - алгоритмической реализации 

функций на смеси языков Си и Ассемблер; Умение создания 

способов реализации параллельной обработки; управления 

вычислительными процессами при организации вычислений в 

кластерных архитектурах; 

 MODULE 7 Theoretical Computer Science  

TI3418 Theoretical Computer Science 

Prerequisites: 

The purpose of the course: learn the basics of theoretical computer 

science. Understand sets and classes as tasks. Learn the basic 

Knowledge: sets, classes, core classes difficulties, the problem P =? 

NP, reducibility, Turing reducible one-to-many, many random. 



methods of proofs in theoretical computer science. Ability: build sets with certain properties, to prove the theorem by 

using basic methods of theoretical computer science, to build 

reducibility. 

 MODULE 3 Fundamental Mathematics  

MO3407      Methods of optimization 

Prerequisites: DE2406 Differential 

Equations  

OR2408 Operations research 

Module objective: Планирование, осуществление и описание 

серьезного исследовательского проекта, умение излагать 

математические доказательства и делать исчерпывающие 

письменные и устные презентации, знание основных теории 

вещественных чисел, теории пределов, знание основных теорем 

дифференциального и интегрального исчисления, 

приближенные методы вычисления корней уравнения и 

определенных  интегралов, обладание навыками решения задач 

этой области математики 

Knowledge: способность системного понимания явлений и 

процессов и предполагающие сочетание знаний, понимания и 

способности восприятия целого на основе его частей или 

элементов, владение теоретическими и экспериментальными 

методами исследования характерных задач определенной области 

математики.  

Умение применять полученные теоретические знания к решению 

практических задач. Умение разрабатывать правильную стратегию 

решения поставленных задач. Способность к адаптации к новым 

ситуациям. 

 MODULE 9 Software  

PP3423    Parallel Programming 

Prerequisites: 
Module objective: study the theoretical aspects of parallel 

algorithms, the most common methods of parallel data processing 

algorithms, technologies of clusters and cluster computing; 

superscalar microarchitecture and vector-pipelined processors and 

methods of hardware implementation of algorithms for data 

processing. 

Knowledge: to solve problems that require more computing power, to 

sort the challenges to small independent subtasks, produce and 

synchronize calculations at once on a large number of computing units, 

use the cluster and multiprocessor systems, table-programmed tasks - 

implementation of algorithmic functions in a mixture of C and 

assembler;  

The ability to create ways to implement parallel processing, 

management of computing processes in the organization of cluster 

computing architectures; 

 3.2 Base professional modules  

 MODULE 7 Theoretical Computer Science  

SII3419 Artificial Intelligence Systems 

Prerequisites: no. 

Module objective: design and development of artificial intelligence 

systems, writing programs in the languages of logic programming, 

implementation of algorithms for finding solutions in the state space, 

solving problems in systems with uncertainty, application of artificial 

intelligence techniques for the planning of projects in various fields 

of application, for a particular database management system, creation 

of the main database objects, implementation of the basic functions 

of database, creation of applications that work with the database. 

Knowledge: functions, classification of artificial intelligence; 

fundamental principles of artificial intelligence systems; contemporary 

trends in the field of artificial intelligence, principles of modern 

organization of databases and database systems, and the major 

categories of database concepts; 

Ability: Various models of data, database design, modern data 

processing technologies. 

 MODULE 9 Software  

OOPII3425 

Object-oriented programming – II 

 Prerequisites:no. 

Module objective: learn how to program in modern programming 

languages such as C # and Java. Learn the basic techniques of the 

well-known algorithms. 

Knowledge: programming language, algorithms, and guidelines for 

implementing the algorithms. 

Ability: to program in C # or Java. Create projects from scratch, 

optimize software code to create applications for Windows 8, to create 

applications for games, etc. 

 3.3. Modules of individual educational trajectories (IEТ)  

 Module IET 1 Research in Computer Science  

SW3501 Scientific writing 

Prerequisites: none 

Module objective: get in-depth knowledge in several areas of 

theoretical computer for further independent research in this area. 

Preparing for the master's degree in Information Systems. 

Competence as a researcher in the field of theoretical computer 

science. Deep knowledge of formal grammar, complexity theory, 

computability theory, the theory of randomness. Ability to conduct VA3502 Probabilistic algorithms 



Prerequisites: independent research. 

Expected employment: universities, research institutions, research 

laboratories in large companies (Microsoft, Samsung, Sony, Apple, 

Mercedes, etc.). 

Is the preferred direction in the case of desire admission to the master's 

and doctoral. 

ETV3503 Elements of the theory of 

computation 

Prerequisites: 

 Module IET 2 Actuary Math  

SW3501 Scientific writing 

Prerequisites: none 

Module objective: get a deeper knowledge of actuarial mathematics. 

Learn the basic techniques of actuarial mathematics. Be able to plan 

and analyze financial data. 

Competence in the field of actuarial mathematics. The ability to 

calculate the tariff rates of insurance on the basis of mathematical 

statistics. The ability to use the law of large numbers. The ability to 

reflect in the form of mathematical formulas mechanism of formation 

and consumption of the insurance fund. Play a special role in the long-

term insurance, for example, associated with life expectancy of the 

population, that is, in the life insurance and pension insurance. 

Expected job: insurance companies, pension funds, banks (Department 

of risks). 

SAEB3502 Statistical analysis in economics 

and business 

Prerequisites: 

AMI3503 Actuary Math – I 

Prerequisites: 

 Module IET 3 Databases  

SW3501 Scientific writing 

Prerequisites: none 

Module objective: get a thorough knowledge of databases. Learn not 

only how to use the database, but also to conduct research and 

develop new algorithms in databases. 

Competence in the management, development and use of databases. 

Ability to independently design databases, to improve the efficiency of 

databases, programming with databases, programming stored 

procedures and administer the database. 

Expected employment: any company that uses the database jars 

(Department of Development, Division ERP); companies that develop 

software. 

OERPS3502 Basics of ERP-systems 

Prerequisites: none 

UD3503 Data management 

Prerequisites: none 

 Module IET 4 Information Security  

SW3501 Scientific writing 

Prerequisites: none 

Module objective: get in-depth knowledge of information security. 

Learning how to encrypt and decrypt data. Learn to analyze the 

complexity of encryption (cryptographic algorithms). 

Competence in the field of information security. Possession sure 

theoretical and practical knowledge of information security. 

Knowledge of many contemporary and classical encryption methods. 

The ability to assess the cryptographic security. Ability to develop 

software to encrypt and decrypt data. 

Expected employment: banks (Department of Information Security), 

large companies use their own information systems development, the 

Committee on National Security. 

TCh3502 Numbers theory 

Prerequisites: none 

OKK3503 Fundamentals of classical 

cryptography 

Prerequisites: none 

 Module IET 5 Software Engineering  

SW3501 Scientific writing 

Prerequisites: none 

Module objective: get in-depth knowledge on programming. A lot 

of practice in programming. Gain knowledge of systems 

development methods of varying complexity, including games. 

Competence in the field of programming. Ability to independently and 

in a team to develop software for business, for entertainment purposes 

only. Ability to develop software for mobile devices. The development 

of complex web sites with programming elements. Understanding the 

process of development, compilation and software life cycle. 

Expected employment: independent custom development, companies 

that develop software; major organizations developing or modifying 

the software for internal private use. 

MMRPO 3502 Methods and models of software 

development 

Prerequisites: 

РЕRPS 

3503 

Programming in ERP-systems 

Prerequisites: 

 Module IET 6 Network Technology  

SW3501 Scientific writing 

Prerequisites: none 

Module objective: get a thorough knowledge of networking 

technologies. Learning to manage, configure and install the network. 

Learning how to configure multi-tier network with multiple routers 

Competence in the field of network technologies. Understanding the 

network-level software. Competence in different types of network 

connections. Understanding the network equipment. The ability to OKPM3502 Switching Basics and Intermediate 



Routing 

Prerequisites: 

with different protocols. configure complex network equipment. Ability to design a corporate 

network. 

The certificate is the largest supplier of networking Cisco. 

Expected employment: Kazakhtelecom, local representation Cisco, 

organizations with large numbers of computers. 

TRSWBS 

3503 

WAN and Wireless LAN 

technologies 

Prerequisites: 

 3.4 Interdisciplinary module  

INPR3601 Innovative entrepreneurship (by 

industry) 

Prerequisites: none 

Module objective: To design mechanisms for management of the 

company to understand the characteristics of innovation processes 

prevailing in the 

company. 

Knowledge: starting to look into this issue, no claim to originality, the 

classification of innovation in a number of basic features. 

INP3602 Intellectual property law 

Prerequisites: none 

Module objective: the result of intellectual activity and means of 

individualization. 

Knowledge: the results of intellectual activity or means of 

individualization. 

EM3603 Econometrics  

Prerequisites: none 

Module objective: learn to understand and use mathematical 

principles in the economy. Learning how to use these principles to 

the analysis, statistics and forecasts of the economy. 

Knowledge: economics, mathematical statistics, probability theory, 

mathematics in economics 

Ability: To sum statistics to calculate the expectation of economic 

indicators, forecasting. 

UP3604 Project Management 

Prerequisites: none 

Module objective: widely used solution of problems of solid 

mechanics, heat transfer, fluid dynamics and electrodynamics. 

Knowledge: choose the type of approximating function. Outside of his 

element approximation function is zero. Function values at the 

boundaries of the elements (nodes) are the solution of the problem and 

not known in advance. The coefficients of the approximating functions 

are usually sought by equating the value of neighboring functions on 

the boundaries between the elements (knots). 

BUIA3605 Accounting and auditing 

Prerequisites: none 

Module objective: получить знания по бухгалтерскому учету 

(бухгалтерия, 1С-Бухгалтерия, отчетность) и аудиту (анализ 

сведений, консолидация) 

Knowledge: Бухгалтерский учет, аудит, 1С:Бухгалтерия 8, План 

счетов, проводки, заработная плата, отчеты, учеты и т.д. 

Ability: Вести бухгалтерский учет на предприятии, проводить 

аудит на предприятии 

GI3606 Geoinformatics 

Prerequisites: none 

Module objective: получить смежные знания по 

геоинформатике, уметь решать задачи по геоинформатике 

Knowledge: Геоинформатика, математика, программирование, 

географические координаты 

Ability: пользоваться методами и способами геоинформатики. 

Уметь решать задачи по геоинформатике. 

LYA3607 Latin 

Prerequisites: none 

Module objective: получить классические знания по латинскому 

языку.  

Knowledge: латинский язык, история языка 

Ability: переводить с латинского на казахский/русский и 

наоборот, понимать классические выражения и высказывания на 

латинском языке 

PP 3001 Industrial Practice The purpose of the practice is the pre-testing of the developed 

software tools and preparation of proposals, but to implement them 

directly in production. 

The objectives of industrial practice are: 

-Acquainted with the structure of the company and its departments, the 

principles of management and organizations in the enterprise; 

-Introduction to the method of setting and solving production and 

economic problems in the conditions of market economy; 

 

 МОДУЛЬ 9 Software  

OOPIII4425 Object-oriented programming - III 

 Prerequisites: 

Module objective: learn how to program in modern programming 

languages such as C # and Java. Learn the basic techniques of the 

well-known algorithms. 

Knowledge: programming language, algorithms, and guidelines for 

implementing the algorithms. 

Ability: to program in C # or Java. Create projects from scratch, 

optimize software code to create applications for Windows 8, to create 

applications for games, etc. 

 3.3. Modules of individual educational trajectories (IET)  



 Module IET 1 Research in Computer Science  

AC4504 Algorithms Complexity 

Prerequisites: 

Module objective: get in-depth knowledge in several areas of 

theoretical computer for further independent research in this area. 

Preparing for the master's degree in Information Systems. 

Competence as a researcher in the field of theoretical computer 

science. Deep knowledge of formal grammar, complexity theory, 

computability theory, the theory of randomness. Ability to conduct 

independent research. 

Expected employment: universities, research institutions, research 

laboratories in large companies (Microsoft, Samsung, Sony, Apple, 

Mercedes, etc.). 

Is the preferred direction in the case of desire admission to master's and 

doctoral studies. 

FR4505 Fundamentals of Randomness 

Prerequisites: 

DA4506 Data Analysis  

Prerequisites: 

PCPN4507 Parallel Computing and Petri Nets  

Prerequisites: 

 Module IET 2 Actuary Math  

MSAFD 4504 Statistical analysis of financial data 

Prerequisites: 

Module objective: get a deeper knowledge of actuarial mathematics. 

Learn the basic techniques of actuarial mathematics. Be able to plan 

and analyze financial data. 

Competence in the field of actuarial mathematics. The ability to 

calculate the tariff rates of insurance on the basis of mathematical 

statistics. The ability to use the law of large numbers. The ability to 

reflect in the form of mathematical formulas mechanism of formation 

and consumption of the insurance fund. Play a special role in the long-

term insurance, for example, associated with life expectancy of the 

population, that is, in the life insurance and pension insurance. 

Expected job: insurance companies, pension funds, banks (Department 

of risks). 

FM4505 Financial Mathematics 

Prerequisites: 

TRNP4506 The theory of risk and its 

applications 

Prerequisites: 

AMII4507 Actuary Math – II 

Prerequisites: 

 Module IET 3 Databases  

OLAPT 4504 OLAP technology 

Prerequisites: none 

Module objective: get a thorough knowledge of databases. Learn not 

only how to use the database, but also to conduct research and 

develop new algorithms in databases. 

Competence in the management, development and use of databases. 

Ability to independently design databases, to improve the efficiency of 

databases, programming with databases, programming stored 

procedures and administer the database. 

Expected employment: any company that uses the database jars 

(Department of Development, Division ERP); companies that develop 

software. 

UBDOV 4505 Remote databases, and cloud 

computing 

Prerequisites: none 

PHP4506 Programming stored procedures 

Prerequisites: none 

ABD4507 Database Administration 

Prerequisites: none 

 Module IET 4 Information Security  

OK4504 Fundamentals of cryptanalysis 

Prerequisites: none 

Module objective: get in-depth knowledge of information security. 

Learning how to encrypt and decrypt data. Learn to analyze the 

complexity of encryption (cryptographic algorithms). 

Competence in the field of information security. Possession sure 

theoretical and practical knowledge of information security. 

Knowledge of many contemporary and classical encryption methods. 

The ability to assess the cryptographic security. Ability to develop 

software to encrypt and decrypt data. 

Expected employment: banks (Department of Information Security), 

large companies use their own information systems development, the 

Committee on National Security. 

Com4505 Combinatorics 

Prerequisites: none 

IB4506 Information Security 

Prerequisites: none 

PKS4507 Programming cryptographic 

systems 

Prerequisites: none 

 Module IET 5 Software Engineering  

TPI4504 Games Programming Technology  

Prerequisites: 

Module objective: get in-depth knowledge on programming. A lot 

of practice in programming. Gain knowledge of systems 

development methods of varying complexity, including games. 

Competence in the field of programming. Ability to independently and 

in a team to develop software for business, for entertainment purposes 

only. Ability to develop software for mobile devices. The development 

of complex web sites with programming elements. Understanding the 

process of development, compilation and software life cycle. 

TPMS4505 Programming technology for 

mobile systems 

Prerequisites: 



PHPMSSQL45

06 

Programming MS SQL stored 

procedures 

Prerequisites: 

Expected employment: independent custom development, companies 

that develop software; major organizations developing or modifying 

the software for internal private use. 

PWPIS 4507 Programming Web-based 

applications 

Prerequisites: 

 Module IET 6 Network Technology  

ASIS 4504 IP Network Administration 

Prerequisites: 

Module objective: get a thorough knowledge of networking 

technologies. Learning to manage, configure and install the network. 

Learning how to configure multi-tier network with multiple routers 

with different protocols. 

Competence in the field of network technologies. Understanding the 

network-level software. Competence in different types of network 

connections. Understanding the network equipment. The ability to 

configure complex network equipment. Ability to design a corporate 

network. 

The certificate is the largest supplier of networking Cisco. 

Expected employment: Kazakhtelecom, local representation Cisco, 

organizations with large numbers of computers. 

KMMK 

4505 

Configuring routers and multi-level 

switching 

Prerequisites: 

PPKS4506 Designing and Supporting 

Computer Networks 

Prerequisites 

BSK 4507 Secure Network Communications 

Prerequisites 

 



 

Математика  

Код дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение по 

видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  

 

Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

1 2 3 4 

IRK1101 История Республики Казахстан  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

  

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

  



ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

  

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  



EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

  

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

  

 

 

 

 

 

 

 

IT1301 Информационные технологии для 

профессиональных целей 

3кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

  



F 3302 Физика  

3кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

  

MMTF 2303 Математические модели теоретической физики 

3кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

  

MVPG1304 Математические вопросы  популяционной 

генетики 

3кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

2+1+0 

  

ИОТ 1 (Математический анализ и теория функции   

)  

IZP 3501 Integrals depending on parameters 

2+1+0 

The purpose of discipline is: get the basic 

knowledge of continuous mathematics (master and be able to 

use the concepts: Improper integrals depending on a parameter, 

uniform continuity); 

Independently solve the classic problem of mathematical 

analysis; Master the skills of use of mathematical analysis 

methods for modeling various processes and applied problems 

of science and the humanities. 

Knowledge: own integrals depending on a parameter, 

and their properties; Leibniz formula. Improper 

integrals depending on a parameter. Cauchy criterion 

for uniform convergence on the set of the improper 

integral depending on a parameter tests for uniform 

convergence. Properties of improper integrals 

depending on a parameter. Euler integrals. The ability 

to explore the convergence of the improper integrals 

depending on a parameter 



PMA 3502 Workshop on Mathematical Analysis 

 

 

2+1+0 

Functions of several variables, line integrals, multiple 

integrals, surface integrals, field theory 

conduct research using mathematical tools of mathematical 

analysis, develop the skills of working with abstract 

mathematical concepts 

calculate the double integrals and surface integrals I 

and type II triple integrals; 

find the partial derivatives and differentials of 

functions of several variables differentiate complex 

function. 

investigate the function of the extremum; know the 

connection of line integrals, to study the 

mathematical aspects of the theory of the field 

ensure that requests from other mathematical 

disciplines, and the ability to collect, process and 

interpret the data of modern scientific research 

needed to draw conclusions on the appropriate 

scientific and professional issues. 

FPTV 3503 Functional spaces and embedding theorems  

 

1+1+0 

Goals and objectives of the discipline: the main goal of the 

course is the development of students the foundations of the 

modern theory of functional spaces and its applications to 

problems of modern mathematical and functional analysis. 

Learning the basic integral inequalities and their applications. 

Teaching students the basics of the theory of approximation by 

differentiable functions. 

The range of issues, united under the name of the "theorem 

attachments for differentiable functions ", dedicated to the 

following general problem: how, knowing the differential 

properties of functions in a single metric, set their properties 

another metric 

As a result of the discipline the student must: 

Know: the basic properties of Lebesgue, the basic 

integral inequalities theory of function spaces (Holder 

Jensen, Minkowski, Hardy and their generalizations 

for the series and integrals), the criteria for 

compactness of sets in Lebesgue spaces, definitions 

and basic properties of Sobolev averages and their 

application to the approximation of functions 

Lebesgue spaces with smooth functions 

 

Be able to: apply basic integral inequalities for 

solutions of problems on the estimates of the norms in 

the spaces of functions and sequences, norms of the 

Hardy and averaging operators, to establish the 

accuracy of the corresponding estimates to apply the 

criteria of compactness 

To own: a variety of modern methods of estimation of 

sums and integrals, methods of working with mixed 

norms and standards of integral operators Lebesgue 

spaces. 

knowing the differential 

properties of functions in a single metric, set their 

properties 

in another metric. 

… PFA 3504 Workshop on Functional Analysis  

 

2+1+0 

The aim of the workshop is to provide students studying at the 

Faculty of 

opportunities to organize 

workshops on the main topics of the discipline "Functional 

Analysis" in 

the shortage allotted to her curriculum of classroom hours. 

Be able to: Solve problems on the main topics of the 

discipline "Functional Analysis". Be able to apply the 

theorem of functional analysis to solve applied 

problems. 

 



PKPMZA 3505 The use of the Maple computer for analysis3  

2+1+0 

The purpose of this course is to teach students the basic 

commands of computer package Maple, used in the 

mathematical analysis. Objective of the course is to introduce 

the skills and the use of computer packages in different 

applications. Arithmetic operations, number, 

basic constants and standard features. elementary 

converting mathematical expressions. . 

The functions in Maple. Mathematical analysis: differential 

and integral calculus of functions of one variable. 

Mathematical analysis: functions of several variables, 

vector analysis, series, integral transforms 

As a result, the student should know the basic 

principles of Maple commands and be able to apply 

them to solve mathematical analysis. Acquire the 

skills of modeling applications using computer 

packages. 

 

 

CFP 3506 Entire functions and their applications 

 

2+1+0 

The purpose of this course is to teach students to work with the 

entire functions arising in theoretical mathematical problems. 

Objective of the course is to understand the basic ideas of the 

theory of entire functions. 

Liouville's theorem. The exponential growth function. The 

system functions. 

As a result, students should know the basic theorems 

of the theory of functions. To be able to apply the 

theorems in function to solve applied problems. 

Acquire skills study of the theory of entire functions. 

 

LDO 4507 Linear differential operators  

2+1+0 

The purpose of this course is to teach students to work with 

linear differential operators in finite fields. Objective of the 

course is to understand the basic techniques of linear 

differential operators. 

Linear differential equation. Types of boundary conditions. 

The Green's function. Boundary problems. 

The student should know the basic methods of linear 

differential operators. Be able to apply the theorem of 

linear differential operators. Acquire skills study of 

linear differential operators. 

STLO 4508 

 

Spectral theory of linear operators 2+1+0 The purpose of this course is to teach students with the basic 

problems of the spectral theory of linear operators. Objective 

of the course is to understand the basic techniques and 

formulation of the problems of the spectral theory of linear 

operators. 

Resolvent. Classes of functions. Proper function. Eigenvalues. 

The student should know the basic techniques of the 

spectral problem. To be able to analyze the extent of 

the problem and give the spectral interpretation of the 

application. Have the skills to investigate the spectral 

theory of linear operators.... 

OFIP 4509 Generalized functions and their applications... 

2+1+0 

The aim of the module is to expand and deepen the study of 

geometric and mechanical problems that arise in the study of 

infinitesimal bending of surfaces of positive curvature with a 

flat point and the state of the membrane stress of convex hulls. 

Knowledge of the Lebesgue integral, functional 

analysis, various classes of functions and 

fuktsionalnye spaces, the properties of some special 

operators.. 

EZTP 4510 Extreme problems in approximation theory 

 

2+1+0 

Extreme problems arise and find applications in many fields of 

science, technology and science. In Math. such an interesting 

area where naturally arise extras. problems are approximation 

theory. Traces the evolution of the objects issled. and Appar. 

approximation of the theory of classical. best approached. 

individual banks. pr-in. to diversity. and the widths of the 

function. classes in these Islands, etc., and from this point of 

listing. extras inc. 

Knowledge of the application of extreme problems 

that arise in many areas of science, technology and 

science. The ability to relate the theory of 

optimization problems with approximation theory 

ИОТ 2 ( Математическая логика и алгебра ) 



ETV3501 Elements of the theory of computation 

2+1+0 

Knowledge of the closure properties of regular languages, the 

theorem of the equivalence of deterministic and non-

deterministic finite automata, regular language classes coincide 

with the class of languages recognized by finite automata, and 

the class of context-free languages with the class of languages 

recognized by automata with a stack of Theorem Myhill to 

minimize the number of states, lemmas The pumping. The 

ability to build algorithms to recognize the language specified 

by a regular expression to write programs automatic 

calculations, practical skills to convert a non-deterministic 

machine ekvivaletny deterministic algorithm used to minimize 

the number of states. Have an understanding of the application 

of finite automata in a compilation of computer programs... 

Knowledge of the closure properties of regular 

languages, the theorem of the equivalence of 

deterministic and non-deterministic finite automata, 

regular language classes coincide with the class of 

languages recognized by finite automata, and the 

class of context-free languages with the class of 

languages recognized by automata with a stack of 

Theorem Myhill to minimize the number of states, 

lemmas The pumping. The ability to build algorithms 

to recognize the language specified by a regular 

expression to write programs automatic calculations, 

practical skills to convert a non-deterministic 

machine ekvivaletny deterministic algorithm used to 

minimize the number of states. Have an 

understanding of the application of finite automata in 

a compilation of computer programs 

 

 

 

AS 3502 Algebraic systems                            2+1+0 The purpose of discipline is the formalization of the concepts 

of algorithm and algorithmically unsolvable problem. Course 

Highlights: Primitive recursive and partial recursive functions, 

functions, Turing-computable, the universal Turing machine, 

Church's thesis, computable and ce sets, versatile features, the 

diagonal structure, numbering Kleene and Lent; smn theorem, 

fixed-point theorem, Theorem Rice and Rice-Shapiro, creative, 

productive, simple and maximal sets.   

