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МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



 

 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Креди

ты 

Семестр 

Образовательная программа   

  6В06102  - «Информационные системы» 

1. 

 

 

 

ООД 

 

 

PОAK 1111 Право и основы 

антикорупционной культуры       

5 1 

ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и 

воспримчивости инноваций       

EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности    

 

Право и основы антикорупционной культуры  – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия  

Цель: Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, освоение 

понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса  

Краткое описание дисциплины: Идеологическая и политическая направленность 

дисциплины право и основы антикорупционной политики определяется задачами, 

вытекающими из национального законодательства Республики Казахстан по 

совершенствованию правовых знаний и формированию антикоррупционного мировоззрения. 

Методологическая направленность этой дисциплины предполагает: - Систематическое 

исследование теоретических знаний о стране и праве, их взаимодействии и роли 

антикоррупционной осведомленности в жизни человека и общества. Эта дисциплина 

позволяет продемонстрировать деятельность государственных механизмов, использующих 

правовые, экономические и другие средства воздействия для управления публичными 

процедурами; реальные возможности права как одного из социальных регуляторов, а также 

этики, в том числе антикоррупционной, религии, обычаев и т.д., В решении социальных, 

экономических и политических проблем современного общества; историческая 

преемственность правовой системы заимствует как собственный, так и зарубежный опыт. В 

рамках "права и основ антикоррупционной культуры" государство и право  раскрывают 

понятие коррупции и осведомленность о борьбе с коррупцией, раскрывают основы 

антикоррупционной культуры, изучают антикоррупционное законодательство и юридическую 

ответственность за коррупционные преступления. Полученные знания помогут понять общие 

законы развития социальной системы, взаимосвязь между законом и обществом, 

антикоррупционную осведомленность. 

 Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 

причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; работать 

над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать духовно-

нравственные механизмы предотвращения коррупции. 



 

 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения 

норм в современный период; правового анализа различных документов; умение анализировать 

ситуации конфликта интересов и морального выбора; совершенствования антикоррупционной 

культуры; действия в ситуации конфликта интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения коррупции; 

в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций  – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, География,   Человек и общество, Самопознание 

Постреквизиты: Организация производства и управление предприятием 

Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, освоение 

понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

 Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, которые 

влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с вероятностью их 

успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских навыков и компетенций, 

тесно связанных с более широкими вопросами, квалифицированной рабочей силы, миграцией 

и отношением к предпринимательству. Дисциплина помогает развить предпринимательское 

мышление, и обучение студентов предпринимательским навыкам и критическому мышлению, 

способствующему к принятию инновационных решений. 

 Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов; применять на практике методы научного познания экономических 

явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации в течение 

всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать 

новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности   – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

            Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: Формирование экозащитного мышления и 

способность предупреждения чрезвычайных ситуаций, современное состояние окружающей 

среды, природные экосистемы и техносферы. 

Ожидаемые результаты:  



 

 

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; 

концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; основы законодательства по 

охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения 

оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для 

решения теоретических и практических задач. 

 

3 курс  

 

№ Цикл Код и наименование 

 

Кредиты Семестр 

Образовательная программа   

  6В06102  - «Информационные системы» 

1.  БП EUSIS 3321 Элементы, устройства и средства 

информационных систем   6 6 

AKS 3321 Архитектура компьютерных систем 

2.  ПД KS 3305 Компьютерные сети 
5 5 

OST 3305 Основы сетевых технологий 

3.  ПД UDIS 3311 Управление данными в 

информационных системах 5 6 

IAD 3311 Интеллектуальный анализ данных 

4.  ПД MIT 3311 Мультимедийные ИТ 

5 6 MAD 3311 Методы анализа данных 

 

 

 

Элементы, устройства и средства информационных систем - 6 кредитов 

 

Пререквизиты: Информационные системы и технология 

Постреквизиты: Информационная безопасность и защита информации  

Цель: изучение схемотехнических способов построения элементов, узлов и устройств 

ЭВМ и принципов их работы. 

Краткое описание дисциплины: Информационная система по существу состоит из 

пяти компонентов: аппаратного обеспечения, программного обеспечения, базы данных, сети и 

людей. Эти пять компонентов интегрируются для выполнения ввода, обработки, вывода, 

обратной связи и управления. Аппаратное обеспечение состоит из устройства ввода/вывода, 

процессора, операционной системы и мультимедийных устройств. Программное обеспечение 

состоит из различных программ и процедур. База данных состоит из данных, организованных 

в требуемую структуру. Сеть состоит из концентраторов, средств связи и сетевых устройств. 

Люди состоят из операторов устройств, сетевых администраторов и системных специалистов. 

Обработка информации состоит из ввода, обработки данных, хранения данных, вывода и 



 

 

управления. На этапе ввода инструкции по данным подаются в системы, которые на этапе 

обработки обрабатываются программными программами и другими запросами. На этапе 

вывода данные представляются в структурированном формате и отчетах. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: схемотехнические способы построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и 

принципы их работы, а также проектирования различных цифровых и аналоговых 

электронных устройств; 

Уметь: составлять электрические схемы и объяснять принципы работы различных 

логических элементов (ЛЭ), узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять область их 

предпочтительного применения; разрабатывать схемы цифровых устройств 

последовательностного и комбинационного типов на основе ЛЭ и триггерных схем; строить 

схемы и объяснять принципы работы запоминающих устройств различных типов. 

Иметь навыки: проектирования различных логических элементов (ЛЭ), узлов 

цифровых устройств ЭВМ. 

Быть компетентным: использовать и рассчитывать показатели критериев оценивания 

информационной системы, осуществления необходимых измерений. 

 

Архитектура компьютерных систем - 6 кредитов 

 

Пререквизиты: Информационные системы и технология 

Постреквизиты: Информационная безопасность и защита информации 

Цель: овладение студентами архитектурных особенностей современных ЭВМ и 

компьютерных систем; основ проектирования функциональных устройств и устройств ЭВМ; 

основ организации вычислительных комплексов. 

Краткое описание дисциплины: Компьютерные архитектуры представляют собой 

средства взаимосвязи для аппаратных компонентов компьютера, а также отображаемый 

режим передачи и обработки данных. Для ускорения перемещения данных были разработаны 

различные конфигурации компьютерной архитектуры, позволяющие увеличить объем 

обработки данных. Базовая архитектура имеет центральный процессор в ядре с основной 

памятью и системой ввода-вывода по обе стороны от центрального процессора. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия и основные принципы построения архитектур компьютерных 

систем; типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; организацию и 

принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; процессы обработки 

информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем; основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам. 

Уметь: получать информацию о параметрах компьютерной системы; подключать 

дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной 

системы; производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Иметь навыки: навыками технической реализаций и модернизации ЭВМ и их 

компонентов; 

Быть компетентным: распознавать требуемое ПО для настройки аппаратных средств 

и решения, поставленных задач. 

 

 

Компьютерные сети - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Технология программирования 

Постреквизиты: Информационная безопасность и защита информации, Архитектура 

компьютерных систем 



 

 

Цель: освоение принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

особенностей работы персонального компьютера в сетях, знакомство с современными 

компьютерными сетевыми технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки 

и представления информации, а также получение практических навыков работы в локальных 

сетях. 

Краткое описание дисциплины: Компьютерная сеть, также называемая сетью 

передачи данных, представляет собой ряд взаимосвязанных узлов, которые могут передавать, 

принимать и обмениваться данными, голосовым и видеотрафиком. Примеры узлов в сети 

включают серверы или модемы. Компьютерные сети обычно помогают конечным 

пользователям обмениваться ресурсами и общаться. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию компьютерных сетей, особенности современных сетевых 

технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, средства и способы 

передачи, преобразования и представления информации в сетях; перспективы и тенденции 

развития современных сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, 

поиска, обработки и представления информации; 

Уметь: осуществлять установку и конфигурирование сетевых аппаратных средств в 

современных операционных системах; обеспечивать назначение прав доступа, защиту 

паролем и копирование содержимого папок файловой системы, разделять для совместного 

использования аппаратные и программные ресурсы сети; 

Иметь навыки: строить и анализировать модели компьютерных сетей проектирования 

локальных сетей для решения конкретных практических задач;  

Быть компетентным: в принципах построения и функционирования компьютерных 

сетей. 

