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Мамандық_______________6D060200 - Информатика________________    
          (мамандық  атауы және коды)    

Специальность _______6D060200 - "Информатика____________________    
 (код и название специальности)    

Specialty____________6D060200-"Computer science"__________   
        (code and name of the specialty)  

  

Біліктілік деңгейі:  ҚР ҰБШ 8 деңгей / ЕБШ 8 деңгей  

Уровень квалификации: 8 уровень НРК РК / 8 уровень ЕРК  

Qualification level: level 8 of NQF RK / level 8 of EQF   

  

Берілетін дәреже: 6D060200 – «Информатика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)  

Присуждаемая степень: доктор философии (PhD) по специальности 6D060200 – «Информатика»  

Awarded degree: PhD  by specialty 6D060200 - «Computer science»  

  

  

  

Стандартный срок обучения: 3 жыл Оқытудың 

стандартты мерзімі:3 года  

Standard period of study:3 years  

  

  

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл  

Периодичность пересмотра:3 года  

Reviewfrequency: 3 years  

    

Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme  
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 Информатика саласы бойынша терең теориялық және практикалық білімдерді игерген, жаңа есептерді қоюға және шешуге және ғылыми 

зерттеулер мен инновациялық жобаларды басқаруға икемді жоғары білікті, бәсекеге қабілетті PhD докторларды дайындау.  

  

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных докторов PhD, обладающих глубокими теоретическими и практическими 

знаниями в области информатики, способных ставить и решать новые научные задачи и руководить научными исследованиями и 

инновационными проектами.  

  

To prepare competitive PhD doctors who possess high qualification in the theoretical and practical knowledge as well as put and solve the tasks and able 

to manage scientific researches and innovational projects.  

  

Білім берудің негізгі нәтижелері / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes  

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысының қорытынды нәтижесі докторлық диссертация болып табылады. Докторантура түлегінің іргелі 

ғылыми және кәсіптік дайындығы болуы керек, ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса есептегендегі заманауи ақпараттық 

технологияларды меңгеруі керек, заманауи  ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдап, шешуді, таңдаған бағытта ғылыми-зерттеу 

қызметін ұйымдастырып, жүргізуді және сәтті түрде ғылыми-зерттеп, әкімшілік қызметті жүзеге асыра білуі керек.  

  

Заключительным итогом научно-исследовательской работы докторанта является докторская диссертация. Выпускник докторантуры должен 

иметь фундаментальную научную или профессиональную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по выбранному направлению, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность.  

  

The final stage of the research work of doctoral student is a thesis. The Graduate Doctoral should have fundamental scientific and specialized training, 

be familiar with modern information technologies, including methods of producing, processing and storage of scientific information, to be able to 

formulate and solve modern scientific and practical problems, organize and conduct research activities in the chosen direction, successfully carry out 

research and administrative activity.   
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Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme  

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

programme  

  

Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major    

СOMS 72001  Алгоритмдерді зерттеу 

және талдау  

Исследования и анализ 

алгоритмов   

Research and Analysis of  

Algorithms  

Алгоритмдердің классикалық 

теориясын, алгоритмдерді 

талдау асимптотикалық  

теориясын,есептеу 

алгоритмдердің практикалық 

талдау теориясын білуі керек. 

Есептеулер моделдері, нормал 

алгоритмдер, алгоритмдер 

күрделілігі туралы білуі тиіс. 

Белгілі бір есепті шешу үшін, 

көптеген алгоритмдерден 

рационалды алгоритмдерді 

қолдана білу.  

Знать: классические теории 

алгоритмов, теорию 

асимптотического анализа 

алгоритмов, теорию практического 

анализа вычислительных 

алгоритмов; уметь: рационально 

выбирать из известного множества 

алгоритмов решения данной 

задачи с учетом особенностей их 

применения (например, при 

ограничениях на размерность 

исходных данных или объема 

дополнительной памяти);  

Know - computational models, 

normal algorithms, complexity of 

algorithms; be able to apply gained 

knowledge in the field of 

information technologies and 

artificial intelligence.  
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COMS 72002  Шешімдерді қабылдау  

теориясы                            

Теория принятия  

решений                             

Decision theory  

Ғылыми зерттеулердің  

нәтижелерін логикалық және 

әдістемелік талдау, іздеу  

дағдыларын, дайындау және 

басқару шешімдерін қабылдау 

үшін ақпаратты талдау және 

бағалауды игеру. Шешім 

қабылдаудың әр кезеңінде 

құралдарын таңдауға, зерттеу, 

бақылау объектілерінің 

математикалық модельдерін 

жасап және олардың 

нәтижелерін түсіндіруге 

қабілетті.  