The purpose of discipline is the formalization of the 

concepts of algorithm and algorithmically unsolvable 

problem. Course Highlights: Primitive recursive and 

partial recursive functions, functions, Turing-

computable, the universal Turing machine, Church's 

thesis, computable and ce sets, versatile features, the 

diagonal structure, numbering Kleene and Lent; smn 

theorem, fixed-point theorem, Theorem Rice and 

Rice-Shapiro, creative, productive, simple and 

maximal sets. The purpose of discipline is the 

formalization of the concepts of algorithm and 

algorithmically unsolvable problem. Course 

Highlights: Primitive recursive and partial recursive 

functions, functions, Turing-computable, the 

universal  

OTG 3503 Fundamentals of Group Theory       1+1+0 The purpose of discipline is the formalization of the concepts 

of algorithm and algorithmically unsolvable problem. Course 

Highlights: Primitive recursive and partial recursive functions, 

functions, Turing-computable, the universal Turing machine, 

Church's thesis, computable and ce sets, versatile features, the 

diagonal structure, numbering Kleene and Lent; smn theorem, 

fixed-point theorem, Theorem Rice and Rice-Shapiro, creative, 

productive, simple and maximal sets. 

As a result of the discipline the student should know 

the concept of the group, the main group designs and 

concepts: the direct sum, the factors pairing orbit, 

switches, centers; know characterization of cyclic and 

Abelian groups, Sylow's theorem on finite groups, the 

basic theorems on solvable and nilpotent groups. 

Have an idea of the use of teams in different areas of 

mathematics and physics 



 

TA 3504 The theory of algorithms         2+1+0 The purpose of discipline is the formalization of the concepts 

of algorithm and algorithmically unsolvable problem. Course 

Highlights: Primitive recursive and partial recursive functions, 

functions, Turing-computable, the universal Turing machine, 

Church's thesis, computable and ce sets, versatile features, the 

diagonal structure, numbering Kleene and Lent; smn theorem, 

fixed-point theorem, Theorem Rice and Rice-Shapiro, creative, 

productive, simple and maximal sets. 

Knowledge formalized Kleene and Turing's concept 

of the algorithm and the equivalence of these 

formalizations, the concepts and properties of 

computable and ce sets and numbering Kleene and 

Lent, smn theorem, the fixed point theorem, theory 

and Rice Rice-Shapiro. Ability to prove a primitive 

recursive basic arithmetic functions efficiently encode 

pairs of numbers and finite sets of tuples, use the 

diagonal structure. Have an idea about the program 

and the Post oprostyh and maximum sets 

VTM 3505 Introduction to models                    2+1+0 Model theory is a major part of mathematical logic. 

Considered in its general concepts of the mathematical 

structure includes both examples and special cases, without 

exception mathematical systems in various branches of 

mathematics. Therefore developed her techniques and proven 

theorems can be used in all areas of mathematics and computer 

science. 

This course is classified basic techniques used in the 

modern theory of models that have been used to solve 

the most difficult mathematical problems such as - 

the 1st, 5th and 17th Hilbert problem and the related 

issues of completeness, axiomatizability, 

independence, and the solubility of specific theories . 

KP 3506 Rings and fields                              2+1+0 The theory of groups, rings and fields is at the heart of research 

on modern algebra.  We will study groups and their subgroups, 

design groups, normal subgroups, conjugacy classes, Abelian 

groups, field extensions, finite fields, algebraically closed and 

real closed field, the concept of the ideal, the radical and semi-

simple rings, the criterion of the decomposition of the ring 

with a unit in the direct the amount of sub-rings, the Frobenius 

theorem on finite division algebras over R; concepts and 

examples of algebras: commutative, anti-commutative, Lie, 

division algebras. As applications are considered 

communication of linear groups with the algebra of 

quaternions, parameterization of the rotation group and the 

four-dimensional Euclidean space 

Know the basic algebraic structures and concepts of 

direct and semi-direct sum, the normal subgroup, 

homomorphism, a simple extension of the field, the 

degree of expansion, Galois group, the radical of the 

field, to know the Frobenius theorem, geometric 

applications of linear groups of a special kind. Aware 

of the various classes of algebras and their 

applications 

EV 4507 Effective computability                   

2+1+0 

Aim of the course is to familiarize students with the 

fundamental concepts of the theory of algorithms. Course 

Highlights: computable permutations of the isomorphism 

theorem Myhill; m-reducibility, creativity and m-

completeness, Turing reducibility and the operator of the jump, 

the arithmetic hierarchy, the hierarchy theorem of Lent, the 

problem of Lent, the theorem of Friedberg-Muchnik 

Knowledge of the equivalence theorem Myhill 

creativity and m-complete the properties of the jump, 

the concepts of arithmetic sets, the theorem about the 

hierarchy of Lent. Ability to apply smn theorem to 

construct the Reducing Functions and Kuratowski 

algorithm for estimating the complexity of the sets, to 

prove the relative and relative recursive recursively 

enumerable sets. Be aware of the problem and how to 

Lent solutions 



VO 4508 computable ordinals                         

2+1+0 

Aim of the course is to familiarize students with the modern 

theory of constructive well-ordered sets required to work with 

sets hyperarithmetical hierarchy and the Ershov hierarchyThe 

main topics of the discipline: the types of partial orders, linear 

and complete ordering of the criterion of well-ordered, a full 

order for the aggregate of all ordinalao, cardinal and ordinal 

arithmetic, the laws of monotony, the limit of the sequence of 

ordinals, the principle of transfinite induction, the concept of a 

computable ordinal, ordinal notation system Clini, constructive 

computable ordinals; Spector's theorem on computability 

constructive ordinals 

Knowledge of the concept of the well-ordering of the 

set, the axioms that are equivalent to the axiom of 

Zermelo, cardinal and ordinal arithmetic, a system of 

ordinal notations and Kleene equivalence notions of 

computable and constructive ordinals. Ability to 

apply transfinite induction when dealing with 

ordinals, ordinals lead to a normal form 

PT 4509 complete Theories                           2+1+0   

AL 4510 Lie algebra 

2+1+0 

Inform doctoral students with useful information that the 

recently developed in mathematics in particular full 

introduction to algebra and show an interesting connection 

between algebra and other sciences. The development of 

indicators of the Lie algebra. Understanding the nature of the 

Lie algebra. Full investigation of the statistics of the motion 

group. 

Specialists are trained in the direction of algebra and 

Lie groups. 

ИОТ 3 ( Стохастический анализ и актуарная математика ) 

SFM  3501 Stochastic Financial Mathematics 

2+1+0 

The aim of the course is to familiarize students and simple 

methods of calculating compound interest in customer service, 

bill discounting methods, calculation methods when working 

with multiple currencies simultaneously. 

The ability to determine the effectiveness of capital 

investments on the basis of the discount - bringing the 

future capital expenditure for the initial time. 

MS 3502 Mathematical Statistics 3kredita / 

2 +1 +0 

 

The aim of the course is to acquaint the students of classical 

and research universities with the basic concepts, results and 

important practical applications of modern trends of 

mathematical statistics. 

 

Knowledge: Basic tasks and allocation of 

mathematical statistics; 

Skill: Finding the probability characteristics related to 

the empirical distribution functions, sample 

characteristics, and order statistics; 

 

SA 3503 Stochastic analysis 2kredita / 

1 1 0 

 

The course is devoted to presenting some of the important 

sections of the general theory of stochastic analysis and its 

applications 

The purpose of discipline is to teach students the basics of 

oznokomlenie stochastic analysis and martingale theory, and 

some of their applications. 

Knowledge: Basic concepts and the most important 

fundamental results of the general theory of stochastic 

processes, the Fundamentals of the theory of 

martingales and semi-martingales, the definition of a 

stochastic differential equation and its solutions; 

Skill: Distinguish between the major classes of 



 stochastic processes; 

 

PSE 3504 Applied Statistics and Econometrics 3kredita / 

Prerekvezity: 

2 +1 +0 

 

The purpose of discipline - to familiarize students with the 

basic techniques of applied statistics and econometrics as tools 

of statistical analysis and forecasting. 

 

 

 

Knowledge of the basic econometric methods and the 

ability to apply them in solving practical problems. 

The ability to examine the existing model on the 

deviation from the classical with the aid of special 

tests. Ability to make appropriate statistical 

inferences on the estimated model and predict. 

 

TSP 3505 The theory of stochastic processes 3kredita / 

Prerekvezity: 

2 +1 +0 

 

The purpose of teaching is to introduce students of 

mathematical and other specialties of classic and research 

universities with the basic concepts and parts of the theory of 

stochastic processes, based on a strict mathematical sense, yet 

suitable for initial familiarization presentation. 

 

Knowledge: Basic classes of random processes, 

Wiener process, the correlation theory of stationary 

random processes, the Elements of martingale theory, 

the basic concepts of the theory of Markov processes, 

the basic concepts of the theory of stochastic Ito 

integral. 

Skill: Distinguish between the major classes of 

stochastic processes; Finding finite-dimensional 

distributions of random processes with independent 

increments and Markov processes; 

 

PTTV 3506 Limit theorems of probability theory 3kredita / 

Prerekvezity: 

2 +1 +0 

 

The purpose of discipline is to present a series of classical and 

some of the latest results of the theory of summation of 

independent random variables, one of the most important and 

heavily developed areas of probability theory. 

 

Knowledge: The history of the origin and 

development of the limit theorems of probability 

theory and mathematical statistics; Ability: Proving 

the classical limit theorems Moivre-Laplace and 

Poisson equations by direct methods; 

 

AM 4507 Actuarial Mathematics 3kredita / 

Prerekvezity: 

2 +1 +0 

 

This course is part of the course 1 minimum program of 

Actuaries in Kazakhstan. In this course, we study the 

fundamentals of the theory of life insurance. That is, the 

program of the course includes the following topics: the 

construction of mortality tables, insurance annuities theory, the 

theory of life insurance, mutual insurance annuities, retirement 

plans. 

 

Be able to: meet the challenges of the financial 

annuities, build life table, to determine the current 

and future value of the different types of insurance 

annuities, determine the size of one-time and annual 

net premiums and gross premiums for life insurance 

products, to determine the amount of the annual 

insurance reserves; find pension payments and 

savings. 

 



SU 4508 Stochastic equation 3 Credits   2+1+0 Know: definition and properties of the main objects of study in 

the theory of probability, atakzhe language most important 

statements, methods of proof, possible areas of application. Be 

able to: solve the problem of computational and theoretical 

nature of probability theory, to establish the relationship 

between the concepts introduced to prove a well-known 

assertions and related to them are new. 

To own: a variety of mathematical techniques, 

choosing a combination of different methods to 

describe and analyze probabilistic models. The 

development of the theory of probability is necessary 

for further study of mathematical statistics, the basic 

theory of stochastic processes, concepts of modern 

science, many special courses devoted to the 

modeling of natural processes. Knowledge of 

probability theory can greatly help in the construction 

and analysis of the various mathematical models 

arising in physics, chemistry, biology, medicine, 

economics, finance and actuarial fields, as well as in 

technology. In addition, the methods of probability 

theory are widely used in a number of areas of 

modern mathematics. 

MSP 4509 Markov random processes 3kredita / 

Prerekvezity: 

2 +1 +0 

 

The purpose of teaching is to introduce students of classical 

and research universities with the basic concepts of the theory 

of Markov chains and Markov processes, as well as some of 

their most important applications. 

 

Knowledge: Basic concepts of the theory of Markov 

chains, Markov processes and families, the family of 

operators associated with Markov processes; Skill: 

Distinguish between the different classes and the 

states of Markov chains; 

 

MSR 4510 Mathematics risk insurance 3kredita / 

Prerekvezity: 

2 +1 +0 

 

The purpose of discipline is to teach students the principles of 

risk management in insurance, decision-making in risky 

situations for the various types of insurance schemes, methods 

of formalizing and solving problems on the financial 

characteristics. 

 

As a result of the discipline students must: 

know: quantitative characteristics of the financial 

stability of the insurer; 

main types and properties of the insurance contracts; 

be able to: formalize tasking decision making under 

risk; 

analyze the sources of risk to use to describe them 

adequate measures of risk; 

 

ИОТ 4 (( Дифф. уравнение и уравнение математической физики ) 

KTDU3301 The qualitative theory of differential equations 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2 +1 +0 

This course provides the necessary information at the outset 

to understand the course. Outlines some of the modern 

methods of the qualitative theory of differential 

equations. The examples and applications. We study various 

classes of systems of differential equations and their 

classification based on some asymptotic properties of the 

system of differential equations.  

As a result, teaching undergraduates own methods of 

investigation of linear and nonlinear systems of 

differential equations. Would know the classifications 

of systems of linear differential equations and their 

properties. 

I listen all the course is formed deep knowledge 

necessary for the study of differential equations to solve 

applied problems and competent professional to address 

any problems that arise in their daily work. 



IE 3304 Integral Equations  

3 credits / 3 ECTS 

2+1+0 

Many of integral equations describe the real natural-technical 

processes, i.e. they are of practical importance. In this course 

we study linear, nonlinear and weakly singular integral 

equations and their applications in problems of physics, 

mechanics, engineering, biology and other natural Sciences. 

- to have an idea of: the role of integrated equations in 

problems of natural Sciences; about their own 

functions; on rezolventa; the Fredholm theorems. 

- know: the fundamental theorem of integral equations, 

and properties of symmetric and self-adjoint operators; 

theorem of Fredholm; 

- be able to: solve the problems, associated with integral 

equations; to prove the main theorems about properties 

of integral equations; to build the above resolution of 

the equations of  Fredholm and Voltaire 

LUMP 2303 Differential equations with a small parameter 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Any mathematical model that adequately describes the 

reality in terms of differential equations, certainly includes 

(explicitly or implicitly) the various options, and in a typical 

situation, their values are known only approximately with 

some accuracy. Therefore, the question about the behavior of 

solutions of differential equations with a small change in the 

value of the input parameter equation is of fundamental 

interest. This course focuses on more complex singular 

occasion - when not fulfilled the assumption of regularity of 

the occurrence of a parameter in the equation. 

Ability to apply the theoretical knowledge to solve 

practical problems. Ability to develop the right strategy 

the task. possession of theoretical and experimental 

research methods characteristic problems of a specific 

area of mathematics. 

PCPSDE 3308 Periodic and conditionally periodic solutions of 

differential equations  

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Elective course is devoted to a nonlinear periodic 

oscillations. Outlines the theory of periodic solutions And. 

Poincare and A.M.. The Lyapunov exponent and the 

development of the theory Bogoliubov N.N., Mitropolsky 

YU.M., A.M.. Samoylenko, etc. In the course of 

conditionally-periodic solutions are studied on the basis of 

the world-famous KAM theory: a theory developed by 

outstanding mathematicians Kolmogorov A.N., Arnold 

CENTURIES and Moser Yu. Understand the application of 

this theory in celestial and applied mechanics of the 

objectives of the movement of the various bodies. The 

course develops the theory of periodic and conditionally 

periodic solutions of differential equations, developed by 

mathematicians of Kazakhstan, schools prominent 

mathematicians as: prof. Harasahal R.,  member-

correspondent  Academy of Sciences of KazSSR 

UmbetzhanovD.U., etc. 

- know basis of the theory of fluctuations and periodic 

motions described by differential equations, the theory 

of the existence of periodic and conditionally periodic 

solution of equations. 

- to be able to apply this knowledge in the study and 

solution of problems of mechanics, physics and other 

branches of science; 

- own: the methods of construction and conditionally 

periodic solutions of linear and quasilinear equations, 

developed by well-known specialists including lecturer. 



LIDU 3303 Linear and integral-differential equation 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The purpose of discipline is to acquaint the student with 

basic problems of the theory and methods of solutions of 

initial and boundary value problems for linear integro-

differential equations of arbitrary order. 

The task of the discipline. This course will cover the initial 

and boundary value problems for linear integro-differential 

equations of arbitrary order in cases where the order of the 

external differential operator more about the inner 

differential operator, and when, the order of the external 

differential operator of order less than the internal 

differential operator. Will be given methods for solving 

initial and boundary value problems for linear integro-

differential equations using the fundamental systems of 

solutions of initial and boundary functions of internal and 

external differential operators, and without the use of the 

fundamental systems of solutions. 

As a result of the course, students should: 

know: and theoretical foundations of the theory of 

integral-differential equations; 

be able to:-accurately and thoroughly substantiate the 

reasoning; 

-to use mathematical models of real processes for the 

effective application solutions; 

have the skills to:-establish the correct type of integral 

and differential equations, select a method, and receive 

his decisions and solve it with the initial boundary 

conditions;-in reading literature by some sections of the 

integral-differential equations; 

be competent in modern methods of research in the 

field of integral and differential equations. 

TOPL 3304 The theory of generalized Lyapunov exponents 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

We study the generalized exponents of linear systems of 

differential equations and its application in the study of 

nonlinear vector differential equations. 

The purpose of teaching the course - mastery of the theory of 

generalized indicators for further research and professional 

activities. 

objectives: 

- To develop a deep knowledge of the basics of the 

theory of generalized indicators; 

- The ability to apply this knowledge in the study of 

nonlinear differential equations and solving problems in 

various areas of science and technology. 

BVPIJDE 4318 Boundary value problems with initial jumps for 

differential equations 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

This course focuses on the study of the asymptotic behavior 

of solutions of the singular perturbed linear differential 

equations with phenomena initial jumps. The singular 

perturbed differential equations have attracted many 

researchers great applied significance of these equations. 

They serve as the mathematical models in the study of the 

most diverse processes of modern technology and physics, 

biology, ecology, etc. 

As a result of studying of the course students should: 

to know: 

- theoretical fundamentals of the theory of boundary 

value problems with initial jumps for differential 

equations; 

be able to: 

- accurately and thoroughly explain the reasoning; 

- the use of mathematical models of real processes for 

effective solutions of applied problems; 

have the skills to: 

- correctly set the type of differential equations with 

initial jumps, select the method and acceptance of its 

decisions and to solve it in the light of the initial-

boundary conditions; 

- in the reading of special literature on some sections of 

integro-differential equations; 

to be competent in modern methods of research in the 

field of differential equations with initial jumps. 



KZDSCHP 3306 Boundary value problems for systems of partial 

differential 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Boundary value problems for equations of elliptic and 

parabolic type in Holder spaces and Sobolev spaces. The 

first and second boundary value problems for systems of 

parabolic equations in Holder. The existence, uniqueness, 

assessment solutions. The method of constructing a 

regularizer in order to prove the existence of solutions, 

method of Schauder estimates for output solutions. The 

Dirichlet problem for elliptic equations in Sobolev space. 

Exist, estimates of the solution of the problem. Fredholm 

theorem. 

As a result of study, students must master techniques of 

a priori estimates of the Holder and Sobolev spaces, and 

the solvability of boundary value problems of parabolic 

type methods (method of construction of a regularizer 

in order to prove the existence of solutions, method of 

Schauder, Fredholm differential operators). 

KZDSODU 3307 Boundary value problems for systems of EDE 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

In many areas of applied mathematics arise boundary value 

problems for ordinary differential equations. The course will 

address the specific tasks of the application, leading to 

boundary value problems for systems of differential 

equations. Will discuss various approaches to the study 

questions in the qualitative theory and methods for finding 

approximate solutions of boundary value problems for 

ordinary differential equations. The comparative analysis of 

the existing methods. 

As a result of study, students will be introduced to 

methods of solving boundary value problems for 

ordinary differential equations with a small parameter at 

the highest derivative. Be able to identify the impact of 

a small parameter in the asymptotic behavior of the 

solutions, find out about the growth of solutions at the 

point of initial jump. Have the skills for solving 

boundary value problems for systems of ordinary 

differential equations. 

TCPMF 4317 Theoretical and computational problems of 

mathematical physics 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Course «Theoretical and computational problems of 

mathematical physics» devoted to learn about the modern 

problems of mathematical physics. The main purpose is the 

decidability problem of the theory of differential equations in 

partial derivatives and their effective computational 

algorithms. Along with linear equations will also be 

considered nonlinear differential equations in partial 

derivatives with real applications. 

The student should know: Mathematical analysis, 

algebra, geometry and the theory of ordinary 

differential equations. 

Be able to: Solution of ordinary differential equations 

and their numerical implementation is not a computer. 

Own: the Languages of programming solution of tasks 

with the help of the package of applied programs. 

TeorPH 4309 The theory of filtration 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The theory of filtration - section of hydrodynamics, 

dedicated to the study of the movement of fluids through 

porous media, i.e. the body, filled with the system of 

interconnected, voids (ERP). Porous are many natural body: 

soils, rocks, wood, skin, bone, soft tissue of animals, as well 

as artificial materials: construction (concrete, a brick), food 

(bread), artificial leather, ceramics, metal parts, obtained by 

method of powder metallurgy, etc. Porous soil is the top 

layer of the soil serves as a basis of agriculture. Already it is 

a simple listing shows the tremendous role of porous media 

in people's lives. A characteristic of all of these materials - 

the ability to accumulate liquid and let it move under the 

action of external forces. 

The purpose of the discipline is to expand the knowledge of 

the student in question movement of groundwater, which is 

A study of the theory of filtration, students must master 

the methods of calculation of groundwater flow, water 

inflow to water intake structures, filtering water 

retaining structures to the extent that is sufficient for 

solving typical engineering problems and for the 

assimilation of subsequent special disciplines.Have an 

idea: on the origin and classification of groundwater; 

the filtration of water in the soil; filtration rate; filtration 

properties of soils; water-bearing layers and 

водоупорах; hydro-mechanical theory of filtration; 

method электрогидродинамической analogy.Know 

and be able to use: fundamental laws filtering; 

calculation equations uniform and non-uniform motion 

of groundwater; the shape of the curves of 

depression.Have experience of: calculating the flow of 



closely connected with the tasks of water supply and 

sanitation, as well as the operation of hydraulic structures. 

water to the water intake facilities; determination of 

water inflow to the perfect and imperfect groundwater 

wells and watersheds galleries; definition of the 

downgrade and the radius of influence of the well; 

assessment filtering in hydrotechnical structures; 

calculation of filtering in groundwater dams and dikes 

and calculation of filtering embankments; the hydraulic 

calculations dewatering during construction. 

ИОТ 5 ( Оптимизация и оптимальное управление ) 

MMKP 3301 Mathematical programming 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Mathematical programming is an area of mathematics, 

developing the theory, numerical methods for solving 

multidimensional problems with constraints. In contrast to 

classical mathematics, mathematical programming deals with 

the mathematical methods of the decision of tasks of finding 

the best options possible. 

The aim of the course is the armament of students in 

mathematical apparatus of programming for optimization 

problems in analysis and planning of production. 

Objectives of the course are: to Form the fundamentals of 

knowledge in the field of the theory of algorithms and data 

structures, to introduce the mathematical bases of computer 

science, master programming in different paradigms and 

enclosed in an examination of the following issues. 

Upon completion of the course a student must: 

- know: the basic aspects of the mathematical 

simulation of linear programming, geometrical 

interpretation of linear programming problems, 

General formulation, the classification of the 

problems of mathematical programming, solving the 

simplest problems of linear programming graphical 

method. 

- be able to produce a mathematical model of the 

simplest linear programming problems, solve simple 

linear programming problem by the method of 

graphic. 

 Theory of automatic control 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The course aims to develop the capacity of analytical research 

of economic processes, the ability to build and use models for 

the description and forecasting of various economic 

phenomena, to carry out their qualitative and quantitative 

analysis. 

While studying the discipline «Theory of decision-making 

discusses the decision-making, linear models, theory of 

management, inventory management, Queuing theory, network 

models. Theoretical bases of economic and mathematical 

methods: elements of convex analysis, convex, non-linear, 

linear programming, necessary for production planning and 

control, for solution of urgent problems of macromodels of 

Economics 

– know: 

- the essence of economic-mathematical modelling; 

- linear optimization methods; 

- principles of dynamic programming; 

be able to: 

- to formulate and solve the dual linear programming 

problem; 

- to solve the tasks of dynamic programming; 

- build algorithms for solving problems of 

mathematical simulation and find their solution using 

programming tools, spreadsheet, specialized 

mathematical software. 

Theoretical bases of economic and mathematical 

methods: elements of convex analysis, convex, non-

linear, linear programming, necessary for production 

planning and control, for solution of urgent problems 

of macromodels of Economics 



TOU 3307 Optimal control theory 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: MANL 1001, MANL 1002, PTHR 

2001. 

2+1+0 

This discipline is the continuation of the course «Methods of 

optimization». The course contains methods for optimization 

in finite-dimensional spaces, calculus of variations, maximum 

principle and dynamic programming in optimal control. 