 

Основы сетевых технологий - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Технология программирования  

Постреквизиты: Информационная безопасность и защита информации, Архитектура 

компьютерных систем 

Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе 

изучения сетевых технологий для последующего применения в учебной и практической 

деятельности. 

Краткое описание дисциплины: Компьютерные сети существуют уже много лет, и с 

течением времени технологии стали быстрее и дешевле. Сети состоят из различных устройств 

— компьютеров, коммутаторов, маршрутизаторов, — соединенных вместе кабелями или 

беспроводными сигналами. Понимание основ того, как объединяются сети, является важным 

шагом в создании беспроводной сети в сообществе или районе. Существует множество 

различных способов соединения сетевых узлов друг с другом. Распространенные технологии 

подключения, такие как Wi-Fi, Bluetooth и т.д., Предназначены для работы с использованием 

определенной топологии сети. При проектировании сетей и выборе протоколов подключения 

важно иметь представление об этих топологиях. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: эталонную модель взаимодействия открытых систем; общие принципы 

проектирования современных систем и сетей телекоммуникаций, включая мультисервисные 

сети связи; 

Уметь: формализовать поставленную задачу; применять защищенные протоколы, 

межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты информации в сетях; 

Иметь навыки: методами использования программных средств для решения 

практических задач информационного обмена на базе сетевых технологий; 

Быть компетентным: проводить анализ показателей качества сетей и систем связи. 

 



 

 

Управление данными в информационных системах -5 кредитов 

 

Пререквизиты: Информационные системы и технология  

Постреквизиты: Менеджмент IT-проектов 

Цель: формирование у студентов четкого представления места и роли современных 

систем управления базами данных, освоение теоретических основ моделирования и обработки 

информации, понимание тенденций развития отрасли и направления перспективных 

исследований, изучение студентами принципов построения современных систем поддержки 

принятия решений на основе технологий DataWarehousing и OLAP, разработки 

информационно-поисковых систем. 

Краткое описание дисциплины: Информационные системы управления (MIS) - это 

формальная дисциплина в рамках бизнес-образования, которая устраняет разрыв между 

информатикой и известными бизнес-дисциплинами, такими как финансы, маркетинг и 

менеджмент. Несмотря на это, большинство студентов пройдут только один или два курса 

MIS в рамках своей программы бакалавриата. Даже если вы этого не осознаете, вы 

используете MIS каждый день. Если вы используете электронную почту, вы используете MIS, 

поскольку электронная почта является информационной системой (хотя вы, пользователь, 

видите только ее конец). Если вы каждое утро входите в компьютер и просматриваете или 

редактируете данные на корпоративных серверах, вы используете информационные системы. 

В общем, информационные системы охватывают любые взаимодействия между 

организованными данными и людьми. MIS может быть средством передачи информации 

(например, Интернет), программным обеспечением, отображающим информацию (например, 

Microsoft Excel), или системами, которые управляют данными. В этом курсе вы узнаете о 

компонентах информационных систем управления и о том, как использовать их в бизнесе.  

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: виды информационных моделей и соответствующее языковое обеспечение, 

основные типы систем управления базами данных, их архитектуру, функции и принципы 

использования СУБД в организации, математические методы, влияющие на принципы 

разработки СУБД; 

Уметь: применять полученные знания к решению вопросов проектирования 

логической структуры баз данных, формированию запросов к реляционным базам данных на 

языке SQL; 

Иметь навыки: навыками формулирования запросов на языке SQL, работы в 

многопользовательской СУБД с архитектурой «клиент-сервер. 

Быть компетентным: в настройке параметров БД; при устранении и восстановления 

работоспособности БД после сбоев в работе оперативнойсистемы. 

 

Интеллектуальный анализ данных - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Информационные системы и технология 

Постреквизиты: Менеджмент IT-проектов 

Цель: ознакомление студентов с основными понятиями и методами интеллектуального 

анализа данных (Data Mining); получении практических навыков по применению 

интеллектуального анализа данных для решения реальных задач; получении навыков работы с 

современными инструментами для выполнения интеллектуального анализа. 

Краткое описание дисциплины: Интеллектуальный анализ данных - изучает 

алгоритмы и вычислительные парадигмы, которые позволяют компьютерам находить 

закономерности и закономерности в базах данных, выполнять прогнозирование и 

прогнозирование и в целом улучшать свою производительность за счет взаимодействия с 

данными. В настоящее время он рассматривается как ключевой элемент более общего 

процесса, называемого обнаружением знаний, который имеет дело с извлечением полезных 

знаний из необработанных данных. Процесс обнаружения знаний включает в себя выбор 



 

 

данных, очистку, кодирование с использованием различных статистических методов и 

методов машинного обучения, а также визуализацию сгенерированных структур. Курс будет 

охватывать все эти вопросы и проиллюстрировать весь процесс примерами. Особое внимание 

будет уделено методам машинного обучения, поскольку они предоставляют реальные 

инструменты для поиска знаний. Также будут обсуждены важные смежные технологии, такие 

как хранилище данных и оперативная аналитическая обработка (OLAP). Студенты будут 

использовать новейшее программное обеспечение интеллектуальный анализ данных. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: назначение и роль Data Mining в проведении исследований модели, методы и 

средства Data Mining, задачи классификации и регрессии, поиска ассоциативных правил, 

кластеризации; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор методов Data Mining и применять их для 

решения практических задач; оценивать точность построенных моделей; 

Иметь навыки: работы с инструментальными средствами Data Mining, такими как: 

Weka и rapidminer; 

Быть компетентным: анализировать социально-экономические проблемы и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования. 

 

 

Мультимедийные ИТ- 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Компьютерная графика и дизайн 

Постреквизиты: Web программирования 

Цель изучения курса: формирование у будущих специалистов знаний и владений 

использования современных компьютерных технологий и их возможностей по созданию, 

обработке и публикации мультимедийных продуктов. 

Краткое описание дисциплины: Мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа. 

Виды мультимедиа технологий. Мультимедиа как искусство. Спецэффекты в кино. Создание 

сайтов. Этапы создания сайта. Сочетание цветов. Основы монтажа. Создавать, редактировать, 

сохранять видео файлы. Основные этапы создания фильма. Создание аудиофайлов. Монтаж 

по 10 принципам. Создание и написание рецензий. Создание титров. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: виды мультимедийных продуктов; составляющие мультимедиа; форматы 

представления динамических данных; мультимедийные технологии работы с динамическим 

содержимым программных продуктов; специальные термины в области динамического 

содержимого программных продуктов; программное обеспечение для сбора, обработки, 

хранения и демонстрации динамического содержимого программных продуктов; принципы 

проектирования пользовательских интерфейсов; понятие компьютерной модели и 

моделирования; принципы и этапы создания презентации; принципы анимации графических 

объектов; 

Уметь: работать с программным обеспечением обработки отраслевой информации; 

работать с программами разработки презентаций; работать с программным обеспечением для 

сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического содержимого программных 

продуктов; работать с мультимедийными инструментальными средствами; создавать 

анимации графических объектов в специализированном программном обеспечении; создавать 

gif-анимации в специализированном программном обеспечении. 

Иметь навыки: разработки презентаций, создавать анимации графических объектов в 

специализированном программном обеспечении; 

Быть компетентным: использовать технологии мультимедиа для создания, обработки 

и компоновки стандартных форматов файлов. 

 

 



 

 

Методы анализа данных- 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Компьютерная графика и дизайн 

Постреквизиты: Web программирования 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; обоснование 

правильности выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений. 