Владеть: навыками 

логикометодологического анализа 

результатов научного 

исследования; навыками поиска, 

анализа и оценки информации для 

подготовки и принятия 

управленческих решений. Уметь: 

выбирать инструментарий для 

каждого этапа принятия решения;  

проводить исследование 

разработанных математических 

моделей поведения объектов 

управления и интерпретировать 

полученные результаты.  

Owning: the skills of logical and 

methodological analysis of the 

results of scientific research; search 

skills, analysis and evaluation of 

information for the preparation and 

management decisions. Be able: to 

choose the tools for every stage of 

decision-making;  

conduct research developed 

mathematical models of the  

behavior of the control objects and 

interpret the results.  

 

СOMS 72003  Бұлдыр есептеулер 

және олардың 

қолданылуы  

Нечеткие вычисления  и 

их применение   

Fuzzy computation and  

their application  

Білу керек –Вейерштрасс, 

Холланд теоремасы, 

генетикалық алгоритм, 

нейрондық желілер, жеңіл 

жиындар.Істей алуы керек – 

нейрондық желіні оқытуда 

генетикалық әдісті қолдану, 

бұлдыр логикаға әр түрлі 

опрерацияларды орындау. 

Дағдысының болуы – 

тиімділеу мәселелерін 

генетикалық алгоритмнің, 

бұлдыр логиканың көмегімен 

шешу.  

Знать - теорема Вейерштрасса, 

Холланда, генетический алгоритм, 

нейронные сети, мягкие 

множества.Уметь - примененять 

генетический подход в обучении 

нейронной сети, выполнять 

операции над нечеткими 

множествами. Иметь навыки – 

решения оптимизационных задач с 

помощью генетического 

алгоритма, нечеткой логики.  

Know - Weierstrass theorem, 

Holland, genetic algorithm, neural 

networks, soft set.   

Able - primenenyat genetic 

approach in training the neural 

network to perform operations on 

fuzzy sets. Have skills - solving 

optimization problems using genetic 

algorithms, fuzzy logic.  
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COMS 72004  Нейрондық желілер 

және олардың 

қосымшалары  

Нейронные сети и 

их приложения  

Neural networks and 

their applications  

Жасанды интеллекттің қазіргі 

күндегі бағыттарын, жасанды 

интеллекттің теориялық 

аппаратын білуі керек.   

Жасанды интеллект жүйелері 

арқылы мәліметтерді жинау 

мен өңдеу әдістері туралы; 

нейрондық жүйелердің 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері туралы талдай 

білуі керек. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында нейрондық 

желілерді қолдану дағдыларын 

игеру ерек.   

Знать -  существующие 

направления ИИ, теоретический 

аппарат ИИ. Анализировать   

методы сбора и обработки данных 

системами искусственного 

интеллекта; достоинствах и 

недостатках нейронных системах. 

Владеть навыками применения 

нейронных сетей в 

научноисследовательских работах.  

Know - existing AI direction, 

theoretical apparatus AI. Analyze 

the methods of collecting and 

processing data systems of artificial 

intelligence; the advantages and 

disadvantages of neural systems. 

Owning neural network application 

skills in scientific research.  

 

COMS 72005  Арнайы пән                       

Специальная  

дисциплина                       

Special discipline                

 Істей алуы керек – деректерді 

құрылымдауды және 

формалдауды. Дағдысының 

болуы білімдер қорын және 

сараптамалық жүйелерді 

құруда алынған білімдерді 

қолдану.  

Знать – модели представления 

знаний, методы практического 

извлечения знаний, методы 

структурирования и 

формализации знаний. Уметь – 

структурировать и формализовать 

данные. Иметь навыки - 

применения полученных знаний в 

разработке баз знаний и 

экспертных систем   

Know - knowledge representation 

models, methods, practical 

knowledge extraction techniques 

for structuring and formalization of 

knowledge.   