The main goal of the discipline «Optimal control» study: 

methods of minimization of functionals defined on sets of 

functional spaces.Main sections studied by students in the 

discipline: the basics of differential calculus in Banach space, 

fundamentals of convex analysis, the gradient of functionals 

methods of minimization of functionals in Banach space, 

fundamentals of convex analysis, methods of minimization of 

functionals in a Hilbert space. 

Students who complete the study of this discipline 

should: 

- have basic knowledge of optimization methods in 

Banach space; 

to know methods of solving extremal problems in 

functional spaces; 

to be able to apply the methods of minimization of 

functionals in a Hilbert space for the solution of 

applied science problems; to acquire practical skills 

of implementation of numerical methods to minimize 

the modern facilities of the computing engineering. 

CHRNKZ 3302 General theory of extremal problems 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

At present, the demand practices promote the rapid 

development of methods of approximate solutions of extremal 

problems. The development of computers made it possible to 

effective solution of many important application of extremal 

problems, which in the past due to its complexity, were 

inaccessible. 

The aim of the course «Introduction to the theory of extremal 

problems» is to familiarise students with the theory of extremal 

problems, and the most used in practice methods of 

approximate solution of extremal problems. Provides a 

theoretical justification for brief overview of these methods. 

Discusses methods of minimization of functions of one 

variable and the minimization problem for functions of a finite 

number of variables. 

The main task of the course is to form an idea about the 

approximate methods of solving extremal problems. To 

develop the skills of using these methods in solving practical 

tasks. 

To know: the basic concepts associated with extreme 

tasks; methods of solving optimization problems; 

setting and rules for resolution of tasks of the 

classical calculus of variations; the setting and the 

rules for solving optimal control. 

To apply the classical methods of mathematics for 

solving fundamental and applied tasks; communicate 

the solution of the optimization problem to almost 

acceptable result (should be able to give evidence and 

draw conclusions). 

ORS 3303 Numerical methods of solving optimal control 

problems 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The inclusion of course « Numerical methods of solving 

optimal control problems» in the curriculum due to the need to 

study the constructive methods, oriented on application of 

modern computer equipment, allowing to solve complex 

application problems. Application of known results for the 

solution of some boundary value problems of controllability 

and optimal control, classical boundary value problems with 

phase and integral restrictions difficult and unhelpful. Solution 

of boundary-value problems with constraints requires different 

approaches, one of which is the principle of immersion, which 

allows to reduce the initial boundary problem to the particular 

task for optimal control with free and right ends of the 

– As a result of studying the course of undergraduate 

students should be able to reduce the boundary value 

problem with constraints to the optimization tasks 

with free and right ends of the trajectories; use known 

methods for solving initial optimal control problems 

for the answer on the solvability of boundary value 

problems and build their solutions; have practical 

skills in the implementation of algorithms for solving 

boundary value problems, applied to concrete tasks. 



trajectories. 

The study of a constructive method of solving boundary 

problems of controllability, optimal control, as well as the 

classical boundary value problems with constraints. 

MFO 3304 Optimal control of distributed parameters 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites:  MA 2201 Методы оптимизации 

2+1+0 

This discipline is the continuation of the course «Methods of 

optimization», studied at the bachelor. This course contains 

methods for optimization in finite-dimensional spaces, calculus 

of variations, maximum principle and dynamic programming 

in optimal control. 

The main goal of the discipline «Optimal control of distributed 

parameters» study: methods of minimization of functionals 

defined on sets of functional spaces. 

Main sections studied masters on the given discipline: the 

basics of differential calculus in Banach space, fundamentals 

of convex analysis, the gradient of functionals methods of 

minimization of functionals in Banach space, fundamentals of 

convex analysis, methods of minimization of functionals in a 

Hilbert space. 

A student must: 

- have basic knowledge of optimization methods in 

Banach space; 

to know methods of solving extremal problems in 

functional spaces; 

to be able to apply the methods of minimization of 

functionals in a Hilbert space for the solution of 

applied science problems; 

- to acquire the practical skills of implementation of 

numerical methods 

ChMPKS 3305 The theory of dynamical systems3 credits / 3 

ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Mathematical control theory basis for the calculation and 

designing of modern control systems of various purpose. In 

particular, the problems of optimum management of nuclear 

and chemical reactors, optimal control aircrafts, satellites and 

space vehicles and others were solved on the basis of the 

theory and methods of mathematical control theory. 

The purpose of discipline study is to create a numerically - 

analytical method of solving boundary problems of optimal 

control with constraints focused on application of modern 

computer technology. 

A method is proposed to narrow the area of admissible controls 

to construct the optimal solution of the initial boundary value 

problem of optimal control. Thus, the General scheme of the 

paper is as follows: the principle of dive - admissible control is 

the optimal solution. 

The main objectives of the course are: 

- presentation of the General solution of the tasks of the 

calculus of variations and optimal control; 

- establishing relations between the methods of the theory of 

extremum and different areas of the theories of differential 

equations, equations of mathematical physics, theoretical 

mechanics, functional analysis; - description of practical 

methods of solving extremal problems. 

Objectives: To achieve these goals it is necessary: - studying 

The main forms of bachelor's competence: 

During the development of the course «Theory of 

dynamical systems», students need to know: 

- basic mathematical concepts included in the 

program, their interrelation, interdependence and 

mutual influence not only among themselves but also 

with other mathematical disciplines. 

Bachelor should be able to: 

- accurately and thoroughly justify the reasoning, 

without cluttering it with unnecessary details. 

Must possess: 

- acquire practical skills in solving the problems of 

mathematical analysis to mathematically correctly put 

simplest specific task practices, choose the 

mathematical apparatus and method for solving it, 

solve it; 

- work with the special literature on the basic sections 

of mathematical analysis. 



and development of theoretical material in the context of this 

work programme; 

- the decision of the volume of tasks in accordance with the 

theoretical material studied; - execution of full volume of the 

planned independent work of students on the mentioned 

literature sources. 

MKE 4306 Research of operations 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Brief course description: operations Research (ISO) is a 

science that deals with development and practical application 

of methods of optimal control of organizational systems. 

The object of ISO is a system of organizational management, 

which are characterized by their composition, structure, 

relationships and management bodies. The organization 

consists of many interacting elements and has its own 

structure, divided into subsystems perform a variety of duties, 

aimed at achieving common goals of the system. 

Organizational components interact with each other and with 

the environment. The controls that define the goals of the 

operation system, evaluate the quality of its functioning, and 

can alter the composition, structure, communication and even 

its own management system to achieve its goals (i.e. the 

organisation should be adaptive and self-organizing). 

The purpose of teaching the course the Aim of this course is 

the quantitative substantiation of decisions on management of 

organizational systems. 

The difficulties of solving the task of organizational 

management determined by the complexity of the systems 

studied. In addition, any organizational task always present 

human factors, which are difficult to quantify. 

Under the operation, we mean the set of actions, measures 

aimed at achieving a specific goal (or goals), i.e. almost any 

purposeful human action is an operation. 

The main forms of student competence: 

During the development of the course «operations 

Research», students need to know: 

- basic mathematical concepts included in the 

program, their interrelation, interdependence and 

mutual influence not only among themselves but also 

with other mathematical disciplines. 

The student should be able to: 

- accurately and thoroughly justify the reasoning, 

without cluttering it with unnecessary details. 

Must possess: 

- acquire practical skills in solving the problems of 

mathematical analysis to mathematically correctly put 

simplest specific task practices, choose the 

mathematical apparatus and method for solving it, 

solve it; 

- work with the special literature on the basic sections 

of mathematical analysis. 

ChRUNTUF 4307 Constructive methods for solving boundary 

value problems 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The course examines the complex constructive methods for 

solving boundary value problems, i.e. where there except for 

the objective functional and boundary conditions, phase 

constraints and integral constraints on the phase coordinates 

system, and restrictions on the values of control. 

The main task is to define such boundary conditions of the 

specified sets and departments of the given functional space 

satisfying constraints on control, which will help to achieve the 

main objectives of the control when the phase and integral 

restrictions.The aim of the course: research of the complex of 

constructive methods for solving boundary value problems of 

A student must:to have fundamental knowledge in 

solving complex constructive methods for solving 

boundary value problems of optimal control with 

disabilities;-know principle dive information source 

constructive methods for solving the boundary 

problem to the problem of optimal control with the 

free end of the trajectory;-be able to build  

minimisation sequence, estimate their rate of 

convergence;-to acquire the practical skills of 

implementation of numerical methods to minimize 

the modern facilities of the computing engineering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

optimal control, to formulate the conditions of optimality in the 

form, proof of convergence andestimation of the rate of 

convergence. 

CNTT 4001 Game theory 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: MANL 1001, 

MANL 1002, PTHR 2001. 

2+1+0 

«Game theory» explores the economic system and is aimed at 

construction of mathematical models. At the same time it is 

one of the core courses required for the training of specialists 

in the field of applied mathematics, Informatics, Economics. 

Aim of the course is to cover the coalition, antagonistic, matrix 

games, as well as the main minimax theorems, and the 

construction of mathematical models and using well-known 

methods in practice. 

To know: 

- fundamentals of economic-mathematical models of 

objects, phenomena and processes; 

- mathematical analysis; theory of probability and 

mathematical statistics; the fundamentals of 

microeconomics. 

be able to: 

- apply the methods of mathematical analysis and 

modeling, theoretical and experimental studies for the 

solution of economic problems; 

to own: 

- the skills of application of modern mathematical 

tools for the solution of economic tasks; 

- the methodology of the construction, analysis and 

application of mathematical models for assessment 

and forecasting of the development of economic 

phenomena and processes 

PPURD 4309 Differential games 

3 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

Many topical application: the optimal organization of the 

production, transportation problems, the problem of optimal 

accommodation and transport, optimal control of nuclear and 

chemical reactors, traffic control of aircraft and satellites, 

optimal control of technological processes and others can be 

solved by methods of the theory of extremal problems, studied 

the course "Differential games". 

The main goal of the discipline «Differential games»: to study 

modern methods of optimization, components of 

controllability and optimal control, decision-making methods. 

The main tasks of the surveyed students in the discipline: the 

calculus of variations, minimization of a function of the 

number of variables, convex programming, linear 

programming, computational methods in optimization, linear 

and nonlinear control systems, controllability and observability 

of linear systems, theory of choice and decision-making, the 

allocation of the many variants of some subsets satisfying 

some criteria of optimality. 

A student must: 

a) to have an idea about the main methods of 

optimization and methods of decision-making, 

systems of automatic control. 

b) know: methods for solving extremal problems for 

functionals and functions, basic dynamic 

characteristics of the theory of automatic control. 

a) be able to produce a mathematical model of 

practical extremal problems, use known methods of 

decisions and conclusions, 

g) to acquire practical skills to implement algorithms 

for solving extremal problems, for specific tasks. 



 

 

5B070500 – MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING 

Discipline code Discipline name, quantity of the credits, pre, 

distribution by types of occupations 

Purpose, mission, summary of the module (course)  Results of trainig (knowledge, abilities, skills) 

1 2 3 4 

HK1101 History of  Kazakhstan  

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

POK(R)L1102 Professional-oriented Kazakh (Russian) language 

3 credits/ 

Pre: 

0+2+1 

  

 

POFL1103 Professional-oriented  Foreign language 

3 credits/  

Pre: 

0+2+1 

  

PSK2104 The philosophy of scientific knowledge 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

PIC3201 Psychology of Interpersonal Communication 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

TAPS3202 Theoretical and Applied Political Science   

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  



EPSS3203 Ethics of personal and social success 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

CR3204 Culture and Religion   

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

GAS3205 General and Applied Sociology 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

FLS3206 Fundamentals of Life Safety 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  



ESD3207 Ecology and Sustainable Development 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

KL3208 Kazakh law 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

FE3209 Fundamentals of Economics 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

 

 

 

 

 

 

 

Natural science (STEM) module   

ITPP1301 Information Technology for professional purposes 

3 сredits/ 

Pre: no 

1+0+2 

 

 

Course objective: To provide a modern understanding of the 

processes of transformation of the information in 

information Society 

Course Objectives: The ability to apply recent advances in 

computer technology and software for the task. Knowledge of 

methods of mathematical 

modeling in the analysis of global issues on the basis of 

knowledge of fundamental mathematics and computer science 

disciplines. The objectives of the discipline is the study of 

technology efficient processing of various kinds of information 

through computer technology, human interaction with the 

Knowledge about the structure of a computer, a basic 

knowledge of modern information and 

communication technology for the collection, 

processing and reporting, knowledge of methods and 

data 

Ability to work in the operating system Windows; 

ability to use modern information and communication 

technologies for the collection, processing and 

analysis of information, the ability to use and handle 

complex documents using Microsoft Office; 

Possession of the main methods of data collection and 



manufacturing equipment and related software. 

The ultimate goal of the discipline is to develop future 

professionals of the basic theoretical knowledge and practical 

skills on a PC with packages of applied programs of general 

importance for the application in their professional activity and 

a better mastery of knowledge of general and special subjects. 

processing, modern computer and information 

technology, with a working knowledge of common 

software tools and professional use, possession of 

basic programming methods of information 

protection when working with computer systems and 

organizational measures and techniques of anti-virus 

protection. 

TPQM2302 Theoretical Physics. Quantum Mechanics 

3 сredits/ 

Pre: no 

2+1+0 

Theoretical physics - the branch of physics, which as a primary 

way of knowing the nature of the creation of mathematical 

models used 

phenomena and their comparison with reality. Quantum 

mechanics - the branch of theoretical physics that describes the 

physical phenomena in which the effect is comparable in 

magnitude to the Planck constant basic concepts of quantum 

kinematics concepts are observed and 

state. This discipline aims to study the students the basic laws 

of theoretical physics and quantum mechanics and the 

development of future professional skills to scientific 

generalizations and conclusions. 

Knowledge of the mathematical models used in 

theoretical physics, knowledge of basic concepts, 

theorems, theoretical physics and quantum 

mechanics, knowledge of methods for solving 

problems in theoretical physics and quantum 

mechanics. The ability to select appropriate 

mathematical model to describe the mechanical 

processes, the ability to use appropriate techniques to 

solve problems in theoretical physics, the ability to 

analyze the results from the point of view of physics. 

Possession of skills in solving problems in theoretical 

physics and quantum mechanics analysis of the 

results. 

FK3303 Physical Kinetics 

3 сredits/ 

Pre: no 

2+1+0 

The aim of the course study of the microscopic theory of the 

processes in nonequilibrium media. In the kinetics of the 

methods of quantum or classical statistical physics studying the 

transport processes of energy, momentum, charge and matter 

in a variety of physical systems (gas, plasma, liquids, solids) 

and the influence of external fields. Physical Kinetics provides 

a balance equation for the average density of mass, momentum 

and energy. 

Knowledge of the theory of physical kinetics, the 

main methods of physical kinetics. 

The ability to get the balance equation for the average 

density of mass, momentum and energy. 

Skills in solving problems of physical kinetics and 

analysis of the results. 



Ther4304 Thermodynamics 

3 сredits/ 

Pre: no 

2+1+0 

Course objective: the study of the ratio and the conversion of 

heat and other forms of energy, the study of the basic concepts 

of thermodynamics, the study of methods for solving problems 

of thermodynamics. 

Thermodynamics can be applied in a wide range of issues in 

the field of science and technology, such as engines, phase 

transitions, chemical reactions, transport phenomena, and even 

black holes. Thermodynamics is essential for other fields of 

physics and chemistry, chemical engineering, aerospace 

engineering, mechanical engineering, cell biology, biomedical 

engineering, materials science, and it is useful in other areas 

such as the economy. 

Knowledge of the mathematical models used in 

thermodynamics, knowledge of the basic concepts of 

thermodynamics, knowledge of methods for solving 

problems of thermodynamics. The ability to select 

appropriate mathematical models, the ability to apply 

appropriate methods for solving problems of 

thermodynamics, the ability to analyze the results 

from the point of view of physics. Be skilled in 

problem solving and thermodynamics analysis of the 

results. 

Basic vocational modules 

 Module-1. Mathematical analysis 

MA1301 Mathematical analysis – I 

4 credits/ 

Pre: no 

2+2+0 

Objective: To introduce the basic ideas and methods of 

mathematical analysis. 

 Objectives: The objectives of the course in mathematical 

analysis included the development of students' logical thinking 

and mathematical culture needed to explore other mathematical 

subjects. 

Knowledge of theoretical material and thus be able to 

choose their method of solving problems. Ability to 

work independently with the literature, the ability to 

work as a group together to discuss the challenges 

and be able to explain to their fellow students 

understood the material, the ability of students to 

apply their knowledge in practice, the development of 

creative thinking. Possession of scientific and 

mathematical terminology, equally know different 

areas of mathematics. 

MA1302 Mathematical analysis – II 

4 credits/ 

Pre: no 

2+2+0 

Objective: To study the functions and their generalizations 

methods 

differential and integral calculus. 

Objectives of the course Mathematical Analysis II is the 

development of students' knowledge of differential and integral 

equations and methods of solving them. 

Knowledge of theoretical material and thus be able to 

choose their method of solving problems. Ability to 

work independently with the literature, the ability to 

work as a group together to discuss the challenges 

and be able to explain to their fellow students 

understood the material, the ability of students to 

apply their knowledge in practice, the development of 

creative thinking. Possession of scientific and 

mathematical terminology, equally know different 

areas of mathematics. 



MA2303 Mathematical analysis – III 

3 credits/ 

Pre: no 

2+1+0 

Objective: To study the differential 

 and integral calculus, theory 

series (functional, power and Fourier transform) and multi-

dimensional integrals. 

 Objectives of the course Mathematical Analysis III is to 

develop the students to apply their knowledge in practice, the 

development of creative thinking 

Knowledge of theoretical material and thus be able to 

choose their method of solving problems. Ability to 

work independently with the literature, the ability to 

work as a group together to discuss the challenges 

and be able to explain to their fellow students 

understood the material, the ability of students to 

apply their knowledge in practice, the development of 

creative thinking. Possession of scientific and 

mathematical terminology, equally know different 

areas of mathematics. 

 Module-2. Algebra and Geometry 

AGLA1301 Analytical geometry and linear algebra 1 

3 credits/ 

Pre: no 

2+1+0 

The purpose of teaching the course - to help students basic 

mathematical skills of professionally significant and notions of 

analytic geometry and linear algebra methods for solving 

systems of linear algebraic equations. 

Objectives: The main objective of the course - the study of the 

foundations of analytical geometry and linear algebra. It also 

discusses methods for solving systems of linear algebraic 

equations. The development of the logical and algorithmic 

thinking, the formation of independent cognitive activity of 

students, the ability to learn throughout life, the mastery of 

basic algorithms of numerical methods of analytic geometry 

and simple implementations 

Knowledge of the theory of limits, integration, 

differentiation, knowledge base of the course of 

higher mathematics. The ability to calculate a system 

of linear algebraic equations, the ability to find the 

determinants of the second, third, and large orders, 

ability to find solutions of matrix equations, the 

ability to use mathematical tools for the study of real 

processes and phenomena. Possession of ways of 

calculating the definition; knowledge of methods for 

solving systems of linear algebraic equations, the 

basic theory of matrices, possession of basic 

concepts, methods, and algorithms of analytical 

geometry. 

AGLA1302 Analytical geometry and linear algebra 2 

3 credits/ 

Pre:  no 

2+1+0 

The purpose of teaching the course, study the set of solutions 

of equations defined by polynomials. 

Objectives: The main objective of the course - the study of the 

foundations of analytical geometry and linear algebra. Also, 

the notion of affine variety, about the theory of Abelian 

integrals, which were obtained remarkable results on algebraic 

curves and having a purely geometric meaning. 

Knowledge of the theory of limits, integration, 

differentiation, knowledge base of the course of 

higher mathematics. The ability to calculate a system 

of linear algebraic equations, the ability to find the 

determinants of the second, third, and large orders, 

ability to find solutions of matrix equations, the 

ability to use mathematical tools for the study of real 

processes and phenomena. Possession of ways of 

calculating the definition; knowledge of methods for 

solving systems of linear algebraic equations, the 

basic theory of matrices, possession of basic 

concepts, methods, and algorithms of analytical 

geometry. 



DGTA2303 Differential Geometry and  tensor analysis 

2 credits/ 

Pre:  AGLA 1302, AGLA 1304 

1+1+0 

 

Course content: The theory of curves and surfaces in Euclidean 

space. The curvature, torsion, Frenet formulas. The first and 

second quadratic forms of the surface, Meunier's 

theorem. Curvature of the surfaces. Bonnet theorem on 

thecongruence of the surfaces. The derivation formulas, the 

Christoffel symbols.Intrinsic geometry of surfaces. Geodesic 

curvature, the geodesic line. Euler-Lagrange equations and 

extremal properties of geodesics. Gauss-Bonnet formula.  

-basic knowledge of probability theory and 

mathematical statistics in the framework of finite-

dimensional random variables without strict 

application of the measure theory and functional 

analysis. 

-the ability to solve problems in the theory of 

probability and statistics using basic formulas of these 

disciplines; 

work as a group together to solve tasks related to TV 

and MC; should develop probabilistic and statistical 

thinking and the ability to cope with the tasks of the 

probabilistic nature; 

must learn to circulate freely with concepts such as 

probability and its evaluation, the random variable, its 

characteristics and their evaluation, point and interval 

estimation. 

  Module-3. Differential equations  control theory 

PTMS2301 Probability Theory and Mathematical statistics 

3 credits/ 

Pre:  AGLA 1304, MA 1301, MA 1303  

2+1+0 

The purpose of discipline is to present basic information about 

the construction and analysis of mathematical models that take 

into account random factors. The main objective is to 

familiarize students with the basics of probability theory and 

mathematical statistics in the framework of finite-dimensional 

random variables without the strict application of measure 

theory and functional analysis. For a basis of a theory of 

probability accepted universally recognized system of axioms 

of AN Kolmogorov. Particular attention is drawn to the fact 

that students have learned well the fundamental concepts of 

probability theory, and mastered the main methods of 

formulating and solving problems in mathematical statistics. 

-basic knowledge of probability theory and 

mathematical statistics in the framework of finite-

dimensional random variables without strict 

application of the measure theory and functional 

analysis. 

-the ability to solve problems in the theory of 

probability and statistics using basic formulas of these 

disciplines; 

work as a group together to solve tasks related to TV 

and MC; should develop probabilistic and statistical 

thinking and the ability to cope with the tasks of the 

probabilistic nature; 

must learn to circulate freely with concepts such as 

probability and its evaluation, the random variable, its 

characteristics and their evaluation, point and interval 

estimation. 



DE2302 Differential equations 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303  

2+1+0 

The ability to plan changes to improve systems and develop 

new systems, the possession of skills time management, ability 

to work independently, possess basic computer skills, possess 

the basic search techniques, data collection, preparation, 

processing and analysis of information used in professional 

activities with the help of modern computer technology. 

Knowledge of the general theoretical and experimental 

principles and methods of mathematics and a wide range of 

knowledge in all areas of mathematics, knowledge of the 

mathematical methods and their applications, knowledge of 

electronics, computer programming and numerical methods in 

the application of mathematics, knowledge of the basic 

concepts of calculus, differential equations 

Knowledge of the basic concepts of mathematical 

analysis, the theory of limits, continuity functions, 

differential calculus, the theory of integrals, definite 

integrals and their applications, approximate methods 

of calculating the roots of equations and definite 

integrals, the theory of functions of several variables, 

implicit functions, multiple integrals, curvilinear and 

surface integrals. the ability to solve mathematical 

problems in a different context, and the ability to 

establish relationships between the problems and the 

basic principles, knowledge of the general theory of 

functions of several variables, the theory of multiple 

integrals, the theory of curvilinear and surface 

integrals, the possession of skills in solving problems 

in this area of mathematics. 

MPE2303 Mathematical Physics Equations 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  DU 2307 

2+1+0 

Course objective: the study of the basic concepts of 

mathematical physics equations and partial differential 

equations of the first order, the study of linear equations of 

mathematical physics and nonlinear equations of mathematical 

physics. 

know the basic mathematical concepts involved in the 

program, their interrelation, interdependence and 

interaction not only between themselves but also with 

other mathematical disciplines. 

be able to accurately and thoroughly substantiate the 

reasoning without cluttering it with unnecessary 

details. 

acquire practical skills to solve problems in order to 

mathematically correct to put a specific practice the 

simplest problem, select a method to solve it and 

solve it. 

COM3304 Computations and Optimisation Methods 

2 credits/ 

Pre:  AGLA 1302, AGLA 1304, MA 1301, MA 

1303 

1+1+0 

 

The course includes a mandatory minimum corresponding to 

the fundamental program of the course "Calculus of variations 

and optimization techniques" approved by the Ministry of 

Education of the RK. A large number of tasks for individual 

work, and options typical control tasks. For graduate students 

and part-time office daily mathematics departments of 

universities, as well as for undergraduates, postgraduates, 

researchers and students FPK studying additional chapters to 

the theory of extreme problems. 

knowledge of practical skills in solving problems of 

mathematical analysis in order to mathematically 

correct to put a simple practice a specific task, select 

the mathematical apparatus and method for its 

solution, to resolve it, to work with the special 

literature on the main areas of mathematical analysis. 