Краткое описание дисциплины: Анализ данных - это метод, который обычно 

включает в себя несколько действий, таких как сбор, очистка и организация данных. Эти 

процессы, которые обычно включают программное обеспечение для анализа данных, 

необходимы для подготовки данных для бизнес-целей. Анализ данных также известен как 

анализ данных, описываемый как наука об анализе необработанных данных для получения 

обоснованных выводов на основе этих данных. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: способы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

Уметь: выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на 

интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных; 

Иметь навыки: обосновать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; способностью использовать 

математические методы обработки, анализа и синтеза результатов исследований. 

Быть компетентным: оценить применимость различных методов анализа данных к 

конкретному набору данных технологии. 

 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Образовательная программа   

  6В06102  - «Информационные системы» 

1.  БД WP 4322 Web программирование 5 7 

DWI 4322 Дизайн Web - интерфейсов 

2.  БД IBZI 4323 Информационная безопасность и защита 

информации 

6 7 

NIS 4323 Надежность информационных систем 

3.  ПД MITP 4309 Менеджмент IT-проектов 3 7 

TVDR 4309 Технологии виртуальной и 

дополненной реальности 

 

 

Web программирование - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Основы сетевых технологий 

Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы 



 

 

Цель изучения курса: получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков работы с современными Интернет технологиями, методами и инструментальными 

средствами, применяемыми для разработки web-ориентированных информационных систем.  

Краткое описание дисциплины: Технологии программирования и разработки. Web-

технологии. Структура HTML документа и основные теги HTML формы. Оформление при 

помощи CSS. JavaScript - основы синтаксиса, типы данных, управляющие конструкции и 

функции. Фреймворк jQuery. РНР - основы синтаксиса, типы данных, управляющие 

конструкции и функции. РНР - обработка запросов. РНР - файлы и сессии. SQL - язык 

запросов к базе данных. Каркас Web –приложения. Безопасность. Перспективы развития Web-

технологий. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: подходы к технологиям программирования и web-технологиям; принципы 

работы и логическую взаимосвязь РНР с другими элементами web-технологий; синтаксис 

языка РНР в функционально-модульной логике; принципы построения серверной части web-

приложений с помощью языка РНР; способы подготовки и отладки PHP-скриптов; принципы 

построения клиентской части web-приложений с помощью HTML и JavaScript; подходы к 

переносу полученных знаний по программированию на другие задачи и другие средства 

разработки; 

Уметь: проектировать структуру web - ресурса; разрабатывать статичные web 

страницы используя языки разметки web- страниц, стилевое оформление web ресурса на 

основе CSS; разрабатывать динамические web-страницы с использованием языков 

программирования Java Script, РНР; web — приложения по работе с базами данных. 

Иметь навыки: разработки мультимедийных продуктов, создавать анимации 

графических объектов в специализированном программном обеспечении 

Быть компетентным: выполнять разработку спецификаций отдельных компонент, 

осуществлять разработку кода программного продукта. 

 

Дизайн Web - интерфейсов - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Основы сетевых технологий 

Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы 

Цель изучения курса: формирование у студентов компетенций в процессе овладения 

обшей методикой дизайн - проектирования web-сайта, овладения технологиями 

художественного оформления web-сайта. 

Краткое описание дисциплины: Дизайн пользовательского интерфейса - это процесс, 

который дизайнеры используют для создания интерфейсов в программном обеспечении или 

компьютерных устройствах, уделяя особое внимание внешнему виду или стилю. Студенты 

стремятся создавать интерфейсы, которые пользователи находят простыми в использовании и 

приятными. Дизайн пользовательского интерфейса относится к графическим 

пользовательским интерфейсам и другим формам — например, интерфейсам с голосовым 

управлением. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы web-дизайна и Internet программирования, основы проектирования 

сайтов и технологии проектирования, основы программирования сайтов различными 

программными средствами. 

Уметь: проектировать, создавать макеты Web-сайтов, свои Web-страницы, используя 

технологии проектирования, основы программирования сайтов, разрабатывать свои Web-

сайты, используя технологии проектирования сайтов и Internet-программирования, и 

использовать их на практике. 

Имеет навыки: создания страницы сайтов, содержащих текстовое и графическое 

наполнение, Internet программирование при разработке Web-сайтов; 



 

 

Быть компетентным: в технологиях проектирования Web-дизайна и Internet 

программирования. 

 

Информационная безопасность и защита информации- 6 кредитов 

 

Пререквизиты: База данных, Компьютерные сети 

Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы 

Цель: изучение теоретических основ и методов защиты информации, математической 

структуры секретных систем, рассмотрение математического представления информации, 

методов анализа информационных характеристик и избыточности языковых систем, 

теоретических основ коррекции и восстановления информационных характеристик 

произвольных текстов, построение систем защиты информации, освоение основных методов и 

средств защиты информации. 

Краткое описание дисциплины: В этом курсе вы изучите информационную 

безопасность с помощью вводного материала и получите представление о масштабах и 

контексте предмета. Сюда входит краткое введение в криптографию, управление 

безопасностью, сетевой и компьютерной безопасностью, что позволяет вам начать изучение 

информационной безопасности и развить понимание некоторых ключевых концепций 

информационной безопасности. Курс завершается обсуждением простой модели индустрии 

информационной безопасности и исследует навыки, знания и роли, чтобы вы могли 

определить и проанализировать потенциальные возможности карьерного роста в этой 

развивающейся профессии и подумать о том, как вам может потребоваться личное развитие 

для достижения своих карьерных целей.  

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности объектов защиты информации, их классификацию,методы и 

средства защиты информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, 

передачи, обработки и хранении информации,практические способы построения систем 

защиты информации. 

Уметь: ставить и решать конкретные задачи по применению средств защиты 

информации для оптимизации функционирования ИС, оценивать уровень безопасности в ИС. 

Иметь навыки: выявлять источники, риски и формы атак на информацию, 

разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности, использовать 

криптографические модели, алгоритмы шифрования информации и аутентификации 

пользователей, составлять много¬уровневую защиту корпоративных сетей; 

Быть компетентным: ставить и решать конкретные задачи по применению средств 

защиты информации. 

 

Надежность информационных систем – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: База данных, Компьютерные сети 

Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы  

Цель: освоение студентами теоретических и практических основ теории надежности 

устройств и информационных систем; способов и методов повышения их надежности. 

Краткое описание дисциплины:  Надежность информационных систем (ИБ) - это 

понятие, непосредственно встроенное в пользовательский опыт работы с ИБ в организациях, и 

новая структура, которая позволяет проводить более содержательный анализ ИБ в 

организациях. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные показатели надежности информационных систем; факторы, 

влияющие на надежность информационных систем; основные элементы теории 

восстановления; основы расчета надежности информационных систем. 



 

 

Уметь: рассчитывать основные параметры надежности информационных систем на 

основе анализа и применения логико-вероятностных методов; проводить испытания на 

надежность; применять методы повышения надежности информационных систем. 

Иметь навыки: расчета показателей надежности аппаратной части информационных 

систем, получение практических навыков оценки надежности программного обеспечения, как 

в процессе проектирования, так и по итогам тестирования и испытаний. 

Быть компетентным: применять методы повышения надежности информационных 

систем. 

 

Менеджмент IT-проектов – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: База данных, Компьютерные сети 

Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы 

Цель: получение студентами теоретических знаний по организации управления 

экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла, на 

предприятиях-производителях программных продуктов, на предприятиях, занимающихся их 

реализацией, а также на предприятиях-потребителях информационных систем. Выработка 

практических навыков по организации создания информационных систем и их внедрения. 