Able - to structure and formalize 

data.   

Have skills - apply the knowledge 

gained in the development of 

knowledge bases and expert sistem   
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SRWGР 

82006  

Докторанттың ғылыми 

зерттеу жұмысы және 

практикалары 

Научноисследовательская 

работа и практика 

докторанта    

Scientific-research work of 

graduate students (doctor) 

and internship       

Ғылыми зерттеулер 

жүргізудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Жоғарғы мектептерде 

оқытудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру.  

Терең ғылыми және 

педагогикалық білімдерді  

игеру, информатика негізде  

саласындакәсіби  ғылыми 

 әрекеттерді  жүзеге  асыру  

қабілетін көрсету  

Формирование практических 

навыков проведения научных 

исследований. Формирование 

практических навыков  

преподавания в высшей школе.  

Владение углубленными 

научными и педагогическими 

знаниями, демонстрация   

способности осуществлять на 

научной  основе 

профессиональную деятельность 

в области в области информатики.  

Formation of practical skills on 

conducting scientific researches. 

Formation of practical skills on 

teaching in high school. Possession 

of in-depth scientific and 

pedagogical knowledge, 

demonstration of the ability to 

perform science-based 

professional activities in the field 

of computer science.  

Біліктілік шеңберінен шығатын қосымша модульдер /Дополнительные модули,  выходящие за рамки квалификации /Additional modules beyond 

qualification frames  

NM 73007  

Наукометрия  

Наукометрия  

Scientometrics  

Ғылымитанымдық білімін 

және ғылымтанудың саласы 

ретінде наукометрияның 

әдіснамалық негіздерін 

ұғынуын көрсете біледі;  

Ғылымның әр түрлі 

көрсеткіштерін сандық 

жағынан бағалау әдістерін  

Демонстрировать науковедческие 

знания и понимание  

 методологических  основ   

 наукометрии  как  области  

науковедения;  

готовность к использованию 

количественных методов оценки 

различных показателей науки;   

Naukovedcheskie demonstrate 

knowledge and understanding of 

the methodological foundations of 

the science of science as a field 

Scientometrics;  

willingness to use quantitative 

methods to assess various  
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  қолдана  білуге  даярлығы 

болады;  

Әлем елдері және ғылым 

салалары бойынша 

ғалымдардың ғылыми 

белсенділігін талдау 

қабілеттілігі болады;  

Нақты ғылыми сала бойынша 

жаңа зерттеушілік аумақты 

қалыптастыруға даярлығы 

болады;  

Ғылыми нәтижелерді 

объективті сараптаудың 

әдістерін пайдалануға 

қабілетті болады;  

Ғылыми іс-әрекетті жүзеге 

асыру үдерісінде өзін-өзі 

дамыту мен өзін-өзі  жүзеге 

асыруға даярлығы болады.  

способность  анализировать 

научную активность ученых по 

странам мира и по  отраслям 

науки;  

готовность к формированию новых 

исследовательских фронтов по 

конкретной научной отрасли;  

способность  к  применению 

методов объективной экспертизы 

научных результатов; готовность 

 к  саморазвитию 

 и самореализацию  в 

 процессе осуществления   

 научной деятельности.  

  

indicators of science; the ability to 

analyze scientific activity of 

researchers of the countries of the 

world and by fields of 

 science; commitment to the 

formation of new research fronts on 

a particular scientific  field;  

the ability to use objective methods 

of examination of the scientific 

results.  

the willingness to self-development 

and self-realization in the process of 

scientific activity.  
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DMDT 82008  

Қорытынды аттестация/  

Итоговая аттестация/  

Final attestation  

Информатика мәселелерін 

талдауға арналған 

қолданыстағы теориялар мен 

жолдарды талдай білуі керек.  