-the ability to acquire practical skills and theoretical 

foundations of the laws of the construction and 

operation of the systems, the methodological 

principles of analysis and synthesis, modern 

mathematical approaches to the solution of practical 

problems of analysis, design and management of 

complex socio-economic systems. 

 Module-4. Mechanics 



TM2301 Theoretical Mechanics 

3 credits/ 

Pre:  AGLA 1302, AGLA 1304,  DU 2307 

2+1+0 

This discipline aims to study the students the basic laws of 

nature, the acquisition of skills of mathematical models 

occurring in nature and engineering processes and their 

analysis using the methods and tools of modern mathematics, 

the development of future professional skills to scientific 

generalizations and conclusions. 

The objects of study of this discipline are the physical laws of 

nature, mathematical models of material bodies, the basic 

methods and techniques of solving problems in mechanics. 

Knowledge of the mathematical models used in 

theoretical mechanics, knowledge of the basic 

concepts and theorems of theoretical mechanics, 

knowledge of methods for solving problems in 

theoretical mechanics. Be able to: select appropriate 

mathematical model to describe the mechanical 

processes to apply appropriate techniques to solve 

problems in theoretical mechanics and analyze the 

results obtained from the mechanical point of view; 

Have skills: solving problems in theoretical 

mechanics analysis of the results. 

CM3302 Continuum Mechanics 

3 credits/ 

Pre:  AGLA 1302, AGLA 1304,  DU 2307 

2+1+0 

In continuum mechanics with and based on the methods and 

data developed in theoretical mechanics, motion of material 

bodies, which fill the space of continuous, continuous manner, 

and the distance between the points in which the movement is 

changing. 

This course is a theoretical course of continuum mechanics, 

which would address the mathematical methods of studying 

the motion of deformable media. 

Know: mathematical models used in continuum 

mechanics; 

the basic concepts and theorems of continuum 

mechanics, methods of solving problems; 

Be able to: select appropriate mathematical model to 

describe the mechanical processes to apply 

appropriate techniques to solve problems of 

continuum mechanics and analyze the results 

obtained from the mechanical point of view; 

Have skills: problem solving continuum mechanics, 

analysis of the results. 

 Module-5. Computational Mathematics 

NM2301 Numerical methods– 1 

3 credits/ 

Pre:  AGLA 1302, AGLA 1304,  DU 2307 

2+0+1 

The mathematical study of the processes of the surrounding 

world is reduced to the analysis of mathematical models of 

these processes. The vast majority of mathematical models 

encountered in practice, is so complex that finding their 

explicit (analytical) solution is not possible. In these conditions 

may be possible to approximate the solution of these problems, 

which is associated with the approximation of the problem. 

However, it must be convinced that the solution of the 

approximation problem is in some sense close to the unknown 

solution of the original problem, which requires study the 

convergence of the approximation method. 

Knowledge of the basic problems of algebra and 

analysis of the theory of ordinary differential 

equations. Ability to apply the methods of 

computational mathematics for the numerical solution 

of problems of algebra and analysis of the theory of 

ordinary differential equations. 

Skills in the numerical solution of the problem, 

programming and construction of algorithms, study 

the correctness of the tasks of comparative numerical 

analysis, mathematical modeling tasks, personal and 

problem-based learning various topics of the course 

as part of seasonal schools, special seminars, 

conferences and student clubs. 



NM2302 Numerical methods – 2 

3 credits/ 

Pre:  AGLA 1302, AGLA 1304,  DU 2307 

2+0+1 

In the course detail and strict enough described the modern 

methods for solving applied problems of optimal control. 

Covered substantially all of the major models of problems of 

optimization, including deterministic, game and stochastic. 

There given many new results in the theory of optimal control 

(necessary optimality conditions for some classes of 

degenerate problems, the optimal filtering for systems with 

correlated noise, etc.). Considerable attention is given to 

various numerical methods for solving optimal control and 

issues of implementation numerical algorithms. Exposition of 

the theory is accompanied by a large number of detail worked 

examples solutions of various applied problems, including the 

optimal control problems of aircraft. 

Know the basic problems of mathematical physics 

and the concept of difference schemes. 

To be able to apply the methods of computational 

mathematics for the numerical solution of problems 

for differential equations of mathematical physics. 

Be skilled in the numerical solution of the problem, 

programming and construction of algorithms, study 

the correctness of the tasks of comparative numerical 

analysis, mathematical modeling of problems, the 

study correctness of difference problems, personal 

and problem-based learning various topics of the 

course as part of seasonal schools, special seminars, 

conferences and student clubs . 

 Module-6. Mathematical Modeling 

IMM3301 Introduction to Mathematical Modeling 

2 credits/ 

Pre:  DU 2307, MA 1301, MA 1303  

1+0+1 

Mathematical modeling of real processes is one of the modern 

and efficient methods for solving problems of scientific and 

technological progresses. The basic of methodology of 

mathematical modeling is the creation of an adequate 

mathematical image of the object and its analysis by 

computing and computer technology. Discipline is designed to 

teach students the modeling of objects and phenomena of 

different nature. This modeling of phenomena and processes 

from different areas of science (mechanics, physics, biology, 

chemistry, etc.) as well as modeling of ecological environment, 

the financial and economic processes, and other hard objects 

formalized. The course material contains a large number of 

examples from various areas of human activity, which will 

expand the horizons of the student as a researcher and will 

provide skills in mathematical modeling. 

skills, knowledge of mathematical modeling of 

objects and their methods of selecting solutions 

(theoretical or numerical analysis on a PC.) 

-the ability to choose the criteria for mathematical 

modeling of scientific and engineering problems, to 

draw an analogy with the objectives of the other areas 

of science 

MCMBPhM4302 Mathematical and computer modeling in 

biophysics and medicine 

2 credits/ 

Pre:  DU 2307, MA 1301, MA 1303  

1+0+1 

The use of mathematics in attempts to formulate the laws of 

biology has a long history. But only now become possible an 

integrated approach to all areas of biology and medicine. The 

appearance of high-speed computers influenced to the research 

in all areas of scientific knowledge. By modeling the various 

processes of biology and medicine can study the influence of 

various factors on these processes. The use of computer 

technology for the diagnosis has not a few important. 

-Knowledge of the universal properties of biomedical 

systems and methods for their simulation; 

-Ability to analyze mathematical models of 

biomedical processes using mathematical methods 

and computers; 



MCMPhP4303 Mathematical and computer modeling of physical 

processes 

3 credits/ 

Pre:  DU 2307, MA 1301, MA 1303  

2+1+0 

Course objective: This discipline is designed for bachelors who 

want to acquire knowledge and skills to conduct research in the 

field of modeling and simulation of physical processes. 

Objectives of the course: 

1) Drafting of mathematical models of complex physical 

processes. 

2) Techniques and methods to solve difficult problems in 

mathematical physics. 

3) Use a different numerical methods for physical processes. 

4) to develop design skills, problem-and student-centered 

learning in the course "Fundamentals of mathematical and 

computer modeling of natural physical processes"; 

5) to develop skills of analysis and the development of pilot 

research projects on the course; 

Know the differential equations, the equations of 

mathematical physics, numerical methods, 

programming languages C / C + + or Fortran, 

mathematical analysis, fundamentals of mathematical 

modeling 

Be able to choose and use of information technology 

for applications, the ability to operate a computer and 

use the programming language 

Be skilled in the construction of mathematical models 

of physical processes, sampling differential equations 

of mathematical physics, choose the correct 

numerical method, write code to construct 

mathematical models, graphs and animations to 

results 

 Module-7. Administration and Programming 

Pro1301 Programming 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303  

1+0+2 

The course provides an overview of the evolution of 

programming languages. The notion of programming 

environments, the basic structures of programming languages. 

We consider high-level syntax and semantics of programming 

languages including C + + and FORTRAN. The notion of 

recursion, recursive mathematical functions, provides 

examples of recursive procedures. Describes the basic data 

structures and an analysis of their implementation in different 

programming languages. Determined the simple types, arrays, 

records, and structure. We consider the static and dynamic 

memory management, placement in memory different data 

types. 

-Knowledge of the basic methods of effective 

programming 

-ability to implement numerical methods in a 

procedural style. 

Be skilled in procedural programming, programming 

skills of high numerical methods, the use of effective 

library of numerical methods, the use of popular 

compilers on different operating systems. 



SAOS2302 System Administration operating systems 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  IT 1103 

1+0+2 

A typical UNIX-system has long been in the computer world a 

few isolated niche. Despite the existence in standard bundle a 

number of useful administrative tools, not all suppliers of 

systems to adequately provide them with technical support. In 

addition, many organizations receive significant amounts of 

software from the university, on Usenet and other sources not 

providing any support at all. System administrators - 

employees whose duties include not only the tracking of 

network security organization, but also to create the optimum 

performance of computers and software to users, often linked 

to the overall work of a certain result. This course is designed 

to use the operating system Linux - the most common 

operating systems. It can be considered and in relation to other 

UNIX-like operating systems. 

 

-Knowledge of the basic concepts of operating 

systems Linux; knowledge of basic administration 

tasks, knowledge of the initial stages of loading; 

knowledge to stop and restart the system, about the 

features of the file system operating system Linux, for 

connecting new users, delete users, disabling the 

account of the sequential access devices, for network 

protocols TCP / IP, the procedure for adding a hard 

disk 

OOPC2303 Object-oriented programming in C++ 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

1+0+2 

The programming language C - is a universal programming 

language that allows you to develop programs in accordance 

with different paradigms: procedural programming, object-

oriented parametric. This course covers all the main features of 

the C language and its application in the development of 

object-oriented programs. Brief description of library language 

C, an overview of the fundamental concepts of the theory of 

object-oriented programming with the features of the 

programming language C (typing, inheritance, encapsulation, 

polymorphism, dynamic binding, etc.). 

- Basic knowledge of methods for efficient 

programming in C + +. 

-ability to implement numerical methods in C + + in a 

procedural style. 

Be skilled in procedural programming, programming 

skills of high numerical methods, the use of effective 

library of numerical methods, the use of popular 

compilers on different operating systems. 

PP2304 Parallel Programming 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

2+0+1 

The study of the basic technologies of parallel programming in 

Open MP, skills and abilities for configuring cluster computing 

operating systems, Linux, Windows. Debugging software, 

application of the basic functions of Open MP for solving 

complex problems of mathematical physics using the 

programming languages C + + and Fortran 90. 

To learn the most popular engineering of parallel 

programming, the skills of programming on cluster 

systems, debugging of parallel code. 

 Module-8  Computer graphics and databases 



3DM3301 3D-modeling 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

1+0+2 

3ds Max - a system of three-dimensional modeling, rendering 

and animation developed by Autodesk. With the help of 3ds 

Max, you can create three-dimensional models of real objects, 

to obtain photorealistic rendered image quality and create a 

computer animation. This course is continuation of the course 

3D-modeling, studied in a bachelor degree. The course 

considers the physical processes modeling real-world modeling 

and animation of models of living creatures using inverse 

kinematics, simulation and animation of hair and wool, 

modeling and animation of natural phenomena using particle 

systems, the use of space probes and simulated the effects of 

the environment, creating effects, editing, and familiarity with 

the language of the MaxScript. 

-Knowledge of the methods of three-dimensional 

modeling of objects using basic and advanced 

primitives, composite objects, modifiers and tools, 

knowledge of the three-dimensional modeling of 

objects using splines and shapes; knowledge of 

polygon modeling, knowledge about the methods of 

animation, lighting and rendering.  

-The ability to simulate three-dimensional scenes, set 

up the user environment, the ability to work with 

standard materials, the ability to create new materials, 

apply a texture to an object, the ability to adjust the 

camera, the ability to set and adjust the lighting in the 

scene, the ability to create animations, the ability to 

perform visualization of the Stage. 

PCG3302 Programming in computer graphics 

2 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

1+0+1 

The purpose of discipline is to familiarize students with the 

creation and visualization of images using the software and 

hardware PC. Computer graphics - one of the most rapidly 

developing branches of modern science. In the area of interest 

includes all the computer graphics aspects of the formation and 

image processing using hardware and software computer 

systems. It covers all types and formats of images. The modern 

world is built on total computerization and the widespread use 

of information systems, it is difficult to imagine without the 

computer graphics and its ability to create virtual reality and 

visualization of scientific research. 

-knowledge of software and hardware to create and 

image processing on the PC, knowledge about 

modern application programming interfaces (API) 

-Ability to work with some of the application 

programming interfaces (Open GL). 

FRDBD3303 Fundamentals of relational database design 

3 credits/ 

Pre: IT 1103,  Pro 1305 

 

Basic knowledge of the organization of relational databases 

and tools for developing custom applications, you must for the 

modern specialist, whose work is related to the processing of 

large volumes of information, or to direct the design and 

implementation of information systems in various institutions 

or enterprises. The aim of the course is the development of 

principles of relational databases and data capture techniques. 

Since the the main tool to work with DDB is the language of 

SQL, the task of discipline is the development of programming 

skills in that language. In addition, the objectives of the course 

also include getting the skills of designing relational databases. 

As a theoretical basis for structuring the data in the RDB to the 

task of the course also includes learning the basics of relational 

algebra. 

-Basic knowledge of the organization of relational 

databases, and custom application development tools 

necessary for a modern specialist, whose activities are 

related to the processing of large volumes of 

information or direct the design and implementation 

of information systems in various institutions or 

enterprises.  

-The ability to build a relational database 

Modules individual educational trajectories  (IET)/ OC 



 IET 1.   Mathematical Modeling 

SW Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/ 

Pre: 

1+0+0 

  

SVA 2501 

 

Spectral and wavelet analysis 

2 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303 

1+1+0 

The course is devoted to the latest trend in the theory and 

practice of processing functions and signals - wavelet analysis. 

The theory of wavelets appeared in the 90s of last century, and 

rapidly developing countries, mainly in the Far Abroad. It 

formed the basis for new methods and technologies of 

compression and conversion of signals and images, has found 

its application in medicine, geology, and telecommunications. 

In its application the significance of the wavelet analysis is 

comparable with the value of series and Fourier transforms, 

while having a number of advantages. The course introduces 

the basic concepts of wavelet - and the analysis of typical 

examples show the characteristic features and applications of 

wavelet analysis. Also in the course deals with methods of 

spectral analysis of time series, the concept of filters, examples 

of applications of spectral methods in the numerical solution of 

multidimensional linear problems, examples of applications in 

the theory of inverse problems. 

-Knowledge of the function and wavelet analysis and 

the ability to describe the transformation and 

formation of signaling information, the principles of 

decomposition signal convolution signal frequency 

representation of signals;  

-The ability to master the methods of sampling and 

reconstruction of continuous signals, information data 

interpolation methods, strengthening and 

development of the skills acquired through the study 

of basic subjects areas such as mathematical analysis, 

numerical methods, equations of mathematical 

physics. 

 

 

 

 

 

 

MMHPC 3502 

 

Models and methods for highly productivetion 

calculations 

3 credits/ 

Pre:  

2+0+1 

The purpose of discipline - the study of mathematical models 

and methods for solving problems in hydrodynamics for high-

performance systems. In the lecture materials include original 

scientific publications domestic and foreign authors in peer-

reviewed journals. The course content is the author's 

development based on existing literature on the subject and 

experience of the development of parallel applications for 

solving large computational problems. 

to gain knowledge about the methods of 

programming parallel virtual machines to master 

some of parallel programming; know arhitekruru 

cluster systems, be able to make parallel 

programming code for any task, to acquire the skills 

to construct an algorithm for solving the problem of 

modeling a particular process with the use of high 

performance computing. 

 



MMGF2503 

 

Mathematical modeling of geophysics 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305 

2+0+1 

The aim of the course to gain knowledge about universal 

properties of Geophysics and how they are modeling, 

mathematical models of Geophysics, used mathematical 

methods. Geophysics in the broad sense is studying the physics 

of solid Earth physics of the oceans. 

Analyze mathematical models of Geophysics, using 

mathematical methods and computers.  

Strengthen and develop the skills learned in the study 

of basic disciplines direction, such as the equations of 

mathematical physics, numerical methods, 

programming languages  

Have the skills, personality and problem-based 

learning various topics of the course as part of 

seasonal schools, special seminars, conferences and 

student clubs. 

SMTPh3504 

 

Spectral Methods in Theoretical Physics 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303 

2+0+1 

The aim of the course is the study of numerical algorithms and 

spectral methods for solving problems in theoretical physics 

and the ability of choice and application of spectral methods to 

solve applied problems.  

 Spectral methods are often combined with other optical 

methods for studying trends in theoretical physics. Spectral 

methods, and sensitive method is used not only in theoretical 

physics but also widely used in analytical chemistry, 

astrophysics, metallurgy, mechanical engineering, geological 

exploration, archeology and other fields of science. 

Know the differential equations, the equations of 

mathematical physics, numerical methods, 

programming languages C / C or Fortran, calculus, 

based on mathematical modeling, spectral and 

wavelet analysis  

Be able to choose and use spectral methods for 

applications, the ability to operate a computer and use 

a programming language, the ability to restrain the 

rational solution of the problem, the ability to use 

scientific, reference, systematic literature on the 

subject  

Be skilled in the construction of mathematical models 

of physical processes, sampling differential equations 

of mathematical physics, to choose the correct 

spectral numerical method to write the code for the 

constructed mathematical models, graphs and 

animations to the results, the development of the 

personal qualities of self-training, to expand their 

knowledge of mathematical and computer modeling 

physical processes by means of spectral methods. 

MMBPGE3505 

 

Mathematical modeling biological processes and 

Genetic Engineering 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305 

1+2+0 

This course is directed to studying mathematical models of 

genetic engineering, training in formulating and solving of 

mathematical problems, analyze the studying processes. In this 

discipline is studied the mathematical models of processes of 

selection of genes from an organism (cells), manipulation of 

genes and introducing them to others. With respect to those 

considered in the course objectives are described mathematical 

approaches to the analysis of the behavior being studied 

multivariable, nonlinear physical-chemical and biological 

systems. 

-Knowledge of the properties of molecular dynamics 

and genetic engineering methods and their modeling;  

-Ability to analyze mathematical models of 

biomedical processes using mathematical methods 

and computers;  

strengthening and development of the skills acquired 

through the study of basic subjects areas, such as the 

equations of mathematical physics, numerical 

methods, programming languages 

 Mathematical modeling of chemical processes Problems which can be characterized as non-stationary tasks of -Knowledge of modeling of chemical processes, 



MMChP3506 3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

heat - and mass transfer at presence of dynamic sources of 

substances and heat are examined in course. The concrete 

solution of these problems is complicated owing to their 

nonlinearity and parameters number large. However frequently 

it is enough to investigate particular cases when in a complex 

of the phenomena it is possible to leave out some of them and 

to examine the simplified models. Conformity of the last to 

real process is checked by the coordination of the received 

solutions with the data of numerical and physical experiments. 

At studying the simplified models it is possible to investigate 

the basic features of process to define influence of parameters, 

to study the critical phenomena, auto-oscillations, multiplicity 

of processes regimes etc. 

mathematical models of reactors, numerical models 

of reactors features of writing the code for the task.  

-The ability to make the code for modeling chemical 

processes, to find a rational solution to the problem, 

use scientific, background, methodological literature 

on the subject, a mathematical model for the problem 

of chemical-engineering process. 

MMPhTP4507 

 

Mathematical modeling of physical and   

technological processes 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

 

Considered in the course of the problem can be described as 

time-dependent problems the heat - and mass transfer in the 

presence of dynamic sources of substances and heat. The 

specific solution of these problems is difficult because of their 

non-linearity and mnogoparametrichnosti. Often, however, it 

suffices to study the extreme cases when a complex set of 

phenomena can abstract from some of them and consider the 

simplified model. Compliance with the latest real process 

checks the consistency of the solutions obtained with the data 

of numerical and physical experiments. In the study of 

simplified models can identify the main features of the process, 

to determine the influence of parameters, to study critical 

phenomena, self-oscillation, the multiplicity of modes of 

processes, etc.  

Course objectives: To study the characteristics and principles 

of mathematical modeling of chemical processes, the 

acquisition of knowledge and skills of students in the 

development of mathematical models, the skills of their 

simplicity and qualitative analysis of the dynamics of the 

process and its use for the planning of field and numerical 

experiments. 

Knowledge of the principles and mathematical 

modeling of chemical processes,  

The ability to identify the main features of the 

process, to determine the influence of parameters, to 

study critical phenomena, self-oscillation, the 

multiplicity of modes of processes  

possess the skills of facilitation and qualitative 

analysis of the dynamics of the process and its use for 

the planning of field and numerical experiments. 

CFD4508 

 

Computational fluid dynamics 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

Computational Fluid Dynamics - Subsection continuum 

mechanics, which includes a combination of physical, 

mathematical and numerical methods designed to calculate the 

characteristics of flow processes. The basis of any research in 

the field of computational fluid dynamics is the formulation of 

the basic equations of hydro / gas dynamics of flow, namely, 

the continuity equation, momentum equation, energy equation, 

the equation of state (for gases)  

will have knowledge about the methods of 

formulation and numerical solution of problems  

will have the skills to build the finite-difference 

approximations of the computer computational 

experiments;  

will have in-depth knowledge of the fundamentals of 

computational fluid dynamics;  

will be able to apply this knowledge to solve and 



The aim of the course study of the various methods and 

processes of the above solutions of systems of equations. 

analyze problems.  

 will have an understanding of modern application 

programming interfaces (API) and be able to work 

with some of them (Open GL, DirectX);  

will have knowledge about the basic functions of the 

API and be able to use them when writing the code 

for creating and converting graphic images;  

will be skilled in graphics programming and 

visualization of realistic images. 

MNDDM4509 

 

Modeling the nonlinear dynamics of deformable 

media 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305, UMPh 2311 

1+2+0 

The aim of the course to study the properties of non-linear  

dynamical systems, besides the study of the general properties 

and the laws of motion of deformable bodies, and force 

interactions in these bodies.  

Nonlinear dynamics is used to describe systems of non-linear 

models, usually described by differential equations and 

discrete maps. Nonlinear dynamics includes stability theory, 

the theory of dynamical chaos, ergodic theory, the theory of 

integrable systems. 

Know the basic processes of the dynamics of 

deformable media.  

 be able to: carry out a correct statement of the 

problems of solid mechanics, be able to analyze the 

efficiency of algorithms approximation of solutions 

of nonlinear problems, select adequate scheme of 

solving problems;  

Possess the skills of systems of nonlinear models are 

usually described by differential equations and 

discrete maps 

MMTPh4510 

 

Mathematical models in theoretical physics 

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305, UMPh 2311 

2+0+1 

In recent years, has come understood that a lot of 

physical theories, in principle, the subject of geometry 

in general. In physics operate with phase spaces of the state, in 

geometry - the space of points. In geometry, a widely 

used fiber bundles. It turned out that the theory of gauge fields 

of Yang-Mills presents some fiber bundles. The aim of the 

course is to familiarize students with these, as well 

as many other problems of theoretical physics. 

Knowledge of the mathematical models used in 

theoretical physics, knowledge of basic concepts, 

theorems of theoretical physics knowledge of 

methods for solving problems in theoretical physics 

Ability to select appropriate mathematical model to 

describe the mechanical processes, the ability to use 

appropriate techniques to solve problems in 

theoretical physics, the ability to analyze the results 

from the point of view of physics . Possession of 

skills in solving problems in theoretical physics 

analysis of the results. 

 IET 2. Computational mathematics and scientific computing 

SW Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/ 

Pre: 

1+0+0 

  

 

 

 

GA2501  

 

Graphs and Algorithms 

2 credits/ 

Pre:  MA 1303, DG3308, DU 2307 

1+0+1 

The purpose of this course is to study the basic concept of 

graph algorithms in the same way different properties of 

graphs and study types of graphs. 

  Count - an abstract representation of a set of objects and 

relations between 

them. The Count has a lot of different properties. 

Knowledge of the different properties of the graph, 

the knowledge of the "classic" algorithms 

graphs, knowledge representation in the computer 

graphs and why it is used. 

Ability to distinguish directed graphs of undirected 

graphs. 

Have skills in computer representations of graphs. 



MCMA3502 Monte-Carlo methods and their applications 

3 credits/ 

Pre:  TVMS 3309 

2+1+0 

The purpose of teaching - Monte Carlo methods are used to 

calculate the physical problems (transfer of radiation and 

matter, nuclear physics, statistical physics, etc.), radio 

engineering, queuing theory, reliability theory, chemistry, 

biology, and economics (optimization, management, network 

planning etc.), automata theory, aerodynamics, hydrology - list 

all possible. In the course "Monte Carlo Methods and 

Applications (in English)" covers almost all of the most 

important issues related to the application of the Monte Carlo. 