Краткое описание дисциплины: Проект в области информационных технологий (ИТ) 

- это тип проекта, который связан с ИТ-инфраструктурой, информационными системами или 

компьютерами. Примеры ИТ-проекта включают веб-разработку, разработку программного 

обеспечения, разработку мобильных приложений, настройку сети, внедрение программного 

обеспечения, установку оборудования, управление базами данных и аварийное 

восстановление ИТ. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и проблемы развития современного информационного общества; 

способы и методы решения прикладных задач с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; этапы создания и управления ИС на всех 

этапах жизненного цикла; методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 

принципы управления персоналом информационной сферы; стратегическое планирование 

развития ИТ и ИС на объекте управления, мониторинг внедрения и эксплуатации ИТ и ИС; 

Уметь: работать в проектной команде с использованием технологии проектного 

управления и осуществлять руководство командой; формировать команду исполнителей 

проекта и распределять в ней работы; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для 

решения прикладных задач и создания ИС; обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных 

задач и создания ИС; выполнять функции и использовать методы информационного 

менеджмента; 

Иметь навыки: подбора, анализа и оценки аргументации принятых решений; 

основными приемами стратегического планирования развития ИТ-технологии; работы с 

программным обеспечением по управлению и сопровождению проектов, презентации проекта. 

Быть компетентным: обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

ИС, проводить их сравнительный анализ 

 

Технологии виртуальной и дополненной реальности – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: База данных, Компьютерные сети 

Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы  

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области систем виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. 



 

 

Краткое описание дисциплины: Термины "виртуальная реальность" и "дополненная 

реальность" часто употребляются. Они звучат похоже, и по мере развития технологий они 

немного перетекают друг в друга. Но это две совершенно разные концепции, с 

характеристиками, которые легко отличают одну от другой. Виртуальная реальность (VR) 

погружает людей в переживания, часто с помощью множества дорогостоящих технологий, 

таких как наушники. Дополненная реальность, с другой стороны, обычно начинается с 

просмотра чего-либо в реальной жизни (например, камеры мобильного телефона) и 

проецирует или вставляет изображения на экран или в программу просмотра. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предпосылки, историю, области применения систем виртуальной и 

дополненной реальности; основные понятия, принципы и инструментарии разработки систем 

VR/AR, а также оборудование для реализации; этапы и технологии создания систем VR/AR, ее 

компоненты; компании, занимающие лидирующие позиции в области разработки 

программного и аппаратного обеспечения систем VR/AR. 

Уметь: применять полученные знания при проектировании систем YR; создавать 3D-

модели в системах трехмерной графики и/или импортировать их в среду разработки VR/AR; 

применять программные инструментарии для разработки интерактивной трехмерной графики; 

Иметь навыки: разработчика систем интерактивного трехмерного моделирования; 

навыками разработки систем VR/AR. 

Быть компетентным: в области применения систем виртуальной и дополненной 

реальности 
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БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 



 

 

1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Креди

ттер 

Семестр 

Білім беру бағдарламасы  

6В06102 – «Ақпараттық жүйелер»  

1. ЖББП 

KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

5 1 
EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары       

ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі    

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері (мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Философия 

Мақсаты: Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады  
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құқық пәнінің идеологиялық және саяси бағыты және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негіздері Қазақстан Республикасының құқықтық 

білімді жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру жөніндегі 

ұлттық заңнамасынан туындайтын міндеттермен анықталады. Бұл пәннің әдіснамалық 

бағыты: - ел және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам 

және қоғам өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі зерттеуді 

болжайды. Бұл пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, экономикалық және басқа да 

ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік тетіктердің қызметін көрсетуге мүмкіндік 

береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселелерін шешуде 

әлеуметтік реттеушілердің бірі ретіндегі құқықтың, сондай-ақ этиканың, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы, дін, әдет-ғұрып және т.б. нақты мүмкіндіктерін көрсетуге 

мүмкіндік береді; құқықтық жүйенің тарихи сабақтастығы өзінің де, шетелдік тәжірибенің де 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары мен негіздері" шеңберінде мемлекет 

пен құқық сыбайлас жемқорлық ұғымын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 

хабардарлықты ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін ашады, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін заңдық 

жауапкершілікті зерделейді. Алынған білім әлеуметтік жүйені дамытудың жалпы заңдарын, 

заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықты 

түсінуге көмектеседі. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелері; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; 

қолданыстағы, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама;  

Меңгеруі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау 

және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды 

пайдалана отырып, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; адамгершілік және құқықтық 

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 

рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде нормаларды 

қолдану мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; 



 

 

мүдделер қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша пікірсайыс жүргізуде және 

құқықтық нормаларды практикада қолдануда; сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері 

мен шығу тегі мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның 

әртүрлі көріністері мәселелерінде. 

 

 

Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары  – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, География, адам және қоғам, өзін-өзі тану (мектеп 

курсы) 

Постреквизиттер: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару 

Мақсаты: осы пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқу іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар мен 

тәжірибе береді, бұл студенттердің табысқа жету ықтималдығымен кәсіпкер болуға 

бейімділігіне әсер етеді. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-қонмен 

және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар мен 

құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға көмектеседі және 

студенттерді кәсіпкерлік дағдыларға және инновациялық шешімдерді қабылдауға ықпал 

ететін сыни ойлауға үйретеді. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; негізгі, экономикалық 

ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық механизмнің жұмыс істеу принциптері, 

өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру 

әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 

Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен формалары 

туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан тану әдістерін 

практикада қолдану.  

Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; экономикалық проблемаларды шешу 

кезінде пәнаралық тәсіл; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру;  

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды қалыптастыруға 

қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі  – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Биология, Өзін-өзі тану (мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау, Дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Экологиялық ойлауды қалыптастыру және төтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілеті, қоршаған ортаның қазіргі жағдайы, табиғи экожүйелер мен 

техносфералар. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; 

қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы заңнама негіздерін.; тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму 

проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 



 

 

практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары;  

Меңгеруі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу;  

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеу; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; 

табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін 

меңгеру; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен 

құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзыретті болу:Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерінде құзыретті болу; базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды 

теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану. 

 

 

    3 курс  

 

№ Цикл Аты мен коды Кредиттер Семестр 

Білім беру бағдарламасы  

6В06102 – «Ақпараттық жүйелер» 

5.  БП AZhEKK  3321 Ақпараттық жүйелердің 

элементтері, құрылғылары мен құралдары  6 6 

KZhS  3321Компьютерлік жүйелердің сәулеті 

6.  БП KZh  3305Компьютерлік желілер 
5 5 

ZhTN  3305Желілік технологиялар негіздері 

7.  БП AZhDB 3311Ақпараттық жүйелердегі деректерді 

басқару 5 6 

DZT 3311Деректерді зияткерлік талдау 

8.  БП MAT  3311Мультимедиялық АТ 
5 6 

MTA 3311Деректерді талдау әдістері 

 

 

Ақпараттық жүйелердің элементтері, құрылғылары және құралдары - 6 кредит 

 

Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер және технологиялар 

Постреквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау  

Мақсаты: ЭЕМ элементтерін, тораптары мен құрылғыларын құрудың схемотехникалық 

тәсілдерін және олардың жұмыс принциптерін зерделеу. 

         Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық жүйе негізінен бес компоненттен тұрады: 

аппараттық құрал, бағдарламалық жасақтама, мәліметтер базасы, желі және адамдар. Бұл бес 

компонент енгізу, өңдеу, шығару, кері байланыс және басқару үшін біріктірілген. Аппараттық 

құрал I / O құрылғысынан, процессордан, амалдық жүйеден және мультимедиялық 

құрылғылардан тұрады. Бағдарламалық жасақтама әртүрлі бағдарламалар мен 

процедуралардан тұрады. Деректер базасы қажетті құрылымға ұйымдастырылған 

мәліметтерден тұрады. Желі хабтардан, байланыс құралдарынан және желілік құрылғылардан 

тұрады. Адамдар құрылғы операторларынан, желілік әкімшілерден және жүйелік мамандардан 

тұрады. Ақпаратты өңдеу деректерді енгізу, өңдеу, деректерді сақтау, шығару және 

басқарудан тұрады. Енгізу кезеңінде деректер бойынша нұсқаулықтар өңдеу кезеңінде 

бағдарламалық бағдарламалармен және басқа сұраулармен өңделетін жүйелерге беріледі. 

Шығару кезеңінде деректер құрылымдалған форматта және есептерде ұсынылады. 

 Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу нәтижесінде студент: 



 

 

Білуге тиіс: ЭЕМ элементтерін, тораптары мен құрылғыларын құрудың 

схемотехникалық тәсілдері және олардың жұмыс принциптері, сондай-ақ әртүрлі цифрлық 

және аналогты электрондық құрылғыларды жобалау; 

Меңгеруі керек: электр сұлбаларын құру және әртүрлі логикалық элементтердің (ЛЭ), 

ЭЕМ сандық құрылғыларының тораптарының жұмыс принциптерін түсіндіру, сондай-ақ 

олардың қолайлы қолдану саласын анықтау; ЛЭ және триггерлік сұлбалар негізінде тізбектік 

және комбинациялық типтердің сандық құрылғыларының сұлбаларын әзірлеу; түрлі типтегі 

есте сақтау құрылғыларының жұмыс принциптерін түсіндіру және сұлбаларды құру.  

Дағдыларға ие болу: әр түрлі Логикалық элементтерді (ЛЭ), ЭЕМ сандық 

құрылғыларының тораптарын жобалау. 

Құзыретті болу: ақпараттық жүйені бағалау критерийлерінің көрсеткіштерін 

пайдалану және есептеу, қажетті өлшеулерді жүзеге асыру. 

 

Компьютерлік жүйелердің сәулеті - 6 кредит 

 

Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер мен технологиялар 

Постреквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау 

Мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы ЭЕМ мен компьютерлік жүйелердің сәулеттік 

ерекшеліктерін; ЭЕМ-нің функционалдық құрылғылары мен құрылғыларын жобалау 

негіздерін; есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерін меңгеруі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Компьютерлік архитектуралар-бұл компьютердің 

аппараттық құрамдас бөліктері үшін қарым-қатынас құралы, сонымен қатар деректерді беру 

және өңдеу режимі. Деректердің қозғалысын тездету үшін деректерді өңдеу көлемін ұлғайту 

үшін компьютерлік архитектураның әртүрлі конфигурациялары жасалды. Негізгі 

архитектурада негізгі жады бар ядрода орталық процессор және орталық процессордың екі 

жағында енгізу-шығару жүйесі бар.  

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: компьютерлік жүйелердің архитектурасын құрудың негізгі түсініктері мен 

негізгі принциптері; есептеу жүйелерінің типтері және олардың сәулеттік ерекшеліктері; 

компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының жұмыс істеу принципі мен 

ұйымдастырылуы; компьютерлік архитектуралардың барлық деңгейлеріндегі ақпаратты өңдеу 

процестері; компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі 

компоненттері; ресурстарды басқарудың және осы ресурстарға қол жеткізуді 

ұйымдастырудың негізгі принциптері. 

Меңгеруі керек: компьютерлік жүйенің параметрлері туралы ақпарат алу; қосымша 

жабдықты қосу және компьютерлік жүйенің элементтері арасындағы байланысты реттеу; 

компьютерлік жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын орнату және конфигурациялау. 

Дағдылары болуы керек: ЭЕМ және оның компоненттерін техникалық іске асыру 

және жаңғырту дағдылары; 

Құзыретті болу: аппараттық құралдарды конфигурациялау және тапсырмаларды шешу 

үшін қажетті бағдарламалық жасақтаманы тану. 

 

 

Компьютерлік желілер- 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы 

Постреквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 

Компьютерлік жүйелердің сәулеті  

Мақсаты: компьютерлік желілерді ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін, 

желілердегі дербес компьютер жұмысының ерекшеліктерін меңгеру, заманауи компьютерлік 

желілік технологиялармен және ақпаратты беру, сақтау, іздеу, өңдеу және ұсыну тәсілдерімен 

танысу, сондай-ақ жергілікті желілерде жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алу. 



 

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:: Деректер желісі деп те аталатын компьютерлік желі-

бұл деректерді, дауыстық және бейне трафигін жібере, қабылдай және бөлісе алатын бірқатар 

өзара байланысты түйіндер. Желідегі түйіндердің мысалына серверлер немесе модемдер 

жатады. Компьютерлік желілер, әдетте, соңғы пайдаланушыларға ресурстармен бөлісуге және 

сөйлесуге көмектеседі.  

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: компьютерлік желілердің жіктелуін, қазіргі заманғы желілік 

технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік желілердің аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етілуін, желілерде ақпаратты беру, түрлендіру және ұсыну құралдары мен 

тәсілдерін; ақпаратты беру, сақтау, іздеу, өңдеу және ұсыну процестерімен байланысты қазіргі 

заманғы желілік технологиялардың даму перспективалары мен үрдістерін.; 

Меңгеруі керек: заманауи операциялық жүйелерде желілік аппараттық құралдарды 

орнату және конфигурациялауды жүзеге асыру; қол жеткізу құқығын тағайындауды, 

парольмен қорғауды және файлдық жүйе қалталарының мазмұнын көшіруді қамтамасыз ету, 

желінің аппараттық және бағдарламалық ресурстарын бірлесіп пайдалану үшін бөлу; 

Дағдыларға ие болу: нақты практикалық міндеттерді шешу үшін жергілікті желілерді 

жобалаудың компьютерлік желілерінің модельдерін құру және талдау;  

Құзыретті болу: компьютерлік желілерді құру және жұмыс істеу принциптерінде. 

 

Желілік технологиялар негіздері- 5 кредита 

 

Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы 

          Постреквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 

Компьютерлік жүйелердің сәулеті  

Мақсаты: білім алушылардың кейіннен оқу және практикалық қызметте қолдану үшін 

желілік технологияларды оқу процесінде кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:: Компьютерлік желілер көптеген жылдар бойы жұмыс 

істеп келеді және уақыт өте келе технология тез әрі арзан бола бастады. Желілер әртүрлі 

құрылғылардан тұрады — компьютерлер, коммутаторлар, маршрутизаторлар — кабельдермен 

немесе сымсыз сигналдармен қосылған. Желілерді қалай біріктірудің негіздерін түсіну 

қоғамдастықта немесе ауданда сымсыз желіні құрудың маңызды қадамы болып табылады. 

Желілік түйіндерді бір-бірімен байланыстырудың көптеген жолдары бар. Wi-Fi, Bluetooth 

және т.б. сияқты жалпы байланыс технологиялары белгілі бір желілік топологияны қолдана 

отырып жұмыс істеуге арналған. Желілерді жобалау және қосылу хаттамаларын таңдау 

кезінде осы топологияларды түсіну маңызды.  

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: ашық жүйелердің өзара іс-қимылының эталонды моделі; мультисервистік 

байланыс желілерін қоса алғанда, қазіргі заманғы телекоммуникация жүйелері мен желілерін 

жобалаудың жалпы қағидаттары; 

Істей алу керек: қойылған тапсырманы рәсімдеу; қорғалған хаттамаларды, желіаралық 

экрандарды және желілердегі ақпаратты қорғау үшін басып кіруді анықтау құралдарын 

қолдану; 

Дағдысы болу керек: желілік технологиялар базасында ақпараттық алмасудың 

практикалық міндеттерін шешу үшін бағдарламалық құралдарды пайдалану әдістерімен; 

Құзыретті болу: желілер мен байланыс жүйелері сапасының көрсеткіштеріне талдау 

жүргізу. 

 

 

 

Ақпараттық жүйелердегі  деректерді басқару -5 кредит 

 

Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер және технологиялар 



 

 

Постреквизиттер: IT-жобалар менеджменті 

Мақсаты: студенттерде деректер базасын басқарудың қазіргі заманғы жүйелерінің орны 

мен рөлін нақты көрсетуді қалыптастыру, ақпаратты модельдеу мен өңдеудің теориялық 

негіздерін меңгеру, саланың даму үрдістері мен Перспективалық зерттеулер бағыттарын 

түсіну, студенттердің DATAWAREHOUSING және OLAP технологиялары негізінде 

шешімдер қабылдауды қолдаудың қазіргі заманғы жүйелерін құру принциптерін зерделеу, 

ақпараттық-іздестіру жүйелерін әзірлеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Басқарудың ақпараттық жүйелері (MIS) - бұл 

информатика мен Қаржы, маркетинг және менеджмент сияқты белгілі бизнес пәндері 

арасындағы алшақтықты жоятын бизнес-білім беру шеңберіндегі ресми пән. Осыған 

қарамастан, студенттердің көпшілігі өздерінің бакалавриат бағдарламасы бойынша тек бір 

немесе екі MIS курсынан өтеді. Егер сіз оны білмесеңіз де, сіз күн сайын MIS-ті қолданасыз. 