Зерттеу есептерін шешу үшін 

қолдану саласы мен 

математикалық моделдерді, 

әдістерді, технологияларды, 

программалық және 

аппараттық құралдарды 

ұштастыра білу. Ақпараттық 

және библиографиялық 

ресурстарға шолу және 

талдау жүргізу. Жаңа 

ақпараттық технологияларды  

иметь возможность 

проанализировать существующие 

теории и подходы для анализа в 

области информатики. Уметь 

интегрировать математических 

моделей, методов, технологий, 

программного обеспечения и 

аппаратных средств для решения 

задач исследований. Обзор и 

анализ информации и 

библиографических ресурсов;  

Быть готовыми для 

крупномасштабных научных 

разработок в области новых 

информационных технологий;  

Know - the ability to analyze the 

existing theories and approaches 

analyzing the problems of 

information. To be able to combine 

the sphere of application for solving 

the research tasks with the 

mathematical models, methods, 

technologies, software and 

hardware means. The review and 

analysis of the information and 

bibliographic resources. To be ready 

for the large-scale scientific 

preparations in the field of 

information technology;  

  

  жасау саласында көлемді 

ғылыми әзірлемелерге дайын 

болу.  
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2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program  

  

модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

module code  

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline  

Пәннің циклі   

/Цикл 

дисциплин 

ы  / 

Cycle of  

discipline  

көлемі/ Объем/ 

memory  

Оқужұмысыныңтү 

рлері / Виды  

учебной работы /  

Typesofstudy  
Қорытынды 

бақылау  

формасы /  

Форма 

итогового  

контроля / Type 

of final control  

Язык 

обучения/  

Оқыту тілі  

/Language of 

instruction *  

Кредиты 

РК/ҚР 

кредит 

саны/Qu 

antity of 

RK  

credits  

ECTS  

 

 

 

1 семестр /1 семестр /semester 1   

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

COMS 72001  

Алгоритмдерді зерттеу және 

талдау  

Исследования и анализ  

алгоритмов                                  

Research and Analysis of  

Algorithms  

БП МК  

БД ОК  

BD CC  

3  5  1  2  0  

емтихан 

(ауызша) 

экзамен 

(устно)  exam 

(orally)  
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SRWGР 72006  

Докторанттың ғылымизерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта                     

Scientific research work of 

graduate students  

ОҚТ ДВО  

  

AE  

2  8  

      

есеп 

отчет 

report  

   

Докторлық диссертацияны 

орындау  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of the doctoral 

thesis  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

1  4  

      

есеп 

отчет 

report  

   

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses**  

КП ТК  

ПД КВ  

PD EC   

6  10  

        

   

Біліктілік шеңберінен шығатын қосымша модульдер /Дополнительные модули,  выходящие за рамки квалификации /Additional modules beyond 

qualification frames  

NM 73007  

Наукометрия  

Наукометрия  

Scientometrics  

  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

2    1  1    

емтихан 

(ауызша) 

экзамен 

(устно)  exam 

(orally)  

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Totalfortheoreticaltraining  

   9  15  
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Семестр бойыншабарлығы  

Итого по семестру 

Totalforsemester  

   14  27  

      

      

 

2 семестр /2 семестр /semester 2   

Міндетті пәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / co mponent  

SRWGР 72006  

Докторанттың 

ғылымизерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта                   

Scientific research work of 

graduate students  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

3  11  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

Докторлық диссертацияны 

орындау  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of the 

doctoral thesis  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

7  25  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

Элективтіпәндер/Элективные 

дисциплины/Electivecourses**  

КП ТК  

ПД КВ  

PD EC  

6  10          
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Теориялық білім беру бойынша барлығы  

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training  

   6  10  

  

            

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру 

Total for semester  
   16  46  

  

            

3 семестр /3 семестр /semester 3   

Міндеттіпәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ MandatorySubjects / com ponent  

 

SRWGР 82006  

Докторанттың 

ғылымизерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта                   

Scientific research work of 

graduate students  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

4  14  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

Докторлық диссертацияны 

орындау  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of the 

doctoral thesis  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

2  7  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

Педагогикалық практика        

Педагогическая практика        

Teaching Internship  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

3  3  

    

   

есеп 

отчет 

report  
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Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру 

Total for semester  

   9  24    

  

         

4 семестр /4 семестр /semester 4   

Міндеттіпәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ MandatorySubjects / component  
 