Know: the theory of probability and mathematical 

statistics for the numerical solution of problems of 

mathematical physics, "non-classical" numerical 

methods for solving mathematical physics. to know 

the basic concepts and ideas of the method of 

building complex random variables, and then based 

on them acquire skills in practical applications 

skillfully use some algorithms of the Monte - Carlo. 

Be able to: analyze the numerical result (perform 

"feedback"), to analyze the numerical result (perform 

"feedback"). 

NSNBVP32503 

 

The numerical solution of nonlinear boundary 

value problems   

3 credits/ 

Pre:  MA 1301, MA 1303,  Pro 1305, UMPh 2311   

2+0+1 

The main purpose of the discipline "Numerical solution of 

nonlinear boundary value problems" is to develop in students a 

holistic understanding of the basic concepts and fundamental 

aspects of computational methods used for the analysis of the 

equations of continuum mechanics. 

have representation on the methods of setting and 

study the boundary and initial problems for partial 

differential equations.  

know: the basic concepts and definitions of the theory 

of difference schemes, questions of approximation, 

convergence and stability of difference schemes.  

be able to: build a finite difference schemes for 

certain nonlinear differential problems, explore 

approximation, convergence and stability of 

difference schemes for specific tasks numerically 

solve tasks.  

have skills: basic numerical solution of mathematical 

problems; programming basic algorithms of 

computational mathematics 

ODS3504 

 

The Organization of distributed systems 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  IT 1103 

2+0+1 

The definition of a distributed system in a technical sense is 

closely related to the transfer of information and the 

organization of data processing. The aim of the course to 

understand set of autonomous processors and systems 

integrated in the communication subnet for the accumulation 

of data and working together to solve a common problem. 

Require basic mathematical training. Need some 

preliminary training in the field of programming 

languages, mainly due to the concept of aggregate 

types dannyh.znanie autonomous processors and 

systems integrated in the communication subnet. 

SC32505 

 

The scientific computing 

3 credits/ 

Pre: 

2+0+1 

  

NMCGS3506 

 

Numerical methods for Curvilinear Grid 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  MA 1301, MA 1303,   UMPh 

2311   

2+0+1 

The aim of the course learning the basics of numerical methods 

and the methods of setting and study the boundary and initial 

problems for partial differential equations.  

Grids used in the numerical solution of differential  

and integral equations. The quality of the construction of the 

computational grid to a large extent determines the success 

have representation on the methods of setting and 

study the boundary and initial problems for partial 

differential equations.  

know: the basic concepts and definitions of the theory 

of difference schemes, questions of approximation, 

convergence and stability of difference schemes.  



(failure) of the numerical solutions of the equation. be able to: build a finite difference schemes for 

certain nonlinear differential problems, explore 

approximation, convergence and stability of 

difference schemes for specific tasks numerically 

solve tasks.  

have skills: basic numerical solution of mathematical 

problems; programming basic algorithms of 

computational mathematics. 

FET4507 

 

Finite element technique 

3 credits/ 

Pre:  UMPh 2311   

2+0+1 

The aim of the course: learning the theoretical and practical 

fundamentals of the finite element method (FEM), the use of 

finite element method to solve specific problems in 

mathematical physics. 

Know: Theoretical and practical bases of the finite 

element method. Algorithms and computer 

implementation of the FEM. On the modern FEM 

software.  

Be able to: split region into finite elements, finite 

element method applied to specific equations 

numerically realize the problem with the help of 

available software FEM.  

Know: how to work with software systems. 

CFD4508 

 

Computational fluid dynamics   

3 credits/ 

Pre:  

1+2+0 

The purpose of teaching - learning methods of setting and 

numerical solution of problems of finite-difference 

approximations of the computer computational experiments. 

Tasks of the discipline - to develop in students a deep 

knowledge of the fundamentals of computational fluid 

dynamics, the ability to apply this knowledge to the analysis of 

problems and solutions. 

will have knowledge about the methods of 

formulation and numerical solution of problems 

will have the skills to build the finite-difference 

approximations of the computer computational 

experiments; 

will have in-depth knowledge of the fundamentals of 

computational fluid dynamics; 

will be able to apply this knowledge to solve and 

analyze problems. 

NSR4509 

 

Numerical solution of the rheology 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  MA 1301, MA 1303,   UMPh 

2311   

2+0+1 

In the discipline being studied modifications of the 

mathematical model of the filtration process of non-Newtonian 

fluid. This process is the basis of oil-field mechanics. This 

model shows the mathematical approaches of studying features 

of non-Newtonian fluid motion in porous media. We also 

consider the modern methods of solution rheology based on 

generalized functions and their solutions of finite-difference 

method. In all cases, showing a decisive influence on the 

nonlinearity of the systems nature of the motion of fluids with 

different properties, performed a parametric analysis of the 

problems with qualitative and numerical methods using 

computers. 

Recognition of an understanding of the methods of 

setting and study the boundary and initial problems 

for partial differential equations  

-The ability to construct mathematical models for 

specific nonlinear differential problems, explore 

approximation, convergence and stability of 

difference schemes for specific tasks numerically 

solve tasks. 

PPDDM4510 

 

Parallel programming and distributed data 

management 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  MA 1301, MA 1303,   UMPh 

2311   

The study of the basic technologies of parallel programming in 

MPI, the acquisition of skills for setting up of a cluster 

computing operating systems, Linux, Windows. Debugging 

software, application of the basic MPI functions for solving 

-Knowledge of the methods of programming parallel 

virtual machines to master some of parallel 

programming, to know the architecture of cluster 

systems based on the directives MPI,  



2+0+1 complex problems of mathematical physics using the 

programming languages C + + and Fortran 90. Building of 

topology, subsystems. Management process groups, 

communicators. 

-The ability to make parallel programming code for 

any task, to acquire the skills to construct an 

algorithm for solving the problem of modeling a 

particular process with the use of high performance 

computing. 

 IET 3.   Computer modeling 

SW Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/ 

Pre: 

1+0+0 

  

MT 2501 

 

Mobile technology 

2 credits/ 

Pre:  

1+0+1 

  

DTPSSG3502 

 

DTP systems and scientific graphics  

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  MA 1301, MA 1303,   UMPh 

2311   

1+0+2 

CGI (computer graphics as well) - the area of activity in which 

computers are used as a tool for the synthesis of (creating) the 

image, and for the processing of visual information from the 

real world.  

The aim of the course learning about the basics of working in 

the computer typesetting LaTeX, their research work in 

computer typesetting system LaTeX. 

Knowledge of the basics of computer typesetting 

system LaTeX; knowledge of the preparation of 

research reports and publications in LaTeX; 

knowledge about how to display the results of 

scientific research in the graphical and mathematical 

packages Grapher, MathCad, Origin and others. 

Ability to prepare research papers in computer 

typesetting system LaTeX; ability to use PostScript 

and PDF formats for the presentation of scientific 

articles, the ability to insert graphics into LaTeX; 

ability to prepare a scientific report or publication, 

using graphs, tables, diagrams and illustrations. The 

ability to work in a graphical and mathematical 

packages Grapher, MathCad, Origin and others. 

CIS3503 

 

Cryptography and Information Security  

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,  IT 1103 

1+0+2 

Discipline "Principles of Information Security" is studied in 

order to familiarize students with contemporary problems of 

storage, processing, retrieval, transfer, conversion, closure and 

restoration of sensitive information in organizations and 

enterprises of different activities and different forms of 

ownership, methods of protection against unauthorized access, 

consider at the present level of development issues and the 

collection and protection of information (PI). 

-Knowledge of basic mathematical methods of 

cryptography, and knowledge of different methods; 

-ability to analyze data derived from 



ADC3504 

 

Application Development in C# 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

One of the major programming languages for creating software 

is a C++ language. It should be noted that became widespread 

operating system WINDOWS of MICROSOFT company 

developed in the programming language C++, and its various 

modifications, such as C++, are products of Borland: Borland 

C++, Borland C++ Builder have become dominant 

programming languages  in the industry. In addition, more and 

more popularity getting an operating system LINUX. Almost 

all of the applications under OS LINUX written by using C++ 

language. Therefore, the study of the language will find 

effective application in the operating system LINUX.                                                                           

Know the basic techniques of programming in C #.  

To be able to create application software using C # 

object-oriented style.  

Be skilled in object-oriented programming skills to 

create a networked, multi-threaded application, the 

application classes in WPF and XAML markup 

language for creating graphical user interfaces, 

programming methods of server and client-server 

application. 

PJ23505 

 

Programming in Java 2 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

The programming language Java - is developed by Sun 

Microsystems, cross-platform interpreted object-oriented 

programming language used to create applications that are 

running a web browser and a high level of interactivity. In the 

course is considered the basic concepts of language: data types, 

operations with them, expressions, arrays, operators, flow 

control information. We give the basic concepts of object-

oriented programming: an object and method, abstraction, 

encapsulation, inheritance, polymorphism, contracts, practices, 

and their assignment to one another. Packages are determined 

by classes and interfaces that restrict access to classes and 

methods. Explained by the internal structure of the class library 

Java API. We consider the main classes of packets, techniques 

for working with them. Explained by the creation of graphical 

user interface using the standard class library AWT. 

-knowledge of the basic techniques of programming 

in Java 2. 

-the ability to create application software in Java 2 in 

object-oriented style. 

WT3506 

 

Web technology 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

«Web design and Internet technology" is an important 

component of baccalaureate preparation. The global Internet is 

developing rapidly and dynamically to increase the flow of 

information from year to year. At the present time, due to the 

increased role of the Internet in the lives of all mankind a large 

number of future professionals in need of serious training in 

this discipline, which would give the opportunity to use their 

skills for the skillful use of modern Web design aids in the 

science and practice. Learning the basics of Web-design and 

Internet technologies, we start with the markup language 

HTML. HTML (hypertext markup language) - is the most 

popular markup language written on it 95% of all Web-pages 

that are hosted on the web. A script language is also studied 

JavaScript, which provides interactive Web-pages. JavaScript - 

a scripting language developed by Netscape and Sun 

Microsystems to support the additional functionality of static 

- Knowledge about the state of development of 

modern web-based technologies, their place and role 

in the work of computer networks Internet / Intranet; 

problems and directions of development of web-

based technologies, knowledge about the problems 

and directions of development of software used in 

web-technologies.  

-The ability to use a variety of tools for the 

development of web-pages and web-sites, navigate 

the modern information technologies, their 

capabilities, and prospects of development, to create 

various multimedia elements, using modern software 

and hardware; 



Web-pages. 

MFCG4507 

 

Mathematical Foundations of Computer Graphics 

– II 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305,   IT 1103 

1+0+2 

Aim of the course is to familiarize students with the creation of 

visualizations and images using the software and hardware PC. 

Computer graphics - one of the most rapidly developing 

branches of modern science. In the sphere of influence of 

computer graphics includes all aspects of the formation and 

processing of images with the software and hardware of 

computer systems. It covers all types and formats of the 

images. The modern world is built on a total computerization 

and widespread use of information systems, it is hard to 

imagine without the computer graphics and its ability to create 

a virtual world and visualize research. 

-knowledge of software and hardware to create and 

image processing on the PC, knowledge about 

modern application programming interfaces (API) 

-Ability to work with some of the application 

programming interfaces (Open GL). 

DBMS4508 

 

Database Management Systems 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

1+0+2 

The introduction of information technologies in all spheres of 

social life is dictated by the demands of competition in a 

market economy. For normal operation, both public and 

private institutions, it becomes necessary to analyze and 

process the ever-increasing volumes of information. Databases 

have now become a necessary component of the software 

information of almost any institution. The most promising and 

common type of database is a relational type. The aim of the 

course is the development of the students the basic principles 

of organization of DBMS principles of relational databases and 

data capture techniques. Since the the main tool to work with 

DDB is the language of SQL, the task of discipline is the 

development of programming skills in that language. In 

addition, the objectives of the course also include getting the 

skills of designing relational databases. As a theoretical basis 

for structuring the data in the RDB to the task of the course 

also includes learning the basics of relational algebra. 

-Knowledge of the principles of data organization and 

data modeling, knowledge of the SQL query language 

and its procedural extensions. 

-Ability to organize information. 

CDPACAD4509 

 

 

Computer design and programming in AutoCAD 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

1+0+2 

AutoCAD course is designed to develop the ability to automate 

the process of developing design and engineering 

documentation. The main purpose of AutoCAD - the creation 

of drawings for projects of various items. It may be interior - 

tables, chairs, armchairs, etc., or projects of various 

mechanisms (full aircraft assembly drawings, starting with the 

simplest of bolts and nuts), and the development of electrical 

circuits, layouts. Students become familiar with practical 

-Knowledge about the possibilities of drawing and 

computer programs in procedure design stages, 

knowledge of the basics of building primitives and 

drawings in AutoCAD; knowledge documentation at 

all stages of design. 

-Ability to design drawings on a computer, the ability 

to apply various visualization tools drawing and 

printing;). 



techniques and types of drawing blueprints, such as 

construction, engineering and many others. In the future it will 

allow them to independently develop different types of 

drawings, projects, design layouts for different furniture for 

home and office, as well as other interior. 

OSPP4510 Operating systems for professional purposes 

3 credits/ 

Pre:  Pro 1305 

1+0+2 

The aim of the course learning about the basic knowledge and 

skills on a personal computer, and the availability of basic 

knowledge of the operating system Linux. 

Know the basic knowledge and skills to work on a 

personal computer, and the availability of basic 

knowledge of the operating system Linux.  

To be able to accurately and thoroughly substantiate 

the reasoning without cluttering it with unnecessary 

details.  

Have skills about the basic concepts of operating 

systems Linux, the basic administrative tasks, the 

stages of the boot, shutdown and reboot the system, 

about the features of the file system operating system 

Linux, on connecting new users, delete users, 

disabling the account of the sequential access devices, 

the protocols Network TCP / IP, the procedure for 

adding a hard disk 

Interdisciplinary module 

 Innovative entrepreneurship (by industry) 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

 Intellectual property law 

2 credits/ 

Pre: 

1+1+0 

  

 Molecular biology 

2 credits/ 

Pre: no 

1+1+0 

Molecular biology - a set of biological sciences, studying the 

mechanisms of storage, transmission and sale of genetic 

information, the structure and function of biopolymers 

irregular. Molecular Biology of the extensive use of viruses as 

a research tool, virology to solve their problems using 

techniques of molecular biology.  

The aim of the course study the basic processes of molecular 

biology. 

Knowledge of the basic processes of molecular 

biology. The ability to disassemble the items under 

these processes and simulate these processes in cells 

of simple and complex organisms. Skills in modular 

switching rate of molecular biology and the use of 

some of the tasks of the course in molecular biology 

courses in mathematics, the skills of the pilot design 

of molecular-biological processes, modeling of 

aperiodic polymers (proteins and nucleic acids), 

algorithmic solutions molecular-biological problems, 

personal and problem-oriented Learning the various 

topics of the course as part of seasonal schools, 



 

 

 

  

special seminars, conferences and student clubs. 

 Physical chemistry 

2 credits/ 

Pre: no 

1+1+0 

Brief description of the course: to date highlight the major 

topics of chemistry: the structure of the atom and molecules, 

chemical bonding, chemical thermodynamics, kinetics, 

electrochemistry, and chemical and phase equilibrium.  

Course objective: the study of the general laws of chemical 

processes to predict the possible direction of the reaction, its 

depth of flow, velocity, as well as ways to manage the process 

of chemical interaction. 

Know the basic laws of chemistry, stoichiometric, the 

relationship between the structure of the periodic 

table and the distribution of electrons within the atom, 

the basic tenets of the theory of the nature of 

chemical bonding, thermodynamics laws, the laws of 

homogeneous and heterogeneous equilibria, 

properties of solutions of electrolytes and non-

electrolytes, the kinetics of the reactions and be able 

to apply them in practice ( la ¬ boratorny workshop). 

To be able to conduct their own physical and 

chemical experiments, process the data graphically ¬ 

cal and analytical techniques to interpret them and 

draw conclusions, use the reference data on the 

thermodynamic and electrochemical properties of 

substances to solutions of practical tasks; own 

terminology. 



 

5B074600 – Space Engineering and Technology 

Code of the subject Name of the subject, number of credits, 

prerequisites, distribution by types of 

classes 

Purposes, objectives, brief content of module (subject) Learning outcomes 

(knowledge,  abilities, skills ) 

1 2 3 4 

HK1101 History of Kazakhstan  

Prerequisites: no 

Module purpose: to history of state and law of the Republic of Kazakhstan it 

is directed on studying of process of origin, formation and state and right 

development. Conclusions and judgments of this science are based on the 

analysis of the exact facts and really taken place events of state and legal life 

of Kazakhstan. The place and role of science of the state and the right of 

Kazakhstan among other sciences are defined by that it represents realization 

of historical approach of research of the state and legal phenomena from the 

moment of their emergence till today. It logically recreates and restores an 

objective picture of evolution of state and legal systems, establishments and 

the institutes existing and existing in the territory of the Republic. The 

protokazakh medieval states and their legal systems were fixed and studied 

both foreign travellers, and local observers and originators of dynasty 

historiographies. 

Knowledge:  the different parties of activity of the Kazakh horde 

are available in official documents, in various written sources of 

foreign and local observers, in works of national creativity.  

During edge colonization by the Russian Empire there were the 

numerous works of different character describing with different 

degree of reliability and objectivity a political system and legal 

relations in the region.  In the conditions of the Soviet power of a 

problem of national statehood in Kazakhstan were studied in 

special scientific institutions from class and party positions. 

Ability in modern conditions to carry out studying of history of 

state and law of the Republic, relying on the research experience 

summed up in this direction and knowledge for a reconstruction 

of an objective picture of history of state and law of the country. 

POK(R)Ya1102 Professional-focused Kazakh (Russian) 

language 

Prerequisites: no 

Module purpose: expansion of a basic word stock of common words and 

phrases, 

mastering by grammatical forms and designs at the level of their use in 

speech. Mastering by a basic word and terminological stock in the specialty. 

Creation of various types of speech activity: conversation, description, 

informing. Grammatical forms and designs in communicative, functional 

aspects. Reproduction adapted and a producing simple pragmatical texts, 

dialogical and monological, in an oral and written form, on the subjects actual 

for social and professional spheres, on different types of speech activity: 

speaking, audition, reading, letter. 

Knowledge: development of educational and professional 

speech:  a)  development of skills of reading, hearing, literature 

making an abstract in the specialty;  b)  different drawing up the 

scientific and educational texts close to texts of textbooks and 

lectures, dialogues and monologues on educational and 

professional subjects;  c)  intensive training in the main functional 

and semantic types of statements:  to monologue description, 

monologue narration, monologue - a reasoning, dialogue 

conversation, dialogue - discussion.  Professional Kazakh 

(Russian) language  

Ability to develop scientific and professional speech: the active, 

generalized, volume formation of skills and abilities in the field 

of scientific and professional speech. 

POIYa1103 Professional-focused foreign language 

Prerequisites: no 

Module purpose: phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of a studied 

foreign language. Phonetics: pronunciation and rhythmic-intonational 

features of a foreign language, reception and reproduction of sound system of 

speech. Spelling: sound alphabetic system of language, basic spelling rules. 

Lexicon: word-formation models; basic word stock of 2500 units of basic 

language, and also the terms corresponding to a profile of specialty; Lexicon 

differentiation on scopes of application. 

Knowledge: the main parts of speech – a noun, an adjective, an 

adverb, a verb, an article, a pronoun, a pretext;  structure of a 

simple and compound sentence;  main models of word formation.  

Reading:  formation of skills of fact-finding, search, studying and 

viewing reading.  Speaking:  skills of dialogical and monological 

speech within studied subjects.  Letter:  development of skills of a 

consecutive statement of thoughts, reasonings, and also 

information when writing compositions and letters of personal 

and business character.  

Ability to translate texts in the specialty from a foreign language 

on native according to language norms. Audition: perception 

aurally messages of household, information and professional 

character 



IT1301 Information Technologies for Professional 

Purposes  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of computer and 

organizational equipment; main methods and means of processing, storage, 

transfer and information accumulation; appointment and principles of use of 

the system and applied software; bases of algorithmization of tasks; main 

components of computer networks, principles of a packet transmission of 

data, organizations of gateway interaction; technologies of information search 

on the Internet; main threats and methods of ensuring information security; 

the principles of information security from unauthorized access; legal aspects 

of use of information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and 

information storage; to use the automated systems of office-work; 

to apply methods and information means of protection; to apply 

anti-virus means of protection of information; to apply the 

specialized software to collecting, snore and information 

processing in the professional sphere according to studied 

professional modules; to carry out control of a computer network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; 

main concepts of development network and Web of appendices, 

applications of methods of information security, methods of 

information and communication technologies and electronic 

training.. 

MPhEQM1302 Molecular physics. Electricity. Quantum 

mechanics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

2+0+1 

Purpose and Objectives: to be able to apply new findings in the field of 

fundamental physics to the creation of new practices, including technical and 

technological, making facilities. 

The Contents. Equilibrium macro parameters. The equation of state of an 

ideal gas.  Isoparametric processes. Statistical method for describing 

molecular systems. Maxwell distribution. The first law of thermodynamics. 

The second law of thermodynamics. Transfer processes. Real gases. Liquids. 

Solids. Phase transitions. 

Competencies (knowledge, skills, competencies), mastered as a 

result of the discipline: the student must 

to know: the basic laws of molecular physics, foundations of 

equilibrium thermodynamics, the patterns of change in some 

physical parameters of a change in a variety of other processes, 

mathematical techniques used in molecular physics; 

be able to: use the laws of molecular physics research and study 

of the structure and properties of natural objects at different levels 

of organization: from elementary particles to the universe, to 

solve common tasks in molecular physics and thermodynamics; 

apply computer methods of data collection, storage and 

processing of information used in the field of professional 

activities; 

to have: Methodology for various occupations in molecular 

physics in high school. 

PhCh1303 Physical chemistry  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

2+0+1 

The purpose of teaching the course "Physical Chemistry" is to obtain 

knowledge about the relationship of physical and chemical processes and the 

formation of skills in the use of physical and chemical approaches to the 

analysis of chemical and more complex - biochemical processes. 

Tasks of the discipline are to learn the relationship of physical and chemical 

processes and the study of the major branches of physical chemistry - 

chemical thermodynamics , chemical kinetics , electrochemistry , 

photochemistry, the doctrine of gases , solutions , chemical and phase 

equilibria , catalysis , colloid chemistry. 

Basic knowledge of physical chemistry, namely , the laws of 

chemical thermodynamics , phase , chemical and adsorption 

equilibrium foundations of chemical kinetics , catalysis and 

electrochemistry. 

be able to: carry out calculations of the thermal effects of 

chemical reactions , equilibrium constants 

homogeneous and heterogeneous chemical processes , 

thermodynamic functions 

the methods of statistical thermodynamics , to determine the 

kinetic parameters 

to treat the results of the analysis of statistical methods ; 

- Critically evaluate different methods and approaches for solving 

problems in the field of physical chemistry ; 

- To apply and use the knowledge gained in the discussion of the 

experimental data. 



Know: conceptual apparatus and theoretical concepts in the field 

of physical chemistry ; 

- Methods of recording and processing результатов химических 

экспериментов; 

PhM2304 Physical materials  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim of the course is to provide students with a basic knowledge of the 

structure and composition of various types of materials , as well as laws 

change their properties under various external influences and solve 

engineering problems encountered in the operation of space technology. 

The objectives of the course is the development of the physical foundations of 

the structure of solids , patterns of change in the structure and properties of 

materials under various external influences . The course introduces the basic 

concepts about the structure of solids , the formation of the structure of metals 

and alloys in the crystallization , phase diagrams of alloys . We study the 

patterns of change in the properties of materials under different environmental 

impacts are studied diffusion processes in solids. 

As a result of the course, the student should know : 

- Characteristics of the basic materials of vacuum , 

- Basic technological methods of obtaining pure materials 

- Properties and applications of vacuum metal getters , glass and 

ceramics, 

- The basis of technology of connecting parts in the production of 

electrical vacuum ; 

be able to: 

- To evaluate the need to use the material in electronic device 

- Select the desired method of connection details 

- Select the appropriate getter for PCI , 

- Pick electrode material for the glass -to-metal junctions , 

- Select suitable material hot cathode . 

LAAG 1401 Linear algebra and analytical geometry 1 

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The purpose of teaching the course - to help students basic mathematical 

skills of professionally significant and notions of analytic geometry and linear 

algebra methods for solving systems of linear algebraic equations. 