Егер сіз электрондық поштаны қолдансаңыз, сіз MIS-ті қолданасыз, өйткені электрондық 

пошта ақпараттық жүйе болып табылады (дегенмен сіз оның соңын көресіз). Егер сіз күн 

сайын таңертең компьютерге кіріп, корпоративтік серверлердегі деректерді қарасаңыз немесе 

өңдесеңіз, сіз ақпараттық жүйелерді қолданасыз. Жалпы, Ақпараттық жүйелер ұйымдасқан 

деректер мен адамдар арасындағы кез-келген өзара әрекеттесуді қамтиды. MIS ақпаратты беру 

құралы( мысалы, Интернет), ақпаратты көрсететін бағдарламалық жасақтама (мысалы, 

Microsoft Excel) немесе деректерді басқаратын жүйелер болуы мүмкін. Бұл курста сіз 

басқарудың ақпараттық жүйелерінің компоненттері туралы және оларды бизнесте қалай 

пайдалану керектігі туралы білесіз. 

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: ақпараттық модельдердің түрлері және тиісті тілдік қамтамасыз ету, 

дерекқорды басқару жүйелерінің негізгі түрлері, олардың архитектурасы, ұйымда ДҚБЖ-ны 

пайдалану функциялары мен принциптері, ДҚБЖ-ны әзірлеу принциптеріне әсер ететін 

математикалық әдістер; 

Меңгеруі керек: алынған білімді мәліметтер базасының логикалық құрылымын 

жобалау мәселелерін шешуге, SQL тілінде реляциялық мәліметтер базасына сұраныстар 

қалыптастыруға қолдану; 

Дағдыларға ие болу: SQL тілінде сұраныстарды қалыптастыру дағдылары, клиент-

сервер архитектурасымен көп пайдаланушы ДҚБЖ-де жұмыс істеу. 

Құзыретті болу: ДБ параметрлерін баптауда; жедел жүйенің жұмысындағы 

іркілістерден кейін ДБ жұмысқа қабілеттілігін жою және қалпына келтіру кезінде. 

 

 

Деректерді зияткерлік талдау - 5 кредит 
 

Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер және технологиялар 

Постреквизиттер: IT-жобалар менеджменті 

Мақсаты: студенттерді деректерді зияткерлік талдаудың (Data Mining) негізгі 

ұғымдарымен және әдістерімен таныстыру; нақты міндеттерді шешу үшін деректерді 

зияткерлік талдауды қолдану бойынша практикалық дағдыларды алу; зияткерлік талдауды 

орындау үшін қазіргі заманғы құралдармен жұмыс істеу дағдыларын алу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Деректерді іздеу-алгоритмдер мен есептеу 

парадигмаларын зерттейді, бұл компьютерлерге мәліметтер базасында заңдылықтар мен 

заңдылықтарды табуға, болжау мен болжауды орындауға және деректермен өзара әрекеттесу 

арқылы өнімділігін жақсартуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта ол шикі деректерден 

пайдалы білім алумен айналысатын білімді анықтау деп аталатын жалпы процестің негізгі 

элементі ретінде қарастырылады. Білімді анықтау процесі деректерді таңдауды, тазартуды, 

машинаны оқытудың әртүрлі статистикалық әдістері мен әдістерін қолдана отырып кодтауды, 

сонымен қатар жасалған құрылымдарды визуализацияны қамтиды. Курс барлық осы 

сұрақтарды қамтиды және бүкіл процесті мысалдармен суреттейді. Машиналық оқыту 



 

 

әдістеріне ерекше назар аударылады, өйткені олар білімді іздеудің нақты құралдарын 

ұсынады. Сондай-ақ, деректерді сақтау және жедел аналитикалық өңдеу (OLAP) сияқты 

маңызды байланысты технологиялар талқыланады. Студенттер ең жаңа бағдарламалық 

жасақтаманы пайдаланады деректерді іздеу. 

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: зерттеу жүргізудегі Data Mining мақсаты мен рөлі Data Mining модельдері, 

әдістері мен құралдары, жіктеу және регрессия міндеттері, ассоциативті ережелерді іздеу, 

кластерлеу; 

Меңгеруі керек: Data Mining әдістерін негізделген таңдауды жүзеге асыру және 

оларды практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану; салынған модельдердің дәлдігін 

бағалау; 

Дағдыларға ие болу: Weka және rapidminer сияқты Data Mining құралдарымен жұмыс 

істеу; 

Құзыретті болу: жүйелік талдау және математикалық модельдеу әдістерін қолдана 

отырып, әлеуметтік-экономикалық проблемалар мен процестерді талдау. 

 

Мультимедиялық АТ - 5 кредит 
 

Пререквизиттер: Компьютерлік графика және дизайн 

Постреквизиттер: Web-бағдарламалау 

Мақсаты: болашақ мамандарда заманауи компьютерлік технологияларды пайдалану 

білімі мен іскерлігін және олардың мультимедиялық өнімдерді жасау, өңдеу және жариялау 

мүмкіндіктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:: Мультимедиялық технологиялар. Мультимедиа 

ұғымы. Мультимедиялық технологиялардың түрлері. Мультимедиа өнер ретінде. Кинодағы 

арнайы әсерлер. Сайттар құру. Сайтты құру кезеңдері. Түстердің үйлесімі. Монтаждау 

негіздері. Бейне файлдарын жасау, өңдеу, сақтау. Фильм жасаудың негізгі кезеңдері. Аудио 

файлдарды құру. 10 қағидат бойынша монтаждау. Шолуларды жасау және жазу. Құру титров.  

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: мультимедиялық өнімдердің түрлері; мультимедиа құраушылары; 

динамикалық деректерді ұсыну форматтары; бағдарламалық өнімдердің динамикалық 

мазмұнымен жұмыстың мультимедиялық технологиялары; бағдарламалық өнімдердің 

динамикалық мазмұн саласындағы арнайы терминдер; бағдарламалық өнімдердің 

динамикалық мазмұнын жинауға, өңдеуге, сақтауға және көрсетуге арналған бағдарламалық 

қамтамасыз ету; пайдаланушы интерфейстерін жобалау принциптері; компьютерлік модель 

және модельдеу ұғымы; презентацияны жасау принциптері мен кезеңдері; графикалық 

объектілерді анимациялау принциптері; 

Меңгеруі керек: салалық ақпаратты өңдеу бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс 

істеу; презентацияларды әзірлеу бағдарламаларымен жұмыс істеу; бағдарламалық өнімдердің 

динамикалық мазмұнын жинау, өңдеу, сақтау және көрсету үшін бағдарламалық қамтамасыз 

етумен жұмыс істеу; мультимедиялық аспаптық құралдармен жұмыс істеу; 

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуде графикалық объектілердің 

анимацияларын жасау; мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуде gif-

анимацияларды жасау. 

Дағдыларға ие болу: презентацияларды әзірлеу, мамандандырылған бағдарламалық 

қамтамасыз етуде графикалық объектілердің анимацияларын жасау; 

Құзыретті болу: стандартты файл форматтарын құру, өңдеу және орналастыру үшін 

медиа технологияларды пайдалану. 