SRWGР 82006  

Докторанттың 

ғылымизерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта                   

Scientific research work of 

graduate students  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

4  14  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

 

 Докторлық диссертацияны 

орындау  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of the 

doctoral thesis  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

10  35  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

Зерттеу практикасы                

Исследовательская  

практика                                    

Research internship  

  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

3  11  

    

   

есеп 

отчет 

report  

   

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру 

Total for semester  

   17  60                

5 семестр /5 семестр /semester 5   
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Міндеттіпәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ MandatorySubjects / component   

SRWGР 82006  

Докторанттың 

ғылымизерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта                   

Scientific research work of 

graduate students  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

4  14  

  

      

есеп 

отчет 

report  

   

Докторлық диссертацияны 

орындау  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of the 

doctoral thesis  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

5  18  

  

      

есеп 

отчет 

report  

   

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру 

Total for semester  

   

9  32                 

6 семестр /6 семестр /semester 6   

 

Міндеттіпәндер/компонент/Обязательные дисциплины/ компонента/ MandatorySubjects / component  

SRWGР 82006  

Докторанттың 

ғылымизерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская  

работа докторанта                   

Scientific research work of 

graduate students  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

3  11           

есеп 

отчет 

report  
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Докторлық диссертацияны 

орындау  

Выполнение докторской 

диссертации  

Implementation of the 

doctoral thesis  

ОҚТ  

ДВО  

AE  

5  18           

есеп 

отчет 

report  

   

Қорытындыаттестаттау / Итоговая аттестация / Finalexamination  

CXEM 82008  

Кешенді емтихан                     

Комплексный 

экзамен            Complex 

exam  

ҚА  

ИА  

FA  
1  3  

       

КЕ 

КЭ 

CE  

   

DDDТ 82009  

Докторлық 

диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау Оформление 

и защита докторской 

диссертации        Writing 

and defense of doctoral 

degree thesis  

ҚА 

ИА  

  

FA  

4  10  

       

ДД қорғау  

Защита ДД  

Defense of the  

DT  

  

   

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру 

Total for semester  

   

13  42           

   

   

Теориялық білім беру бойынша барлығы/  

Всего теоретического обучения / 

Total for theoretical training     15  25                 

Білім беру бағдарламасы бойынша 

барлығы Итого по образовательной 

программе/ Total for education program  

  

   78  231                 
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3. Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process  

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:шет тілінен және мамандық бойынша емтихан тапсыру. Пререквезиттер:  

Бағдарламалық қамтаманы құру технологиялары  - 2 кредит  

Особые вступительные требования: сдача экзаменов по иностранному языку и по специальности.   

Пререквизиты: Технология разработки программного обеспечения - 2 кредита. 

Specific admission requirements: exams in a foreign language and specialty.  

Technology of software development - 2 credits  

  

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: 6М060200 - Информатика, 6М070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтама, 6М070300 - Ақпараттық жүйелер, 6M070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу мамандықтары бойынша магистрлік 

дипломның болуы. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттары білім беру саласындағы Уәкілетті ұйымда 

нострификациялау процедурасынан өтуі тиіс.  

Сондай-ақ келесі құзыреттіліктері болуы керек:  

- жиі зеррттеу контекстінде идеялар ұсыну немесе қолдану кезінде ерекшелігін таныту үшін негіз немесе мүмкіндік жасайтын, 

әдетте, екінші деңгеймен байланысты білімге негізделген және оны кеңейтіп, нығайтатын білімі мен түсінігін көрсету;   

- ақпараттық технологиялар қатысты, олардың білімі мен кеңірек (немесе пәнаралық) контекстінде жаңа немесе таныс ортада 

мәселелерді шешу қабілетін қолдана білу;  

- өз тұжырымдарын (сондай-ақ олардың негізіндегі білімдер мен ойларын) анық мамандар мен өзге мамандар аудиториясына 

жеткізуге қабілетті болуы;  

- көп жағдайда  өздігінен және  өзін-өзі реттеу арқылы білім беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білім беру дағдылары болуы 

керек.   