Objectives: The main objective of the course - the study of the foundations of 

analytical geometry and linear algebra. It also discusses methods for solving 

systems of linear algebraic equations. The development of the logical and 

algorithmic thinking, the formation of independent cognitive activity of 

students, the ability to learn throughout life, the mastery of basic algorithms 

of numerical methods of analytic geometry and simple implementations 

Knowledge of the theory of limits, integration, differentiation, 

knowledge base of the course of higher mathematics. The ability 

to calculate a system of linear algebraic equations, the ability to 

find the determinants of the second, third, and large orders, ability 

to find solutions of matrix equations, the ability to use 

mathematical tools for the study of real processes and 

phenomena. Possession of ways of calculating the definition; 

knowledge of methods for solving systems of linear algebraic 

equations, the basic theory of matrices, possession of basic 

concepts, methods, and algorithms of analytical geometry. 

LAAG 1402 Linear algebra and analytical geometry 2 

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites:  Linear algebra and 

analytical geometry 1 

 

2+1+0 

 

The purpose of teaching the course, study the set of solutions of equations 

defined by polynomials. 

Objectives: The main objective of the course - the study of the foundations of 

analytical geometry and linear algebra. Also, the notion of affine variety, 

about the theory of Abelian integrals, which were obtained remarkable results 

on algebraic curves and having a purely geometric meaning. 

Knowledge of the theory of limits, integration, differentiation, 

knowledge base of the course of higher mathematics. The ability 

to calculate a system of linear algebraic equations, the ability to 

find the determinants of the second, third, and large orders, ability 

to find solutions of matrix equations, the ability to use 

mathematical tools for the study of real processes and 

phenomena. Possession of ways of calculating the definition; 

knowledge of methods for solving systems of linear algebraic 

equations, the basic theory of matrices, possession of basic 

concepts, methods, and algorithms of analytical geometry. 

MA1403 Mathematical analysis  1 

4 credit (6 ECTS) 

Prerequisites: none 

2+2+0 

Objective: To introduce the basic ideas and methods of mathematical 

analysis. 

 Objectives: The objectives of the course in mathematical analysis included 

the development of students' logical thinking and mathematical culture 

needed to explore other mathematical subjects. 

Knowledge of theoretical material and thus be able to choose 

their method of solving problems. Ability to work independently 

with the literature, the ability to work as a group together to 

discuss the challenges and be able to explain to their fellow 

students understood the material, the ability of students to apply 



their knowledge in practice, the development of creative thinking. 

Possession of scientific and mathematical terminology, equally 

know different areas of mathematics. 

MA1404 Mathematical analysis 2 

4 credit (6 ECTS) 

Prerequisites: Mathematical analysis 1 

2+2+0 

 

Objective: To study the functions and their generalizations methods 

differential and integral calculus. 

Objectives of the course Mathematical Analysis II is the development of 

students' knowledge of differential and integral equations and methods of 

solving them. 

Knowledge of theoretical material and thus be able to choose 

their method of solving problems. Ability to work independently 

with the literature, the ability to work as a group together to 

discuss the challenges and be able to explain to their fellow 

students understood the material, the ability of students to apply 

their knowledge in practice, the development of creative thinking. 

Possession of scientific and mathematical terminology, equally 

know different areas of mathematics. 

MA2405 Mathematical analysis 3 

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Mathematical analysis 1, 

Mathematical analysis 2 

2+1+0 

Objective: To study the differential 

 and integral calculus, theory 

series (functional, power and Fourier transform) and multi-dimensional 

integrals. 

 Objectives of the course Mathematical Analysis III is to develop the students 

to apply their knowledge in practice, the development of creative thinking 

Knowledge of theoretical material and thus be able to choose 

their method of solving problems. Ability to work independently 

with the literature, the ability to work as a group together to 

discuss the challenges and be able to explain to their fellow 

students understood the material, the ability of students to apply 

their knowledge in practice, the development of creative thinking. 

Possession of scientific and mathematical terminology, equally 

know different areas of mathematics. 

DE2406 Differential equations  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisite:  Mathematical analysis  2 

2+1+0 

Any mathematical model that adequately describes the reality in terms of 

differential equations, certainly includes (explicitly or implicitly) the various 

options, and in a typical situation, their values are known only approximately 

with some accuracy. Therefore, the question about the behavior of solutions 

of differential equations with a small change in the value of the input 

parameter equation is of fundamental interest. This course focuses on more 

complex singular occasion - when not fulfilled the assumption of regularity of 

the occurrence of a parameter in the equation. 

Ability to apply the theoretical knowledge to solve practical 

problems. Ability to develop the right strategy the task. 

possession of theoretical and experimental research methods 

characteristic problems of a specific area of mathematics. 

CM2407 Computational methods  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites:  Mathematical analysis  2 

2+0+1 

The main purpose of the discipline "Numerical solution of nonlinear 

boundary value problems" is to develop in students a holistic understanding 

of the basic concepts and fundamental aspects of computational methods used 

for the analysis of the equations of continuum mechanics. 

have representation on the methods of setting and study the 

boundary and initial problems for partial differential equations.  

know: the basic concepts and definitions of the theory of 

difference schemes, questions of approximation, convergence and 

stability of difference schemes.  

be able to: build a finite difference schemes for certain nonlinear 

differential problems, explore approximation, convergence and 

stability of difference schemes for specific tasks numerically 

solve tasks.  

have skills: basic numerical solution of mathematical problems; 

programming basic algorithms of computational mathematics 



TM2408 Theoretical mechanics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites:   Mathematical analysis з 2 

2+0+1 

The purpose of this module is formation at future specialists of base for the 

subsequent profound studying of special areas of mechanics. The module 

acquaints students with the main concepts, theorems and methods of 

theoretical mechanics, studies motion of a material point and mechanical 

systems. 

Ability to apply knowledge from various sections of theoretical 

mechanics and its methods which find the appendix at the 

solution of technical tasks, an illustration of their application to 

the solution of specific objectives. 

DKP2409 Dynamics of space flight  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites:  Theoretical mechanics  

2+1+0 

The purpose of this module is studying of bases of applied  celestial 

mechanics – dynamics of  space  flight. Dynamics of space flight is science 

about motion of artificial  celestial  bodies. The problem of two bodies is 

considered, motion of aircraft in the area of free flight, between two points of 

a  points of the Earth's surface. The main the attention is paid to trajectory 

problems of astronautics. 

Knowledge of the main methods of the solution of problems of 

dynamics of space flight, regularities and tendencies in 

development of methods of research of motion of artificial  

celestial  bodies and skills of the solution of tasks. 

BCT3410 Basics of control theory  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Dynamics of space flight  

 

2+1+0 

The purpose and problem of this course is studying of fundamental concepts 

of the theory of automatic control, the main methods of mathematical 

modeling, the analysis and synthesis of systems of automatic control. 

Knowledge of bases of the theory of linear systems of automatic 

control, mathematical description, description of standard links, 

transfer functions of systems, qualities of regulation and synthesis 

of systems. 

Ability and skills of research of transients, assessment of 

influence of physical parameters of the closed system, synthesis 

of correcting links. 

MM2411 Mechanics of materials  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

1+0+1 

The purpose of teaching of discipline "The mechanics of materials" is  

formation at future experts of modern theoretical knowledge in the field of 

strength calculations. 

The problem of studying of discipline "The mechanics of materials" is  to 

develop at students: 

– skills of calculation of rod elements of designs on durability, rigidity and 

stability; 

– ability of the handling of modern test cars and measuring equipment. 

Ability of calculation of rod elements of designs on the strength 

rigidity and stability and the handling of modern test cars and the 

measuring equipment. 

MSC2412 Metrology, standardization and 

certification  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites : none 

1+0+2 

The aim of the course is to build students' level of knowledge in the field of 

metrology, standardization and measurement, which will in the future, young 

healthcare professional to improve, inde-pendently take technical of the 

solution at the international, regional and national levels, to apply methods of 

systems development automation and control, competent choice of 

measurement, calculation of the total error of measurement channels. 

Knowledge of the basic definitions and the notions of 

measurement of various types and methods of measurement, the 

basic articles of the Law "On uniformity of measurements", a 

national system of standardization and certification, information-

measuring system. 

Skills on the standard of the processing of the results of repeated 

measurements and the determination of the distribution laws of 

the errors of measurement, evaluation pogreshnos children and 

present the results of measurements. 



MMR3413 Mechanics of machines and robots  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

2+0+1 

 

The purpose of the course - to teach students to modern methods of 

investigation of the kinematics and dynamics of mechanisms and machines, 

robotic systems. 

Objective of the course is that students should: 

- Have an understanding of the mechanics of machines and robots as a unified 

science and its place among the other natural sciences and engineering; 

- To acquire knowledge and skills that will enable them to solve the problems 

associated with the movement mechanisms, machines and robots. 

The ability to make a design scheme, and know the methodology 

and ways of making the differential equations of small vibrations 

of mechanical systems with a finite number of degrees of freedom 

TV3414 Theory of vibrations  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics 

1+0+1 

Vibration theory - a field of science that investigates oscillatory and wave 

phenomena in systems of different nature. Theory of vibrations primarily 

interested in the general properties of vibration processes, and not the details 

of the system behavior associated with the expression of its specific nature 

(physical, biological, etc.). 

Basic knowledge of vibration theory, techniques and ways of 

making the differential equations of small vibrations of 

mechanical systems with a finite number of degrees of freedom. 

Ability to make a design scheme and differential equations of 

small vibrations of mechanical systems with one and two degrees 

of freedom. 

TEC1415 Theory of electrical circuits  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+0+2 

The aim of the course - to teach students modern tional methods of the theory 

of electrical circuits. 

Objective of the course is that students should: 

- To explore the elements of electronic circuits, their amplitude-frequency 

characteristics, the resonant capacitor filters, oscillatory circuits; 

- To acquire knowledge and skills that will enable them to solve the problems 

of the theory of electrical circuits. 

Knowledge of the basics of the theory of electrical circuits, 

operating principles of radio-electronic equipment, the ability to 

use the electronic machine-swarm elektroradio measuring devices 

in the physical experiment, by means of a computer, etc. 

 

BE2416 Basic electronics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theory of electrical circuits  

2+0+1 

The aim of the course is to give students a general theoretical and practical 

training in basic electronics, aimed at creating the necessary 

knowledge.Objective of the course is that students should:- To study the 

temporal and spectral characteristics of the communication channel, the main 

control signals (telephone, television, code-digital);- Know the electronic 

devices (semi-conductor diodes) of their current-voltage characteristics and 

parameters, different transistors, the elements of micro-electronics. 

Knowledge of hardware components of modern electronic 

devices, their classification, labeling and designations. 

Ability and skills of the electronic equipment, measuring 

instruments, which are needed in future professional activity ing-

tee. 

BDE3417 Basics of digital electronics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Basic electronics 1+0+2 

The purpose of discipline is the study of the theoretical foundations of digital 

electronics, principles of organization and operation of the digital device 

combination and sequential types, practical skills of their construction. 

Knowledge of the terms digital signal, digital device, digital 

information is, combinational The digital device serial digital 

component-tions of arithmetic and logical principles of design of 

digital devices. 

Skills representation of numbers in digital devices, encode digital 

information, the application of shift registers, registers, memory, 

counting devices. 



Pro1418 Programming 

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of computer and 

organizational equipment; main methods and means of processing, storage, 

transfer and information accumulation; appointment and principles of use of 

the system and applied software; bases of algorithmization of tasks; main 

components of computer networks, principles of a packet transmission of 

data, organizations of gateway interaction; technologies of information search 

on the Internet; main threats and methods of ensuring information security; 

the principles of information security from unauthorized access; legal aspects 

of use of information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and 

information storage; to use the automated systems of office-work; 

to apply methods and information means of protection; to apply 

anti-virus means of protection of information; to apply the 

specialized software to collecting, snore and information 

processing in the professional sphere according to studied 

professional modules; to carry out control of a computer network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; 

main concepts of development network and Web of appendices, 

applications of methods of information security, methods of 

information and communication technologies and electronic 

training. 

OOP2419 Object-oriented programming  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

1+0+2 

Module purpose: studying of life cycle of programs, methods of an 

assessment of quality of software products, technologies of development of 

program complexes, CASE means; methods and algorithms of object-oriented 

programming; techniques, languages and standards of information support of 

products (CALS technologies) at various stages of their life cycle; principles 

of cryptographic data security; principles of development and methods of 

design of program systems; methods of control over design of program 

systems; the state standards regulating process of development of program 

systems and their description; theoretical bases of methods of development of 

the software; ways of creation of functional specifications; methods of design 

of program complexes, creations of abstract types of data, proofs of 

correctness of programs, organizations of tests and maintenance of program 

complexes. 

Knowledge: independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the software; 

to prove correctness of programs; to project and code necessary 

tests, to use standard terms and definitions; to design system of 

protection of the software product; Ability of techniques of 

design of the software, collecting, processing and representation 

of scientific and technical materials by results of researches; 

detection of vulnerabilities of the software for the purpose of its 

protection; object-oriented decomposition of a task according to 

the set requirements; implementation of the set specification 

(architecture) of program system in the languages Java, C ++. 

IKG2420 Engineering and computer graphics 2 

credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

1+0+1 

The purpose of the course is the development of spatial representation and 

imagination, constructive and geometric thinking, the ability to analyze and 

synthesize the spatial forms and their relationships based on the drawings of 

specific objects, understanding by design drawing technical articles and 

operation of the depicted object. 

Skills in computer search, collection, preparation and processing 

of the information used in professional work, be able to do a 

computer presentation on a given topic. 

BIP34211 Bases of information protection  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

1+0+1 

The aim and purpose of discipline is to give students a framework for the 

protection of information and information that constitutes state secret, 

information security and its main component, the main directions of the use of 

program-me information security. 

Knowledge of the main areas of information security, the levels 

of access to information in terms of legislation, methods and 

means of information in computer systems. 



BTHMT2422 Basics of thermodynamics and heat and 

mass transfer  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Mathematical analysis 3 

1+1+0 

 

The aim and purpose of discipline is to provide students with the theoretical 

foundations of modeling energy transfer (heat), momentum (momentum) and 

weight (density) of a continuous medium (liquid, gas). Heat and Mass 

Transfer - combines basic science topics such as the mechanics of fluids, 

thermodynamics and electrodynamics of continuous media. 

Basic knowledge of the theory of heat-mass transfer exchange, 

the basic theory of filtration, the computational fluid mechanics, 

prick okay problems of fluid dynamics. Skills in solutions of 

tasks in the field of mechanics. 

ICM2423 Introduction to continuum mechanics  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

1+1+0 

The aim and objective is the study of basic concepts-tion and branches of 

mechanics continuous medium: kinematics equations and the laws of 

hydrostatics us, equations and theorems of hydrodynamics and gas dynamics 

of an ideal environment and a viscous incompressible fluid. 

Ability to solve problems, by definition, the equation of the 

medium, of the fields of displacement, velocity and accelerations, 

trajectories, streamlines and vortex lines, the components of the 

deformation, stress and strain rates. 

OPKA3424 Bases of spacecraft design  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Dynamics of space flight 

2+1+0 

 

 

Main goal of this course is acquaintance with the theory and methods of 

design of spacecrafts and elements of their designs, problems of a choice of 

key parameters, calculations of technical and economic indicators, 

development of configuration and calculation of characteristics, studying of 

design techniques at the choice of design and layout schemes. 

Knowledge of service conditions of projected objects, 

appointments and technical characteristics of the main systems of 

spacecrafts, their ergonomic parameters, the materials used for 

creation of spacecrafts. 

Possession of  analysis methods of complex systems engineering 

projects 

PLD3425 Programmable logic devices  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

1+0+2 

 

The aim and objective is to study the basic concepts and flowcharts of 

programmable logic devices, methods of designing programmable 

connections, processing the output signals 

Knowledge of structural blocks of the logic and interconnect 

structures, functionality-programmable logic devices, the 

differences between programmable gate arrays and complex 

programmable logic unit on. 

IET 1  - Space technology 

SW 3501 Scientific Writing 

1  credit (1.5 ECTS) 

Prerequisites: none 

0+1+0 

The purpose of this course is to examine the scientific Kazakh / Russian / 

foreign language tion. Learn to use scientific terminology in the specialty. 

The ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language. 



MBVM3502 

 

Mechanics of bodies with variable masses  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

2+1+0 

The purpose of discipline to give knowledge in the field of mechanics of 

bodies with variable masses which allows further, independently to make 

technical solutions for the corresponding tasks and as skills of application of 

methods and practical bases courses at the solution of problems of ballistics. 

Knowledge of the main concepts and theorems of mechanics of 

bodies with variable masses, 

ability to apply the received knowledge to studying of motion of 

bodies with variable masses. 

BSC3503 

 

Basics of the spacecraft control  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Basics of control theory  

2+1+0 

The purpose and problem is acquaintance with the principles, the main 

systems and problems of management of the spacecraft, types of information 

support of flight control. 

Knowledge of the main control systems of the spacecraft, 

complexes flight planning activities, scientific, technical and 

organizational and technical aspects of the operational flight 

control. 

CM3504 

 

Celestial mechanics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

2+1+0 

The purpose of this course is studying of bases of theoretical  celestial 

mechanics: main concepts, theorems and methods of mechanics of bodies 

with variable masses, studying of classical problems of celestial mechanics. 

Knowledge of the main concepts and laws of  celestial  

mechanics,  formulation of classical problems of  celestial  

mechanics and conclusion of the equations of celestial bodies' 

motion. 

APEASM4505 

 

Applied problems of the Earth's artificial 

satellite motion  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

1+2+0 

The purpose of this course is study the  basics of the theory of motion of the 

artificial satellite of Earth (ASE), spacecraft motion, studying of bases of the 

device on a area of free flight. 

Knowledge of the general problem definition of movement of an 

artificial satellite of Earth, ability to remove the equations of 

motion and to solve simple applied problems. 

PGSD4506  

Principles of gyroscopic systems  design 

 3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites:  Theoretical mechanics  

2+1+0 

Within the module bases of the theory of gyroscopic systems are studied. 

Gyroscopic systems have the widest scope of application, ranging from traffic 

control space and aircraft, rocketry, and  to construction of underground and 

land roads, mining. 

Knowledge of the main types of gyroscopic systems, the 

principles of their action, the approximate theory of a gyroscope, 

its application in equipment. 

PDAPh4507 

 

Processing and decoding of aerial 

photographs  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+2+0 

The purpose of this course is studying of bases, ways and algorithms of 

decoding of space pictures, opportunities to analyze various pictures and any 

data sources in a raster and vector form. 

Knowledge of bases of creation maps, plans, schemes to study, 

use and protection of natural resources, for various engineering 

researches, design of engineering constructions and performance 

of other works on development of territories. 

SR4508 

 

Space robotics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robots  

2+1+0 

In this module questions of kinematics, dynamics and management of space 

robots, and the solution of tasks with using computer technologies are 

considered . 

 

Knowledge of the main concepts, laws and main problems of a 

space robotics. 

BSNS4509 

 

Basics of the satellite navigation systems  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Programmable logic devices 

1+1+0 

In this course bases of satellite navigation systems, the general characteristic, 

the basic principles of work, organizational structure, a condition and 

prospects of development of global satellite radio navigational systems 

(SRNS) GPS, GLONASS,Galileo. 

Knowledge of the main concepts, laws and the main problems of 

satellite navigation systems, about their appointments and the 

main advantages, about navigation space devices. 

SMCS4510 

 

Simulation modeling of complex systems  

3 credit (5 ECTS) 

This course covers the fundamentals of imitation-tion modeling of complex 

systems. 

Knowledge of basic concepts, methods, and basic problems of 

simulation of complex systems. 



Prerequisites: Programming 

1+2+0 

Simulation mo ¬ del helps to understand complex systems to predict their 

behavior and develop ¬ ment processes in different situations of, makes it 

possi ¬ adopt the parameters and even the structure of the model to on-edit 

these processes in a desired direction. The models allow 

The ability to assess the effect of intended Mykh changes, 

perform a comparative analysis of the quality of possible 

solutions. 

BSC4511 

 

Basics of space communications  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Basics of digital electronics  

1+0+1 

The purpose of this course is studying of space communication systems: 

satellite communication systems on geostationary, it is high - elliptic and 

subpolar orbits, corporate networks, network technologies of data exchange, 

bases the Internet and modern methods of the organization of information 

service. 

Knowledge of types of space communication systems and their 

features, the principles of creation of local and global networks, 

the main transport mechanisms, underlying the world public 

Internet. 

IET 2 – Ballistics and satellite navigqation 

SW 3501 Scientific Writing 

1  credit / 1,5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+1+0 

The purpose of this course is to examine the scientific Kazakh / Russian / 

foreign language tion. Learn to use scientific terminology in the specialty. 

The ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language of the. 

RD3502 Rocket dynamics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

2+1+0 

The purpose of this course is studying the motion of rockets at the heart of 

which concepts of mechanics of bodies with variable masses as any space 

aircraft inherently is system of variable structure lie. As a result of studying of 

this course students will examine science bases about maneuvers of jet 

aircraft of different systems, both in air, and in vacuum. 

Knowledge of the main concepts and theorems of mechanics of 

bodies with variable masses; 

Ability to work out the equations of movement of bodies with 

variable masses. 

SDOCS3503 Systems of determination and orientation 

control for spacecrafts  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Basics of control theory  

2+1+0 

The purpose and task is acquaintance with main types and systems, the 

principles and problems of definition and management of orientation of the 

spacecraft, types of information support of flight control. 

Knowledge of types of orientations and control systems of 

orientation of spacecrafts of their feature, shortcomings and 

advantages, dependences of use of this or that system of 

orientation on height of an orbit, type of applied system, values of 

the revolting moments and the stabilization moments. 

BAECM3504 

 

Basics of astrometry and elements of 

celestial mechanics  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

2+1+0 

The purpose of this course is studying of bases of an astrometry and elements 

of  celestial mechanics, methods of high-precision definition of location of  

celestial bodies and vectors of their speeds at present time. 

Knowledge of the main concepts and laws of  celestial  

mechanics, statement of classical problems of  celestial  

mechanics and conclusion of the equations of celestial motion. 

TMEAS4505 

 

Theory of motion of the Earth's artificial 

satellite   

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Dynamics of space flight  

1+2+0 

The purpose of this course is studying of classical problems of  celestial 

mechanics, the main analytical and numerical models of motion of an 

artificial satellite of Earth and opportunities of their practical use. 

Knowledge of the general problem definition of motion of an 

artificial satellite of Earth. 

Ability to remove the equations of movement and to solve simple 

applied problems. 

ATG4506 

 

Applied theory of gyroscopes  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Theoretical mechanics  

2+1+0 

Within a course bases of the theory of a gyroscope are studied. Gyroscopes 

have the widest scope of application, since traffic control space and aircraft, 

rocketry, and finishing construction of underground and land roads, mining. 

Knowledge of the main types of gyroscopic systems, the 

principles of their action, the approximate theory of a gyroscope, 

its application in equipment. 

BGicT4507 Basics of GIS technologies  

3 credit (5 ECTS) 

The purpose of this course is studying of bases of geoinformation systems, the 

organizations and techniques of design and introduction of geoinformation 

Knowledge of the major concepts of geoinformational systems 

and technologies, 



Prerequisites: none 

1+2+0 

systems and their separate components. Obtaining practical skills of independent work from 

geoinformational  systems. 

ISS4508 Intelligent space systems  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

2+1+0 

The purpose of this course is acquaintance with intellectual space systems, 

with types of intelligent space robots, with schemes of an intellectual control 

system of spacecrafts. 

Knowledge of the main concepts, laws and main problems of a 

space robotics, general schemes of schemes of an intellectual 

control system of motion of spacecrafts. 

NT4509 

 

Navigation technologies  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Programmable logic devices 

1+1+0 

The purpose of this course is studying of general characteristics, the main 

principles of work, organizational structure, a condition and prospects of 

development of satellite navigation technologies. 

Knowledge of the main concepts, laws and the main problems of 

satellite navigation systems, about their appointments and the 

main advantages, about navigation systems of the countries of the 

world. 

SADCS4510 System analysis in the design of complex 

systems  

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

1+2+0 

The purpose of this course is studying of set of methodological means which 

are used for preparation and justification of decisions from difficult problems 

of various character. 

Knowledge of the main concepts, system approach and methods 

of design of difficult systems. 

Ability and skills of creation of the generalized model of a real 

situation. 

OCSS4511  

Onboard communication systems of the 

spacecraft  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+0+1 

The purpose of this course is studying of the space communication systems 

which are a part of the spacecraft, network technologies of data exchange, 

bases the Internet and modern methods of the organization of information 

service. 

Knowledge of types of space communication systems and their 

features, principles of creation of an onboard radio engineering 

complex and their function and task. 