 

Деректерді талдау әдістері- 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Компьютерлік графика және дизайн 



 

 

Постреквизиттер: Web-бағдарламалау 

Мақсаты: студенттерді Математикалық талдау және модельдеу, теориялық және 

эксперименттік зерттеу әдістерімен таныстыру; эксперименттік деректер мен алынған 

шешімдердің нәтижелерін салыстыра отырып, таңдалған модельдің дұрыстығын негіздеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Деректерді талдау-бұл әдетте деректерді жинау, 

тазарту және ұйымдастыру сияқты бірнеше әрекеттерді қамтитын әдіс. Әдетте деректерді 

талдау бағдарламалық жасақтамасын қамтитын бұл процестер деректерді бизнес мақсаттары 

үшін дайындау үшін қажет. Деректерді талдау сонымен қатар осы мәліметтер негізінде 

негізделген тұжырымдар алу үшін шикі деректерді талдау ғылымы ретінде сипатталған 

деректерді талдау ретінде де белгілі.  

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуі керек: кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі заңдарын 

қолдану тәсілдерін, Математикалық талдау және модельдеу әдістерін, теориялық және 

эксперименттік зерттеулерді қолдану;  

Меңгеруі керек: ғылым мен техниканың әр түрлі салаларынан біріктірілген 

мәліметтерді түсіндіруге негізделген пайымдау мен пайымдау логикасын құру, толық емес 

деректер негізінде пайымдау; 

Дағдыларға ие болу: эксперименттік деректер мен алынған шешімдердің нәтижелерін 

салыстыра отырып, таңдалған модельдің дұрыстығын негіздеу; зерттеу нәтижелерін өңдеудің, 

талдаудың және синтездеудің математикалық әдістерін қолдану қабілеті. 

Құзыретті болуы: технологияның нақты деректер жиынтығына Деректерді талдаудың 

әртүрлі әдістерінің қолданылуын бағалау. 

 

4 курс 

№ Цикл Аты мен коды Кредиттер Семестр 

Білім беру бағдарламасы  

6В06102 – «Ақпараттық жүйелер» 

4.  БП WB  4322Web бағдарламалау 5 7 

WID 4322Web-интерфейстер дизайны 

5.  БП AKAK 4323Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты 

қорғау 

6 7 

AZhS 4323Ақпараттық жүйелердің сенімділігі 

6.  БП ITZhM  4309 IT-жобалар менеджменті 3 7 

VTNT 4309Виртуалды және толықтырылған 

нақтылық технологиялары 

 

Web бағдарламалау - 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Желілік технологиялар негіздері 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, диплом жұмысын  жазу 

Мақсаты: студенттердің web-бағдарланған Ақпараттық жүйелерді әзірлеу үшін 

қолданылатын қазіргі заманғы Интернет технологиялармен, әдістермен және аспаптық 

құралдармен жұмыс істеудің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын алуы. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бағдарламалау және дамыту технологиялары. Web-

технологиялар. HTML құжатының құрылымы және негізгі HTML тегтері. CSS көмегімен 

рәсімдеу. JavaScript-синтаксис негіздері, деректер түрлері, басқару құрылымдары мен 

функциялары. JQuery шеңбері. RNR-синтаксис негіздері, мәліметтер түрлері, басқару 

құрылымдары мен функциялары. RNR-сұраныстарды өңдеу. RNR файлдары мен сессиялары. 

SQL-дерекқорға сұрау тілі. Веб –қосымшаның қаңқасы. Қауіпсіздік. Web-технологияларды 

дамыту перспективалары.  

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 



 

 

Білуі керек: бағдарламалау технологияларына және web-технологияларға тәсілдерді; 

жұмыс принциптерін және web-технологиялардың басқа элементтерімен РНР логикалық өзара 

байланысын; функционалдық-модульдік логикадағы РНР тілінің синтаксисін; РНР тілінің 

көмегімен web-қосымшалардың серверлік бөлігін құру принциптерін; PHP-скрипттерді 

дайындау және жөндеу тәсілдерін; HTML және JavaScript көмегімен web-қосымшалардың 

клиенттік бөлігін құру принциптерін; бағдарламалау бойынша алынған білімді басқа 

міндеттерге және басқа әзірлеу құралдарына көшіру тәсілдерін;; 

Меңгеруі керек: web - ресурстың құрылымын жобалау; Web - беттерді белгілеу тілдерін 

пайдалана отырып, статикалық web-беттерді әзірлеу, CSS негізінде web ресурстың стильдік 

безендірілуі; Java Script, РНР бағдарламалау тілдерін пайдалана отырып динамикалық web — 

беттерді әзірлеу; деректер базасымен жұмыс істеу бойынша web-қосымшалар. 

Дағдылары болуы тиіс: мультимедиялық өнімдерді әзірлеу, мамандандырылған 

бағдарламалық қамтамасыз етуде графикалық объектілердің анимацияларын жасау 

Құзыретті болу: жекелеген компоненттердің ерекшеліктерін әзірлеуді орындау, 

бағдарламалық өнім кодын әзірлеуді жүзеге асыру 

 

 

Web-интерфейстер дизайны - 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Желілік технологиялар негіздері 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, диплом жұмысын  жазу 

Мақсаты: студенттердің web - сайтты жобалау-жобалаудың жалпы әдістемесін меңгеру, 

web-сайтты көркем безендіру технологияларын меңгеру процесінде құзыреттіліктерін 

қалыптастыру 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: UI дизайны-бұл дизайнерлер сыртқы түріне немесе 

стиліне ерекше назар аудара отырып, бағдарламалық жасақтамада немесе компьютерлік 

құрылғыларда интерфейстер құру үшін қолданатын процесс. Студенттер пайдаланушылар 

оңай және жағымды деп санайтын интерфейстерді жасауға тырысады. Пайдаланушы 

интерфейсінің дизайны графикалық пайдаланушы интерфейстеріне және басқа формаларға 

жатады — мысалы, дауыстық басқарылатын интерфейстер. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: web-дизайн және Internet программалау негіздері, Сайттарды жобалау 

негіздері және жобалау технологиялары, сайттарды әртүрлі бағдарламалық құралдармен 

бағдарламалау негіздері. 

Істей алуы керек: жобалау технологиясын, сайттарды бағдарламалау негіздерін 

пайдалана отырып, Web-сайттардың макеттерін, өздерінің Web-парақтарын, өздерінің web-

сайттарын жобалауды, құруды, Сайттарды жобалау және Internet-бағдарламалау 

технологияларын пайдалана отырып, өз Web-сайттарын әзірлеуді және оларды практикада 

пайдалануды. 

Дағдылары болуы тиіс: мәтіндік және графикалық мазмұнды қамтитын сайттар бетін 

құру, Web-сайттарды әзірлеу кезінде Internet бағдарламалау; 

Құзыретті болу: Web-дизайн және Internet бағдарламалау технологияларында. 

 

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау- 6 кредит 

 

Пререквизиттер: Мәліметтер базасы, Компьютерлік желілер 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, диплом жұмысын жазу 

Мақсаты: ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері мен әдістерін, құпия жүйелердің 

математикалық құрылымын зерделеу, ақпаратты математикалық ұсынуды, тілдік жүйелердің 

ақпараттық сипаттамалары мен артықтығын талдау әдістерін, еркін мәтіндердің ақпараттық 

сипаттамаларын түзету мен қалпына келтірудің теориялық негіздерін қарастыру, ақпаратты 

қорғау жүйелерін құру, ақпаратты қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын игеру. 



 

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:: Бұл курста сіз кіріспе материал арқылы ақпараттық 

қауіпсіздікті үйренесіз және тақырыптың ауқымы мен мазмұны туралы түсінік аласыз. Бұған 

криптография, қауіпсіздікті басқару, желі және компьютерлік қауіпсіздік туралы қысқаша 

кіріспе кіреді, бұл сізге ақпараттық қауіпсіздікті зерттеуді бастауға және ақпараттық 

қауіпсіздіктің кейбір негізгі ұғымдарын түсінуге мүмкіндік береді. Курс ақпараттық 

қауіпсіздік индустриясының қарапайым моделін талқылаумен аяқталады және дағдыларды, 

білім мен рөлдерді зерттейді, осылайша сіз осы дамып келе жатқан кәсіптің мансаптық 

мүмкіндіктерін анықтап, талдай аласыз және мансаптық мақсаттарыңызға жету үшін жеке 

даму қажет болуы мүмкін екендігі туралы ойланасыз. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың 

жіктелуін,ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтаудың ақпараттық процестерін іске 

асыру кезіндегі ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын,ақпаратты қорғау жүйелерін 

құрудың практикалық тәсілдерін. 

Меңгеруі керек: АЖ-ның жұмыс істеуін оңтайландыру үшін ақпаратты қорғау 

құралдарын қолдану бойынша нақты міндеттерді қою және шешу, АЖ-дағы қауіпсіздік 

деңгейін бағалау. 

Дағдыларға ие болу: ақпаратқа шабуыл жасау көздерін, тәуекелдері мен нысандарын 

анықтау, қауіпсіздік стандарттарына сәйкес компанияның саясатын әзірлеу, криптографиялық 

модельдерді, ақпаратты шифрлау және пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдерін 

пайдалану, корпоративтік желілерді көп деңгейлі қорғауды жасау; 

Құзыретті болу: ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты міндеттерді 

қою және шешу. 

 

 

Ақпараттық жүйелердің сенімділігі- 6 кредит 

 

Пререквизиттер: Мәліметтер базасы, Компьютерлік желілер 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, диплом жұмысын жазу 

Мақсаты: студенттердің құрылғылар мен ақпараттық жүйелердің сенімділігі 

теориясының теориялық және практикалық негіздерін; олардың сенімділігін арттыру тәсілдері  

мен әдістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:: Ақпараттық жүйелердің (ақ) сенімділігі-бұл 

ұйымдарда АҚ-мен жұмыс істеудің пайдаланушы тәжірибесіне тікелей кіріктірілген ұғым 

және ұйымдарда АҚ-ға неғұрлым мазмұнды талдау жүргізуге мүмкіндік беретін жаңа 

құрылым  

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: Ақпараттық жүйелер сенімділігінің негізгі көрсеткіштері; ақпараттық 

жүйелердің сенімділігіне әсер ететін факторлар; қалпына келтіру теориясының негізгі 

элементтері; ақпараттық жүйелердің сенімділігін есептеу негіздері. 

Меңгеруі керек: логикалық-ықтималдық әдістерді талдау және қолдану негізінде 

Ақпараттық жүйелер сенімділігінің негізгі параметрлерін есептеу; сенімділікке сынақтар 

жүргізу; ақпараттық жүйелердің сенімділігін арттыру әдістерін қолдану. 

Дағдыларға ие болу: ақпараттық жүйелердің аппараттық бөлігінің сенімділік 

көрсеткіштерін есептеу, жобалау процесінде де, тестілеу мен сынау қорытындылары бойынша 

да бағдарламалық қамтылымның сенімділігін бағалаудың практикалық дағдыларын алу.  

Құзыретті болу: ақпараттық жүйелердің сенімділігін арттыру әдістерін қолдану. 

 

 

IT-жобалар менеджменті - 3 кредит 

 

Пререквизиттер: Мәліметтер базасы, Компьютерлік желілер 



 

 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, диплом жұмысын жазу 

Мақсаты: студенттердің Экономикалық ақпараттық жүйелерді басқаруды оның өмірлік 

циклінің барлық кезеңдерінде, бағдарламалық өнімдерді шығаратын кәсіпорындарда, оларды 

жүзеге асырумен айналысатын кәсіпорындарда, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді тұтынушы 

кәсіпорындарда ұйымдастыру туралы теориялық білім алуы. Ақпараттық жүйелерді құруды 

ұйымдастыру және оларды енгізу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық технологиялар (IT) жобасы-бұл it 

инфрақұрылымымен, ақпараттық жүйелермен немесе компьютерлермен байланысты жоба 

түрі. Ат жобасының мысалдарына веб-әзірлеу, бағдарламалық жасақтама жасау, мобильді 

қосымшаларды әзірлеу, желіні орнату, бағдарламалық жасақтаманы енгізу, жабдықты орнату, 

дерекқорды басқару және АТ-ны қалпына келтіру жатады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның мәні мен даму проблемалары; қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қолданбалы 

міндеттерді шешу тәсілдері мен әдістері; өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде АЖ құру және 

басқару кезеңдері; өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде АЖ жобасын ұйымдастыру және 

басқару әдістері мен құралдары, жоба шығындарын және АЖ экономикалық тиімділігін 

бағалау; ақпараттық сала персоналын басқару қағидаттары; басқару объектісінде АТ және АЖ 

дамытуды стратегиялық жоспарлау, АТ және АЖ енгізу және пайдалану мониторингі.; 

Меңгеруі керек: жобалық командада жобалық басқару технологиясын қолдана отырып 

жұмыс істеу және команданы басқаруды жүзеге асыру; жобаны орындаушылар тобын құру 

және ондағы жұмыстарды бөлу; қолданбалы есептерді шешу және АЖ құру үшін 

салыстырмалы талдау және АКТ таңдау; АЖ қамтамасыз ету түрлері бойынша жобалық 

шешімдерді таңдауды негіздеу; қолданбалы есептерді шешу және АЖ құру үшін 

салыстырмалы талдау және АКТ таңдау; функцияларды орындау және ақпараттық 

менеджмент әдістерін қолдану; 

Дағдысы болу керек: қабылданған шешімдерді іріктеу, талдау және дәлелдеуді 

бағалау; ат-технологиясын дамытуды стратегиялық жоспарлаудың негізгі тәсілдері; 

жобаларды басқару және сүйемелдеу бойынша бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс, 

жобаны таныстыру. 

Құзыретті болу: АЖ қамтамасыз ету түрлері бойынша жобалық шешімдерді таңдауды 

негіздеу, оларға салыстырмалы талдау жүргізу. 

 

Виртуалды және толықтырылған нақтылық технологиялары - 3 кредит 

 

Пререквизиттер:  Мәліметтер базасы, Компьютерлік желілер 

Постреквизиттер: Диплом алдындағы практика, диплом жұмысын жазу 

Мақсаты: студенттерде виртуалды (VR) және толықтырылған (AR) нақтылық жүйелері 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Виртуалды шындық" және "кеңейтілген шындық" 

терминдері жиі қолданылады. Олар ұқсас болып көрінеді және технология дамыған сайын 

олар бір-біріне аздап ағып кетеді. Бірақ бұл екі түрлі тұжырымдама, олардың сипаттамалары 

бір-бірінен оңай ерекшеленеді. Виртуалды шындық (VR) көбінесе құлаққап сияқты көптеген 

қымбат технологияларды қолдана отырып, адамдарды тәжірибеге батырады. Екінші жағынан, 

кеңейтілген шындық, әдетте, нақты өмірде бір нәрсені көруден басталады (мысалы, ұялы 

телефонның камерасы) және суреттерді экранға немесе қарау құралына проекциялайды немесе 

қояды.  

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге тиіс: виртуалды және толықтырылған нақтылық жүйелерінің алғышарттары, 

тарихы, қолданылу саласы; VR/AR жүйелерін әзірлеудің негізгі ұғымдары, қағидаттары мен 

құралдары, сондай-ақ іске асыруға арналған жабдық; VR/AR жүйелерін құрудың кезеңдері 



 

 

мен технологиялары, оның компоненттері; VR/AR жүйелерінің бағдарламалық және 

аппараттық қамтамасыз етуін әзірлеу саласында жетекші орын алатын компаниялар. 

Меңгеруі керек: YR жүйелерін жобалау кезінде алған білімдерін қолдану; үш өлшемді 

графика жүйесінде 3D-модельдер құру және/немесе оларды VR/AR әзірлеу ортасына 

импорттау; интерактивті үш өлшемді графиканы әзірлеу үшін бағдарламалық құралдарды 

қолдану; 

Дағдыларға ие болу: интерактивті үш өлшемді модельдеу жүйелерін әзірлеуші; VR/AR 

жүйелерін әзірлеу дағдылары. 

Құзыретті болу: виртуалды және кеңейтілген нақтылық жүйелерін қолдану саласында 

 

 

 

 