IE 3601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise) 

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites : none 

1+1+0 

Aim of the discipline: forming the students the necessary skills and 

competencies to succeed in the field of entrepreneurship in the industrial 

sector, the implementation of innovation in market conditions, management 

of risk investments in the production of goods. 

be able to assess the economic situation of the economic entity in 

the market and choose the strategy and tactics of innovative 

behavior, which allows to obtain and maintain a competitive 

advantage; 

create new innovative businesses and organizations. 

 

IPL 3602 Intellectual Property Law  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The aim of the course is special training in law for the implementation of 

activities aimed at the implementation of the rule of law and law enforcement 

in various spheres of society 

 

Know the existing law, the main problems and the practice of its 

application, the system of bodies dealing with the registration of 

intellectual property rights; 

be able to analyze, apply and interpret the legal acts 

FEM 3603 Finite element method 

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Computational methods  

1+0+1 

The aim of the course: learning the theoretical and practical fundamentals of 

the finite element method (FEM), the use of finite element method to solve 

specific problems in mathematical physics. 

Know: Theoretical and practical bases of the finite element 

method. Algorithms and computer implementation of the FEM. 

On the modern FEM software.  

Be able to: split region into finite elements, finite element method 

applied to specific equations numerically realize the problem with 

the help of available software FEM.  

Know: how to work with software systems. 

PDC3604 Parallel and distributed computing  

2 credit (3 ECTS) 

Prerequisites: Programming 

1+0+1 

Possession of skills of implementation of rational strategy of the numerical 

solution of tasks; applications of methods of processing of images, creation of 

conceptual and applied models of images, development of algorithmic 

implementers of the received models; to realize, debug and start basic 

algorithms in practice; applications of parallel methods for the solution of 

standard problems of calculus mathematics; development of deterministical 

and stochastic systems of recognition; creation of classes, libraries and bins 

Knowledge of the theory of differential schemes and principles 

of their construction;  main cryptographic methods, protocols and 

algorithms, structures of cryptographic messages and 

mathematical models of texts and codes;  fundamental 

technologies of development of algorithms;  principles of creation 

of parallel computing systems;  mathematical models of parallel 



 

on Java; implementation of appendices in the Java language; means of the 

parallel and distributed programming for cluster and multiprocessor 

computing systems; realization of algorithms of processing of data with help 

of the modern languages of high level; uses of architectural patterns for the 

distributed, interactive and adaptable systems. 

algorithms;  fundamental concepts of the theory of recognition of 

images. 

Ability to find effective solutions of problems of calculus 

mathematics; to apply Numerical methods of the solution of 

initial and regional tasks to the ordinary differential equations and 

the differential equations in private derivatives, the integrated 

equations; to carry out cryptoanalysis of models of codes, to 

control confidential keys; to model images and to create 

animations of difficult scenes and events; to develop effective 

algorithms of the solution of tasks. 



 

5В060300-Механика 

Code of the 

subject 

Name of the subject, number of credits, 

prerequisites, distribution by types of classes 

Purposes, objectives, brief content of module (subject) Learning outcomes 

(knowledge,  abilities, skills ) 

1 2 3 4 

HK1101 History of Kazakhstan  

Prerequisites: no 

Module purpose: to history of state and law of the Republic of 

Kazakhstan it is directed on studying of process of origin, formation and 

state and right development. Conclusions and judgments of this science 

are based on the analysis of the exact facts and really taken place events of 

state and legal life of Kazakhstan. The place and role of science of the 

state and the right of Kazakhstan among other sciences are defined by that 

it represents realization of historical approach of research of the state and 

legal phenomena from the moment of their emergence till today. It 

logically recreates and restores an objective picture of evolution of state 

and legal systems, establishments and the institutes existing and existing 

in the territory of the Republic. The protokazakh medieval states and their 

legal systems were fixed and studied both foreign travellers, and local 

observers and originators of dynasty historiographies. 

Knowledge:  the different parties of activity of the Kazakh 

horde are available in official documents, in various written 

sources of foreign and local observers, in works of national 

creativity.  During edge colonization by the Russian Empire 

there were the numerous works of different character describing 

with different degree of reliability and objectivity a political 

system and legal relations in the region.  In the conditions of the 

Soviet power of a problem of national statehood in Kazakhstan 

were studied in special scientific institutions from class and 

party positions. 

Ability in modern conditions to carry out studying of history of 

state and law of the Republic, relying on the research 

experience summed up in this direction and knowledge for a 

reconstruction of an objective picture of history of state and law 

of the country. 

POK(R)Ya1102 Professional-focused Kazakh (Russian) 

language 

Prerequisites: no 

Module purpose: expansion of a basic word stock of common words and 

phrases, 

mastering by grammatical forms and designs at the level of their use in 

speech. Mastering by a basic word and terminological stock in the 

specialty. Creation of various types of speech activity: conversation, 

description, informing. Grammatical forms and designs in communicative, 

functional aspects. Reproduction adapted and a producing simple 

pragmatical texts, dialogical and monological, in an oral and written form, 

on the subjects actual for social and professional spheres, on different 

types of speech activity: speaking, audition, reading, letter. 

Knowledge: development of educational and professional 

speech:  a)  development of skills of reading, hearing, literature 

making an abstract in the specialty;  b)  different drawing up the 

scientific and educational texts close to texts of textbooks and 

lectures, dialogues and monologues on educational and 

professional subjects;  c)  intensive training in the main 

functional and semantic types of statements:  to monologue 

description, monologue narration, monologue - a reasoning, 

dialogue conversation, dialogue - discussion.  Professional 

Kazakh (Russian) language  

Ability to develop scientific and professional speech: the active, 

generalized, volume formation of skills and abilities in the field 

of scientific and professional speech. 

POIYa1103 Professional-focused foreign language 

Prerequisites: no 

Module purpose: phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of a 

studied foreign language. Phonetics: pronunciation and rhythmic-

intonational 

features of a foreign language, reception and reproduction of sound system 

of speech. Spelling: sound alphabetic system of language, basic spelling 

rules. Lexicon: word-formation models; basic word stock of 2500 units of 

basic language, and also the terms corresponding to a profile of specialty; 

Lexicon differentiation on scopes of application. 

Knowledge: the main parts of speech – a noun, an adjective, an 

adverb, a verb, an article, a pronoun, a pretext;  structure of a 

simple and compound sentence;  main models of word 

formation.  Reading:  formation of skills of fact-finding, search, 

studying and viewing reading.  Speaking:  skills of dialogical 

and monological speech within studied subjects.  Letter:  

development of skills of a consecutive statement of thoughts, 

reasonings, and also information when writing compositions 

and letters of personal and business character.  

Ability to translate texts in the specialty from a foreign 

language on native according to language norms. Audition: 

perception aurally messages of household, information and 

professional character 



LAAG 1401 Linear algebra  and analytical geometry 1 

3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

 

The purpose of teaching the course - to help students basic mathematical 

skills of professionally significant and notions of analytic geometry and 

linear algebra methods for solving systems of linear algebraic equations. 

Objectives: The main objective of the course - the study of the foundations 

of analytical geometry and linear algebra. It also discusses methods for 

solving systems of linear algebraic equations. The development of the 

logical and algorithmic thinking, the formation of independent cognitive 

activity of students, the ability to learn throughout life, the mastery of 

basic algorithms of numerical methods of analytic geometry and simple 

implementations 

Knowledge of the theory of limits, integration, differentiation, 

knowledge base of the course of higher mathematics. The 

ability to calculate a system of linear algebraic equations, the 

ability to find the determinants of the second, third, and large 

orders, ability to find solutions of matrix equations, the ability 

to use mathematical tools for the study of real processes and 

phenomena. Possession of ways of calculating the definition; 

knowledge of methods for solving systems of linear algebraic 

equations, the basic theory of matrices, possession of basic 

concepts, methods, and algorithms of analytical geometry. 

LAAG 1402 Linear algebra  and analytical geometry 2 

3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: Linear algebra  and analytical 

geometry 1  

2+1+0 

 

The purpose of teaching the course, study the set of solutions of equations 

defined by polynomials. 

Objectives: The main objective of the course - the study of the foundations 

of analytical geometry and linear algebra. Also, the notion of affine 

variety, about the theory of Abelian integrals, which were obtained 

remarkable results on algebraic curves and having a purely geometric 

meaning. 

Knowledge of the theory of limits, integration, differentiation, 

knowledge base of the course of higher mathematics. The 

ability to calculate a system of linear algebraic equations, the 

ability to find the determinants of the second, third, and large 

orders, ability to find solutions of matrix equations, the ability 

to use mathematical tools for the study of real processes and 

phenomena. Possession of ways of calculating the definition; 

knowledge of methods for solving systems of linear algebraic 

equations, the basic theory of matrices, possession of basic 

concepts, methods, and algorithms of analytical geometry. 

MA1403 Mathematical analysis 1 

4 credit/ 6 ECTS 

Prerequisites: none 

2+2+0 

Objective: To introduce the basic ideas and methods of mathematical 

analysis. 

 Objectives: The objectives of the course in mathematical analysis 

included the development of students' logical thinking and mathematical 

culture needed to explore other mathematical subjects. 

Knowledge of theoretical material and thus be able to choose 

their method of solving problems. Ability to work 

independently with the literature, the ability to work as a group 

together to discuss the challenges and be able to explain to their 

fellow students understood the material, the ability of students 

to apply their knowledge in practice, the development of 

creative thinking. Possession of scientific and mathematical 

terminology, equally know different areas of mathematics. 

MA1404 Mathematical analysis 2 

4 credit/ 6 ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 1 

2+2+0 

 

Objective: To study the functions and their generalizations methods 

differential and integral calculus. 

Objectives of the course Mathematical Analysis II is the development of 

students' knowledge of differential and integral equations and methods of 

solving them. 

Knowledge of theoretical material and thus be able to choose 

their method of solving problems. Ability to work 

independently with the literature, the ability to work as a group 

together to discuss the challenges and be able to explain to their 

fellow students understood the material, the ability of students 

to apply their knowledge in practice, the development of 

creative thinking. Possession of scientific and mathematical 

terminology, equally know different areas of mathematics. 

MA2405 Mathematical analysis 3 

3 credit (5 ECTS) 

Prerequisites: Mathematical analysis 2 

2+1+0 

 

Objective: To study the differential 

and integral calculus, theory 

series (functional, power and Fourier transform) and multi-dimensional 

integrals. 

 Objectives of the course Mathematical Analysis III is to develop the 

students to apply their knowledge in practice, the development of creative 

Knowledge of theoretical material and thus be able to choose 

their method of solving problems. Ability to work 

independently with the literature, the ability to work as a group 

together to discuss the challenges and be able to explain to their 

fellow students understood the material, the ability of students 

to apply their knowledge in practice, the development of 



thinking creative thinking. Possession of scientific and mathematical 

terminology, equally know different areas of mathematics. 

DE2406 Differential equations  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 2 

2+1+0 

 

Any mathematical model that adequately describes the reality in terms of 

differential equations, certainly includes (explicitly or implicitly) the 

various options, and in a typical situation, their values are known only 

approximately with some accuracy. Therefore, the question about the 

behavior of solutions of differential equations with a small change in the 

value of the input parameter equation is of fundamental interest. This 

course focuses on more complex singular occasion - when not fulfilled the 

assumption of regularity of the occurrence of a parameter in the equation. 

Ability to apply the theoretical knowledge to solve practical 

problems. Ability to develop the right strategy the task. 

possession of theoretical and experimental research methods 

characteristic problems of a specific area of mathematics. 

CM2407 Computational methods   

3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 2 

2+0+1 

 

The main purpose of the discipline "Numerical solution of nonlinear 

boundary value problems" is to develop in students a holistic 

understanding of the basic concepts and fundamental aspects of 

computational methods used for the analysis of the equations of 

continuum mechanics. 

have representation on the methods of setting and study the 

boundary and initial problems for partial differential equations.  

know: the basic concepts and definitions of the theory of 

difference schemes, questions of approximation, convergence 

and stability of difference schemes.  

be able to: build a finite difference schemes for certain 

nonlinear differential problems, explore approximation, 

convergence and stability of difference schemes for specific 

tasks numerically solve tasks.  

have skills: basic numerical solution of mathematical problems; 

programming basic algorithms of computational mathematics 

MPhE 2408 Mathematical Physics equations  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 3 

2+1+0 

 

Course objective: the study of the basic concepts of mathematical physics 

equations and partial differential equations of the first order, the study of 

linear equations of mathematical physics and nonlinear equations of 

mathematical physics. 

know the basic mathematical concepts involved in the program, 

their interrelation, interdependence and interaction not only 

between themselves but also with other mathematical 

disciplines. 

be able to accurately and thoroughly substantiate the reasoning 

without cluttering it with unnecessary details. 

acquire practical skills to solve problems in order to 

mathematically correct to put a specific practice the simplest 

problem, select a method to solve it and solve it. 

PTMS 2409 Probability Theory and Mathematical statistics  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 3  

2+1+0 

 

The purpose of discipline is to present basic information about the 

construction and analysis of mathematical models that take into account 

random factors. The main objective is to familiarize students with the 

basics of probability theory and mathematical statistics in the framework 

of finite-dimensional random variables without the strict application of 

measure theory and functional analysis. For a basis of a theory of 

probability accepted universally recognized system of axioms of AN 

-basic knowledge of probability theory and mathematical 

statistics in the framework of finite-dimensional random 

variables without strict application of the measure theory and 

functional analysis. 

-the ability to solve problems in the theory of probability and 

statistics using basic formulas of these disciplines; 

work as a group together to solve tasks related to TV and MC; 



Kolmogorov. Particular attention is drawn to the fact that students have 

learned well the fundamental concepts of probability theory, and mastered 

the main methods of formulating and solving problems in mathematical 

statistics. 

should develop probabilistic and statistical thinking and the 

ability to cope with the tasks of the probabilistic nature; 

must learn to circulate freely with concepts such as probability 

and its evaluation, the random variable, its characteristics and 

their evaluation, point and interval estimation. 

VCOT 3410 Variational calculus and optimization 

techniques 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 3 

2+1+0 

 

The purpose of teaching the subject, "The calculus of variations and 

optimization techniques" is to develop future professionals of 

contemporary theoretical knowledge in the calculus of variations and 

optimization techniques. 

The task of the discipline 

  "The calculus of variations and optimization techniques" is: 

  - To develop in students a deep knowledge of the fundamentals of 

calculus of variations and optimization methods; 

  - The ability to apply this knowledge in the study and solution of specific 

problems encountered in various fields of science. 

-Knowledge of basic concepts and methods of calculus of 

variations and optimal control, the role of the calculus of 

variations and possibilities of its application in various fields 

PhFM 1411 Physical  foundations of mechanics 

2 credit/  3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+0+1 

 

The purpose of teaching the subject "Physical principles of mechanics" is 

to develop future professionals the ability to conduct experimental 

research in the field of mechanics. 

The task of the discipline is to: 

  - To develop in students a deep knowledge of the physical foundations of 

mechanics; 

  - The ability to apply this knowledge to the experiments. 

Ability to apply the theoretical knowledge to solve practical 

problems, develop the right strategy solving tasks, own 

experimental research methods 

TM2412 Theoretical Mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 2  

2+0+1 

 

The purpose of this module is formation at future specialists of base for 

the subsequent profound studying of special areas of mechanics. The 

module acquaints students with the main concepts, theorems and methods 

of theoretical mechanics, studies motion of a material point and 

mechanical systems. 

Ability to apply knowledge from various sections of theoretical 

mechanics and its methods which find the appendix at the 

solution of technical tasks, an illustration of their application to 

the solution of specific objectives. 



AMSBD 2413 Analytical mechanics and solid body dynamics  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

2+1+0 

 

The purpose of this module is formation at future specialists of base for 

the subsequent profound studying of special areas of mechanics. The 

module acquaints students with the main concepts, theorems and methods 

of analytical mechanics and rigid body dynamics. 

Knowledge of theoretical mechanics, continuum mechanics, 

main sections of continuum mechanics, mechanics of structural 

elements, mathematical bases of mechanics: analytical 

mechanics and rigid body dynamics, the basic concepts and 

methods of differential geometry, topology. 

MMR3414 Mechanics of machines and robotics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

2+0+1 

The purpose of teaching is to teach the use modern methods of 

investigation of kinematics and dynamics of mechanisms and machines, 

robotic systems and analysis of dynamic processes in machines with using 

modern computer technology 

The ability to use modern methods of investigation of 

kinematics and dynamics of mechanisms and machines, robotic 

systems and analysis of dynamic processes in machines 

TOV3415 Theory of oscillations and vibrations 2 credit/ 3 

ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

1+0+1 

Vibration theory - a field of science that investigates oscillatory and wave 

phenomena in systems of different nature. Theory of vibrations primarily 

interested in the general properties of vibration processes, and not the 

details of the system behavior associated with the expression of its specific 

nature (physical, biological, etc.). 

The ability to make a design scheme, and know the 

methodology and ways of making the differential equations of 

small vibrations of mechanical systems with a finite number of 

degrees of freedom 

MM2416 Materials mechanics  

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

1+0+1 

The purpose of teaching "Mechanics of Materials" is to develop future 

specialists of modern theoretical knowledge in strength calculations. 

The task of the discipline "Mechanics of Materials" is to develop in 

students: 

- Calculation skills of core structural elements of strength, stiffness and 

stability; 

- The ability to appeal to modern testing machines and the measuring 

equipment. 

The ability to calculate the core structural elements of strength, 

stiffness and stability and handling with modern testing 

machines and test equipment. 



ICM2417 Introduction to Continuum Mechanics 2 credit/ 

3 ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

1+1+0 

The purpose and objective is to study the basic concepts and sections of 

continuum mechanics:  kinematics and deformation of environment, strain 

tensor of velocity strain and stress, equations and theorems of dynamics 

and thermodynamics, classical model (ideal gas and liquid, viscous 

incompressible fluid, elastic and thermo-elastic body). 

The ability to solve the problem of determining the equation of 

the medium, the fields of displacement, velocity and 

acceleration, trajectory, streamlines and vortex lines, the strain 

tensor components, the rate of deformation and stress, 

know the basic terms and the theoretical foundations of 

continuum mechanics; 

- Be able to research the simplest method of continuum 

mechanics. 

MDS3418 Mechanics of deformable solids  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Introduction to Continuum 

Mechanics 

2+0+1 

The purpose of the course mechanics of deformable solid (MDS) to give 

students and secure on laboratory studies the theoretical foundations of the 

mechanics of deformable solid, to involve students in the logic modeling 

MDS. The main objective of MDS is the simulation of deformation and 

fracture of solids. 

To be able to solve the problems of the theory of elasticity, 

mechanics of deformable solid, know the basics of the theory of 

thermo-elasticity, the basic concepts thermoviscous elasticity, 

strength condition 

-own a method of modeling and analyzing the simplest task 

mechanics of deformable solid 

FTHMT2419 Fundamentals of thermodynamics and heat and 

mass transfer 

 2 credit/  3 ECTS 

Prerequisites: Introduction to Continuum 

Mechanics 

1+1+0  

Aim of the discipline is to teach students about the theory of the thermal 

energy, momentum and mass transfer in continuum meida (liquids and 

gases). Heat and mass transfer include fundamental disciplines such as 

fluid mechanics, thermodynamics and electrodynamics   

 

-Understand diffusion and heat transfer in fluids, between fluids 

and solids and in applications of the heat and mass transfer.   

-be able to model simple processes of the heat and mass 

transfer, apply boundary conditions and analize the results; 

-Lear how to use methods of modelling nad analisys of simple 

heat and mass transfer phenomena.  

 

FGM3420 Fluid and gas mechanics   

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Introduction to Continuum 

Mechanics 

2+0+1 

 

The aim and purpose of the discipline "Fluid Mechanics" is the study the 

fundamentals of Fluid Dynamics and teach skills for solving problems.  

The course cover kinematics, equations, laws  and theorems of 

hydrostatics, hydrodynamics equations, dynamics of an ideal gas 

environment and a viscous incompressible fluid solutions.  

-  develop a student’s understanding of the basic principles of 

fluid mechanics;  

- the student will demonstrate an ability to recognize the type of 

fluid flow that is occurring in a particular physical system; an 

ability to choose the appropriate fluid mechanical principles 

needed to analyze fluid-flow situations; 

 - the student will demonstrate an ability to solve and analyze 

the mathematical model  associated with a physical fluid-flow 

system. 

EMM3421 Experimental methods in mechanics  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics: Fluid and gas mechanics   

1+0+2 

The aim of the course is to provide students with systematic knowledge in 

the field of experimental methods in mechanics and teaching them the 

procedure of the work. The task of the course is to teach students to do 

experiments by their self. 

- to know the main point, application methods, advantages and 

disadvantages of various experimental methods; 

-to be able to ground choice of experimental methods to solve 

one or another problem; 

- to have skills of development and analyze the results of 

experimental investigation. 



Pro1422 Programming  

3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+0+2 

Module purpose: the main concepts of the automated information 

processing; appointments, structure, main characteristics of computer and 

organizational equipment; main methods and means of processing, 

storage, transfer and information accumulation; appointment and 

principles of use of the system and applied software; bases of 

algorithmization of tasks; main components of computer networks, 

principles of a packet transmission of data, organizations of gateway 

interaction; technologies of information search on the Internet; main 

threats and methods of ensuring information security; the principles of 

information security from unauthorized access; legal aspects of use of 

information technologies and software. 

Knowledge: to use information resources for search and 

information storage; to use the automated systems of office-

work; to apply methods and information means of protection; to 

apply anti-virus means of protection of information; to apply 

the specialized software to collecting, snore and information 

processing in the professional sphere according to studied 

professional modules; to carry out control of a computer 

network. 

Possession of skills of creation of algorithms and flowcharts; 

main concepts of development network and Web of appendices, 

applications of methods of information security, methods of 

information and communication technologies and electronic 

training. 

OOP2423 Object – oriented programming 3 credit/ 

5ECTS 

Prerequisites: Programming 

1+0+2 

Module purpose: studying of life cycle of programs, methods of an 

assessment of quality of software products, technologies of development 

of program complexes, CASE means; methods and algorithms of object-

oriented programming; techniques, languages and standards of 

information support of products (CALS technologies) at various stages of 

their life cycle; principles of cryptographic data security; principles of 

development and methods of design of program systems; methods of 

control over design of program systems; the state standards regulating 

process of development of program systems and their description; 

theoretical bases of methods of development of the software; ways of 

creation of functional specifications; methods of design of program 

complexes, creations of abstract types of data, proofs of correctness of 

programs, organizations of tests and maintenance of program complexes. 

Knowledge: independently to carry out a cycle of design of the 

software; to develop specifications and abstract types of the 

demands given on the basis of the analysis made to the 

software; to prove correctness of programs; to project and code 

necessary tests, to use standard terms and definitions; to design 

system of protection of the software product; Ability of 

techniques of design of the software, collecting, processing and 

representation of scientific and technical materials by results of 

researches; detection of vulnerabilities of the software for the 

purpose of its protection; object-oriented decomposition of a 

task according to the set requirements; implementation of the 

set specification (architecture) of program system in the 

languages Java, C ++. 

ECG2424 Engineering and Computer Graphics 2 credit/ 3 

ECTS 

Prerequisites: Programming 

1+0+1 

The purpose of the course is the development of spatial representation and 

imagination, constructive and geometric thinking, the ability to analyze 

and synthesize the spatial forms and their relationships based on the 

drawings of specific objects, understanding by design drawing technical 

articles and operation of the depicted object. 

Skills in computer search, collection, preparation and 

processing of the information used in professional work, be able 

to do a computer presentation on a given topic. 



CM3425 Computational Mechanics  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Programming 

2+0+1 

The main purpose of the course is to provide the students with the 

fundamental concepts and operating tools to solve problems numerically. 

The ability to solve numerically problems of the mechanics;  to 

know the principles of mathematical modeling of the mechanics 

problems, techniques of construction and investigation of 

difference schemes used for the numerical solution of ordinary 

differential equations and partial differential equations, 

numerical implementation execute them on the computer 

 

IET  1 – Theoretical and celestial mechanics 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Prerequisites: Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes: Foreign Language for 

Professional Purposes 

0+1+0 

The purpose of this course is to examine the scientific Kazakh / Russian / 

foreign language tion. Learn to use scientific terminology in the specialty. 

The ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language. 

NM 3502 

 

Nonholonomic mechanics 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

1+1+0 

The purpose of this subject is to teach students to deduce the basic types 

of the motion equations of the mechanical systems with linear 

nonholonomic ideal constraints: equations with the undetermined 

Lagrange multipliers, Appell equations, Tsenov equations, Chaplygin 

equations, Voronets equations, Boltzmann-Hamel equations. 

- To know the basic concepts of  nonholonomic mechanics; 

-  be able to deduce the motion equations of the nonholonomic 

systems  

PGT3503 

 

Principles of gyroscope theory 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

2+1+0 

The purpose of this subject is study of the basics of the theory of 

gyroscopes. Gyroscopes have the widest sphere of application, beginning 

from motion control of the space and flying vehicles, rocket technique, 

and finishing with construction of the underground and ground roads and 

mining.   

- to know the basic types of gyroscopes, principle of their 

action; 

- to know the approximate theory of gyroscope, its application 

in technique  

STAM3504 

 

Software for theoretical and applied mechanics  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Programming 

1+0+2 

This subject has an applied character and is focused on the acquisition by 

students of skills of numerical solving of the problems of mechanics with 

a help of application packages. The software packages are considered for 

solving the problems of theoretical and applied mechanics. 

- have skills of solving the problems of theoretical and applied 

mechanics with a help of application packages; 

- be able to analyze the obtained results and make the informed 

judgments 

DBVM4505 

 

Dynamics of bodies with variable masses  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites:Theoretical Mechanics 

 

2+1+0 

The purpose of this subject is studying of the main concepts, theorems and 

methods of mechanics of bodies with variable masses, the knowledge of 

bases of mechanics of bodies with variable masses is necessary by 

consideration of problems of practical celestial mechanics: dynamics of 

space flight, rocket dynamics. 

- To know the main concepts and theorems of mechanics of 

bodies with variable masses; 

- to be able to work out the equations of motion of bodies with 

variable masses 



CPCM4506 

 

Classical problems of celestial mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

 

2+1+0 

The purpose of this subject is studying of bases of theoretical celestial 

mechanics, studying of classical problems of celestial mechanics. The 

celestial mechanics is the important section of mechanics which studies 

the celestial bodies  motion, the equations of motion and their first 

integrals are removed, ways of transition to various relative systems of 

coordinates are studied 

- To know the main concepts and laws of  celestial  mechanics; 

- to know statement of classical problems of  celestial  

mechanics and a conclusion of the equations of motion in them 

SMMS4507 

 

Stability of motion of mechanical systems 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

 

2+1+0 

The purpose of this subject is studying of the main methods of research of 

stability of motion. The theory of stability of motion particularly 

important in solving practical problems, as the solution of any mechanical 

problem will inevitably raise questions about the sustainability and 

possible traffic control of  system. 

- To know bases of the theory of stability of motion of 

mechanical systems; 

- to own skills of research of stability of motion 

PMM4508 

 

Perturbation methods in mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

2+1+0 

The purpose of this subject is studying of methods of the theory of 

perturbation  in mechanics, their description is given, advantages and 

applicability limits are defined. Recommendations to application of these 

methods for research of motion of a rigid body with one fixed point are 

made. 

- To know the main methods of the theory of  perturbation; 

- to be able to apply these methods to finding of the 

approximate solution of a task 

NAMM4509 

 

Numerical analysis of the mechanics models 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Computational methods   

1+0+2 

The purpose of this subject is – to acquaint students with the main 

numerical methods which are using at the solution of stationary and non-

stationary problems of mechanics. 

Problems of subject – on the example of various tasks to present the main 

numerical methods: method of grids, method of final elements, method of 

boundary elements. 

- To know bases of mathematical modeling of mechanical 

systems; 

- to be able to carry out the numerical analysis of models of 

mechanics 

APMPAS4510 

 

Applied problems of motion of the planet 

artificial satellite 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites:  

Theoretical Mechanics 

 

2+1+0 

The purpose of this module is to study the theory of motion of artificial 

satellites of the Earth, is presented on the basis of the generalized problem 

of two fixed centers with the main perturbing forces. The possibilities of 

application of this theory to other planetary systems are analyzed. 

- Know the general statement of the problem of the motion of 

artificial satellites of the planet; 

- Be able to deduce the equations of motion and solve simple 

application tasks 

PT4511 

 

Principles of tribology 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

 

1+1+0 

 

The purpose of subject is formation at students of system of knowledge 

and skills on fundamental questions of the theory of friction and wear of 

rigid bodies and ability of their use in practice. 

Problems of studying of subject: 

to study regularities of friction and wear under various conditions and 

modes of loading of rigid bodies. 

- To know the main concepts of a tribology; 

- to show understanding of the processes happening at contact 

interaction of firm deformable bodies and their value in 

equipment 

IET  2 

Fluid and gas mechanics    

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credit / 1,5 ECTS 

Prerequisites: Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes;  

 Foreign Language for Professional Purposes  

0+1+0 

The purpose of this course is to examine the scientific Kazakh / Russian / 

foreign language tion. Learn to use scientific terminology in the specialty. 

The ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language. 



TFCV 3502 Theory of functions of complex variable      

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Mathematical analysis 3 

 1+1+0 

The main task of teaching courses is to teach students skillfully apply the 

methods of the theory of functions of a complex variable to solve 

problems and analyze the results. 

- Know the basic concepts and ideas of the theory of functions 

of a complex variable; 

- Be able to apply the methods of the theory of functions of a 

complex variable to solve the practical problems of fluid 

mechanics. 

EG 3503 Experimental hydromechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Fluid and gas mechanics    

 

1+1+1 

The aim of the course: to give students knowledge on modeling of the real 

flow of fluid and gas, on technique and methodology of experimental 

investigation of fluid dynamics. 

The task of the course is that students should know about  principle of the 

equipment and works of  wind channel,  laboratory bench and instruments.   

 To know about various experimental methods of 

investigation of the process and phenomenon in mechanical 

system.  

 To know the main point, application methodology, 

advantages and disadvantages of various experimental methods. 

 To be able to ground the choice of the experimental 

method for solving one or another problem, to mathematically 

development the results of the experimental investigation 

•To have practical skill on work with simulation machine, plant, 

gauge and measuring device , on statement of experimental 

investigations 

SFGM  3504 Software for fluid  and gas mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Programming  

1+0+2 

Course objective: To teach students to analyze the results of simulation of 

fluid dynamics with ready-made software packages. 

- Know the basic principles of settlement in packages of applied 

programs for problems of fluid dynamics; 

- To be able to solve the problems of fluid dynamics using the 

software packages; 

- Own method of processing and analysis of the results. 

FD 4505 Fluid dynamics  

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Fluid and gas mechanics    

1+1+1 

The aim of discipline is to teach students to analyse physics of the real 

phenomenons  encountered in fluid dynamics and their investigation with 

the help of mathematical body. 

Tasks of course to teach students:  

- analyse physics of the real phenomenons encountered in fluid 

mechanics; 

- determine the main parameters  defining the behavior  of phenomenons 

and construct their models. 

- be able to analyse physics of real phenomenons encountered in 

fluid mechanics; 

- be able to determine the main parameters defining the 

behavior of phenomenons; 

- own methodology of construction of model and investigation 

of flows with the help of mathematical body 

CFD4506  Computational fluid dynamics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Computational Mechanics 

1+0+2 

The purpose of the given discipline is to teach students the basic 

numerical methods for the study of viscous fluid modeled by the Navier-

Stokes equations and their properties. To be able to select and construct 

viscous fluid flow models and have practical skills in numerical 

realization on computer program.    

- to have a knowledge of theoretical basics and principles of 

numerical model construction and their properties; 

- to be able to choose and construct numerical models of fluid 

and gas flows, have a practical skills of their numerical 

implementation; 

- to have a knowledge of processing and analysis of the 

obtained results.     

PM4507 

 

Principles of magnetohydrodynamics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites:Fluid and gas mechanics    

 2+1+0 

The main purpose and objective of discipline is to give students the 

theoretical knowledge and understanding of the basic laws of fluid 

dynamics and heat transfer of the MHD flow of a viscous conducting 

fluid. 

As part of the course, students will learn the MHD model of a viscous 

incompressible conducting fluid, learn to investigate the processes of 

conducting fluid flows with variable conductivity. 

- Know the basic concepts and terms of MHD models; 

- Be able to build a model of the flow conducting fluid; 

- The method of choice own the model and research flows 

conducting fluid. 



PhH4508 

 

Physicochemical hydrodynamics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Fluid and gas mechanics    

1+1+1 

The main objective and task of the subject is to give students theoretical 

knowledge and idea about main law, methods of investigation of the 

process with physical and chemical conversion 

-to know main conception, term and models for description of 

the process with physical and chemical conversion; 

-to be able to construct a model of the flow with  physical and 

chemical conversion; 

- to possess the methods of choice of the models and 

investigation of the flow, development and analyze the results 

of the investigation of the process with  physical and chemical 

conversion; 

FTFMCM  

4509 

Fundamentals of turbulent flows, models and 

computation methods 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Fluid and gas mechanics    

2+1+0 

The aim of discipline is to introduce students to the main models of 

turbulence and teach methods their calculation. 

Know the main models of turbulent flows. 

Know principles of construction of such models. 

Acquire skills of investigation of turbulent flows. 

EMPM4510 

 

Experimental methods in porous media3 credit/ 

5ECTS 

Prerequisites: Experimental methods in 

mechanics 

1+0+2 

The aim of the course: To give students knowledge on modeling, 

technique and methods of experimental investigation of the flow in porous 

media. 

The task of the course is that students should have an idea about 

equipment principles and works of laboratory bench and measuring 

devises. 

 to have an idea about various experimental methods of 

investigation of the process and pheneomenon in porous media, 

about abilities and perspective of these methods; 

 to know main point, application methodology, advantages 

and disadvantages of various experimental methods; 

 to be able to ground the choice of the experimental 

methods for solving one or another problem, mathematically 

ground the results of the experimental investigation. 

 to have a practical skill on work with simulation machine, 

plant, gauge and measuring device , on statement of 

experimental investigations 

PFTCMM4511 

 

Principles of filtration theory, calculation 

models and methods 2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Fluid and gas mechanics    

1+0+1 

The aim of the course to acquaint students with modern methods of  

problem investigation of the filtration of incompressible or low 

compressible fluid in porous media 

The task of the course to teach students to solve various problems on 

filtration with analytical and numerical methods by their selves 

-to know main concepts and theoretical base of the filtration 

theory; 

-to be able to build model of flow in porous media; 

-to have an ability to solve the problem of the incompressible 

fluid flow in porous media by modern methods of investigation. 

IET 3 

Mechanics of Structural Elements 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/ 1,5 ECTS 

Prerequisites: K(R)LPP Kazakh (Russian) 

Language for Professional Purposes: Foreign 

Language for Professional Purposes 

0+1+0 

The purpose of this course is to examine the scientific Kazakh / Russian / 

foreign language tion. Learn to use scientific terminology in the specialty. 

The ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language. 

PMM3502 

 

Practicum on Materials mechanics 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Materials mechanics 1+0+1 

The purpose of the course - to study modern experimental methods in 

mechanics with purpose of their practical application in research, 

production and teaching activities of specialist. 

Discipline objectives: to give students the kind of knowledge that will 

enable them to practice to use experimental methods in scientific, 

industrial and educational activities. 

Ability to deal with modern testing machines and test 

equipment, analyze the mechanical properties of structural 

materials 



VER 3503 

 

Vibrations of elastic rods 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theory of oscillations and 

vibrations 

2+1+0 

The purpose of the course - to teach the student to determine the 

longitudinal, torsional and bending vibrations of an elastic rod, the student 

must distinguish between free, natural and forced vibrations, have an 

understanding of the phenomenon of resonance. 

Able to determine the natural frequencies of vibration of elastic 

rods, as well as dangerous vibrations to assess the strength of 

the structure. 

SCM3504 

3504 

Software for continuum mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Programming 

1+0+2 

The purpose of course is to provide the students with the knowledge and 

skills to solve fluid dynamic problems simulation by software and  

analyze the results of simulation. 

 

- To know the basic principles of calculations of fluid dynamics 

problems by software; 

- To be able to solve the problems of fluid dynamics using the 

software; 

- To own technique of processing and analysis of calculation 

results. 

PEM 4505 

 

Principles of earthquake mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites:  

Mechanics of deformable solids 

2+1+0 

The purpose the course - to teach students to analyze the material with the 

problems of mechanics and hypotheses seismologists. 

Objective of the course - to give students a knowledge of the basic 

concepts and models of the mechanics of earthquakes: the magnitude and 

scope of the hearth, 

radiation waves and focal mechanism, fault earthquake, mobile 

dislocations 

- Know the basic concepts and models of mechanics of 

earthquakes; 

- Be able to apply the three laws of Gutenberg - Richter to the 

analysis of the seismic activity of the Northern Tien Shan; 

GM 4506 

 

Geomechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites:  

Mechanics of deformable solids 

2+1+0 

The purpose of the discipline - to provide students the complex concepts 

and knowledge of mechanical processes operating in the rock mass. 

The objectives of the discipline is to: 

study of the physical and mechanical properties of rocks and methods of 

laboratory tests, evaluation of the initial stress state of the rock mass, the 

experimental and theoretical methods for its determination. 

- Know the basic concepts and models of geo-mechanics; 

- Be able to apply the laws and methods of geomechanics to 

solve applied problems of geology and mining; 

FMC4507 Fundamentals of Mechanics of Composites 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of deformable solids 

2+0+1 

The purpose of subject - study of composite materials, which represent a 

heterophasic system derived from two or more components while 

preserving identity of each individual component, methods to determine 

the effective characteristics of the composites. .  

- Know the basic characteristics and models of composite 

materials; 

- Be able to apply the micro macromodels of composite 

materials to calculation of strength; 

FA4508 

 

Fundamentals of aeroelasticity 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of deformable solids 

2+1+0 

Aeroelasticity - is a field of applied mechanics, which studies the behavior 

of elastic bodies in the gas stream. Discipline devoted to the linear theory 

of vibrations of various elements of the aircraft structure, exposed to 

aerodynamic forces, and to supersonic flow. This task allows you to 

determine the critical speed above which will lead to the destruction of 

design offers. 

- Know the basic concepts of aero-elasticity; 

- Be able to apply to the analysis of the stability of self-

oscillations of plates and shells in the gas stream; 

VSDS4509 

 

Vibrations and stability of deformable systems 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of deformable solids 

2+1+0 

The purpose of subject - the study of the problems of stability of elastic 

and elastic-plastic systems: loss of stability under various forms of 

equilibrium and beyond the elastic limit, the study of the behavior of a 

compressed rod with a loss of stability beyond the elastic limit. 

- Know the criteria for the stability of elastic and inelastic 

systems; 

- To be able to find the critical force of the elastic and inelastic 

systems; 

FTDR4510 

 

Fundamentals of theory of durability and 

reliability 

3 credit/ 5ECTS 

The purpose of subject - the study of the basic theory of the strength and 

reliability of machinery, equipment and technical systems; acquisition by 

students of knowledge about the basics of calculating the characteristics of 

- Know the concept of Griffiths - Irwin - Orowan; Kachanova - 

Rabotnova; 

- Be able to apply the methods of fracture mechanics and 



Prerequisites: Mechanics of deformable solids 

2+0+1 

strength, reliability and durability evaluation of the reliability of technical 

systems, development and implementation of measures for its 

improvement. 

damage to the analysis of strength, reliability and durability of 

structural elements; 

TS4511 Thermodynamics of solids 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Fundamentals of 

thermodynamics and heat and mass transfer 

 Experimental methods in mechanics 

1+1+0 

The purpose of subject - the study of the laws of energy transformation in 

the form of heat transfer, and carry out the work; have the concept of 

reversible and irreversible processes, and methods of analysis; know the 

basic processes of conversion of heat into work, to know the meaning and 

purpose of all of the thermodynamic properties of solids and methods of 

their determination. 

- Know the laws of thermodynamics homogeneous processes, 

the conditions of thermodynamic balance; 

  - Be able to apply the model of a thermoelastic continuum to 

the analysis of the stress strain state of structural elements. 

IET 4 -   Mechanics of machines, robots and control systems 

SW 3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credit / 1,5 ECTS 

Prerequisites: Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes: Foreign Language for 

Professional Purposes 

0+1+0 

The purpose of this course is to examine the scientific Kazakh / Russian / 

foreign language tion. Learn to use scientific terminology in the specialty. 

The ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language. 

EMMM Experimental Methods in  Machines Mechanics 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics 

1+0+1 

 

The purpose of the course is to provide students with knowledge of the 

system in the field of experimental methods in mechanics of machines and 

training them in how to work. 

Objective of the course is that students must: have an idea of modern 

experimental methods in mechanics of machines and be able to hold their 

own experimental studies 

- Know the basic methods and tools for measuring the 

mechanical properties of machines and mechanisms, methods 

of organization and planning of experiments; 

- Be able to hold their own experimental research in the 

mechanics of machines 

BR3503 

 

Basics of robotics3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics 

2+0+1 

The purpose of the course is to provide students system knowledge in 

robotics. 

Objective of the course is that students must: have an idea of the modern 

state and solving methods in problem of robotics and be able to using 

computer technology to solve problems of kinematics, determine the 

robot's workspace, plan the trajectory of the robot, analyze obtained 

results and make informed judgmentsv 

- Know the basic information about the manipulative robots,  

kinematics of robotic manipulator (direct and inverse problem), 

working space of the robot  and planning trajectory of 

manipulator, vision system, robot programming languages; 

- Be able to with the help of computer technology solve 

problems of kinematics, determine the robot's workspace, plan 

the trajectory of the robot, analyze obtained results and make 

informed judgments 

SMP3504 Software for  mechanic problems 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Programming  

1+0+2 

The purpose of this discipline - the acquisition of skills by students the 

numerical solution of problems of mechanics mechanisms through 

application packages. This course will be studied principles of modeling 

the simple problems of mechanics of the mechanisms. 

- Be able to solve problems in mechanics with application 

packages; 

- Be able to analyze the obtained results and make informed 

judgments 

TMHP4505 

 

Theory of mechanisms with higher pairs 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics 

2+0+1 

The purpose of the course is to study for students the basic theory of the 

mechanisms of higher pairs and their methods of analysis and synthesis. 

Objective of the course is to study  for students of methods of analysis and 

synthesis of mechanisms with higher pairs, and methods of their design. 

- Be able to design and investigate the gear and cam 

mechanisms; 

- Be able to design and to investigate these mechanisms on the 

PC. 



BLMS4506 

 

Basics of lever mechanisms synthesis 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics 

 2+0+1 

The purpose of the course is to providing for  students  knowledge  system  

in the field of synthesis of linkages mechanisms. 

Objective of the course is that students should: 

To have an idea of the modern state and problem-solving methods of 

kinematic and dynamic synthesis of linkages mechanisms and be able to 

apply computer technology to solve problems of synthesis of mechanisms 

and machines, analyze the obtained results and make informed judgments 

- Know the basic methods of kinematic synthesis linkage 

mechanism, graphic analytical and analytical methods 

(interpolation methods,  quadratic and the best approximation), 

the method of blocked areas, various optimization methods, and 

techniques aimed at elimination of so-called "branching effect"; 

- Have an understanding of the dynamic synthesis of linkages 

mechanisms; 

- Be able to apply computer technology to solve problems of 

synthesis of mechanisms and machines - уметь применять 

компьютерные технологии  для решения задач синтеза 

механизмов и машин 

CAD4507 

 

Computer Aided Design 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites : Mechanics of machines and 

robotics 

2+0+1 

The purpose of the course is to study the students the means and methods 

of automation of all stages of design, technology, design work using 

computer-aided design (CAD). 

- Be able to perform and read technical drawings; 

- Know the rules and standards of graphic design engineering 

and technical documentation; 

- Be able to algorithmization project tasks based on 

optimization methods, mathematical modeling. 

CRS4508 Control of robotic systems 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: BR3503 

Basics of robotics 

2+0+1  

The purpose of the course is to providing students knowledge in the field 

of system control robotic. 

Objective of the course is that students must: have an idea of the modern 

state and problem-solving methods robotic control systems and be able to 

with the help of computer technology to solve problems of dynamics and 

control of robotic manipulation    

Know the basic theory of automatic control, dynamics and 

control of robotic manipulation, sensitization robot, motion 

programming robots; 

- Be able to with the help of computer technology to solve 

problems of dynamics and control of robotic manipulation, 

analyze obtained results and make informed judgments 

OMM4509 

 

Oscillations of machines and mechanisms 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics 

2+0+1 

The purpose of the course is to provide for students system knowledge of 

vibration of machines and mechanisms. 

Objective of the course is that students must: 

To have an idea of the modern state and problem-solving methods of 

vibration of machine and mechanisms and be able to apply the 

phenomenon of oscillations in a vibratory conveyor, balance the weight in 

the mechanisms and machines, balance the forces in the mechanisms 

- Know the methods of research in the mechanisms of friction 

fluctuations, fluctuations in the mechanisms with flexible 

couplings and shafts, fluctuations in linkages and cam 

mechanisms, fluctuation in the mechanisms of the speed 

controller, the method of vibration isolation and dynamic 

damping; 

- Be able to apply the oscillation phenomenon in a vibratory 

conveyor, balance the weight of the mechanisms and machines, 

balance the forces in the mechanisms 

ITM4510 

 

Information technologies in mechanics 

3 credit/ 5ECTS 

Prerequisites: Theoretical Mechanics 

2+0+1 

The purpose of the course is to provide fo students system knowledge in 

information technology and training in the mechanics of their work 

practices. 

Objective of the course is that students must: have an idea of modern 

information technology solutions, analysis and presentation of the 

simplest problems of mathematics and mechanics, computer softwares 

Students will receive knowledge and skills that will enable them 

to take a fresh look at their tasks in other disciplines, to find the 

original approach to the decision, to conduct a more detailed 

analysis. 

- Know basic computer methods in mechanics, a system of 

analytical calculations Maple, visual programming language 

Delphi, as well as the training of publication LaTeX; 

- To be able to make programs for solving the problems of the 

language of analytical calculations Maple, a visual 

programming language Delphi, and use LaTeX publishing 

system for registration of articles and research papers in the 



 

 

press. 

ODMS4511 

 

Optimal design of mechanical systems 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Mechanics of machines and 

robotics 

1+0+1 

The purpose of the course is to teach for students the theoretical and 

applied aspects of optimal design.  Presents methods of linear and 

nonlinear programming, variational methods, computational algorithms. A 

lot of space devoted to solving specific design problems. 

Know the methods of linear and nonlinear programming, 

variational methods, computational algorithms, theoretical and 

applied problems of optimal design. 

IE 3601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise) 

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

 

Aim of the discipline: forming the students the necessary skills and 

competencies to succeed in the field of entrepreneurship in the industrial 

sector, the implementation of innovation in market conditions, 

management of risk investments in the production of goods. 

be able to assess the economic situation of the economic entity 

in the market and choose the strategy and tactics of innovative 

behavior, which allows to obtain and maintain a competitive 

advantage; 

create new innovative businesses and organizations. 

 

IPL 3602 Intellectual Property Law  

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

 

The aim of the course is special training in law for the implementation of 

activities aimed at the implementation of the rule of law and law 

enforcement in various spheres of society 

 

Know the existing law, the main problems and the practice of 

its 

application, the system of bodies dealing with the registration of 

intellectual property rights; 

be able to analyze, apply and interpret the legal acts 

FEM3603 Finite element method  

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Mathematical Physics equations 

1+0+1 

 

The aim of the course: learning the theoretical and practical fundamentals 

of the finite element method (FEM), the use of finite element method to 

solve specific problems in mathematical physics. 

Know: Theoretical and practical bases of the finite element 

method. Algorithms and computer implementation of the FEM. 

On the modern FEM software.  

Be able to: split region into finite elements, finite element 

method applied to specific equations numerically realize the 

problem with the help of available software FEM.  

Know: how to work with software systems. 

PDC3604 Parallel and distributed computing  

2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: Programming  

1+0+1 

 

Possession of skills of implementation of rational strategy of the 

numerical solution of tasks; applications of methods of processing of 

images, creation of conceptual and applied models of images, 

development of algorithmic implementers of the received models; to 

realize, debug and start basic algorithms in practice; applications of 

parallel methods for the solution of standard problems of calculus 

mathematics; development of deterministical and stochastic systems of 

recognition; creation of classes, libraries and bins on Java; implementation 

of appendices in the Java language; means of the parallel and distributed 

programming for cluster and multiprocessor computing systems; 

realization of algorithms of processing of data with help of the modern 

languages of high level; uses of architectural patterns for the distributed, 

interactive and adaptable systems. 

Knowledge of the theory of differential schemes and principles 

of their construction;  main cryptographic methods, protocols 

and algorithms, structures of cryptographic messages and 

mathematical models of texts and codes;  fundamental 

technologies of development of algorithms;  principles of 

creation of parallel computing systems;  mathematical models 

of parallel algorithms;  fundamental concepts of the theory of 

recognition of images. 

Ability to find effective solutions of problems of calculus 

mathematics; to apply Numerical methods of the solution of 

initial and regional tasks to the ordinary differential equations 

and the differential equations in private derivatives, the 

integrated equations; to carry out cryptoanalysis of models of 

codes, to control confidential keys; to model images and to 

create animations of difficult scenes and events; to develop 

effective algorithms of the solution of tasks. 