Особые условия для признания предшествующего обучения: наличие диплома магистра по специальностям: 6М060200 – Информатика, 

6М070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение, 6М070300 – Информационные системы, 6М070500 – Математическое и 

компьютерное моделирование. Документы об образовании, выданные зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру 

нострификации в Уполномоченном органе в области образования.   

А также иметь следующие компетенции:   

- продемонстрировать знание и понимание, опирающиеся на то, что обычно связывается со вторым уровнем, расширяют и 

усиливают его, и которые создают фундамент или возможность для проявления оригинальности в выдвижении или применении идей, 

часто в контексте исследования;  

- уметь применить свои знания и способность решать задачи в новой или незнакомой среде в широком (или междисциплинарном) 

контексте, относящемся к области информационных технологий;  
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- уметь четко и ясно передавать свои выводы (а также лежащие в их основе знания и соображения) аудитории специалистов и 

неспециалистов;  

- обладать навыками обучения, позволяющими осуществлять дальнейшее образование с большей степенью самостоятельности и 

саморегулирования.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: Students should have bachelor degree diploma on specialties: 6M060200 – Computer science, 

6M070400 - Computer Engineering and software, 6M070300 - Information Systems, 6M070500 - Mathematical and computer modeling.  

Diplomas issued by foreign educational institutions must undergo the procedure of nostrification by an authorized body in the field of education.   

And also have the following competencies:  

- to demonstrate knowledge and understanding, based on what is usually associated with a second level, extend and strengthen it, and to 

create a foundation or an opportunity to exhibit originality in proposing or applying ideas, often in a research context;  

- be able to apply their knowledge and ability to solve problems in new or unfamiliar environment in wider (or interdisciplinary) context, 

relatedto information technology;  

- be able to clearly convey their findings (as well as the underlying knowledge and ideas) to the audience of specialists and non-specialists; 

-  have learning skills to undertake further education with a greater degree of autonomy and self-regulation.  

  

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері:  

Докторантураның білім беру бағдарламасын толығымен орындаған және докторлық диссертациясын сәтті қорғаған тұлғаларға Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің оң шешімінде «философия докторы 

(PhD)» дәрежесі тағайындалады және мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі.   

  

Требования и правила присвоению степени:  

При положительном решении Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

по результатам проведенной экспертизы лицам, полностью выполнившим образовательную программу докторантуры и успешно защитившим 

докторскую диссертацию, присуждается степень «доктор философии (PhD)» и выдается диплом государственного образца с приложением 

(транскрипт).  

  

Qualification requirements and regulations:  

If a positive decision of the Committee for Control of Education and Science, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on the 

results of those examinations, completely fulfilled the educational program of doctoral studies and successfully defended his doctoral thesis, awarded the 

degree of "Doctor of Philosophy (PhD)» and issued a state diploma with the application (transcript).  

  

4 Түлектердің кәсіби бейіні:  
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Ақпараттық технологиялар саласынан кешенді іргелі және қолданбалы білімдері бар: күрделі программалық және аппараттық кешендерді 

жоболаушы, әзірлеуші және  басқарушы;  жоғарғы оқу орындарында оқытушы; ғылыми зерттеу инстутуттарында зерттеуші, ғылыми 

қызметкер;  мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің ақпараттық технологиялар саласында кәсіби деңгейдегі білікті маман; 

компьютерлік және программалық жүйелерді ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, инсталляциялауды, конфигурациясын 

түрлендіруді, басқаруды кәсіби деңгейде құрастыра білетін кәсіби деңгейдегі білікті маман.  

  

Профессиональный профиль выпускников:  

Имеют прикладные и комплексно-фундаментальные знания в области информационных технологий: проектировщик, разработчик и 

управленец аппаратных и сложных программных комплексов; преподаватель в высших учебных заведениях; научный сотрудник, 

исследователь в научно-исследовательских институтах; квалифицированный специалист профессионального уровня в области 

информационных технологий государственных и негосударственных организациях; квалифицированный специалист профессионального 

уровня которые умеют на профессиональном уровне управлять, изменять конфигурации, инсталлировать, обеспечивая при этом 

информационную безопасность компьютерных и программных систем.   

  

Occupational profile/s of graduates:  

In the sphere of Information technology, it has got fundamental complex and applied  knowledge: a designer, creator and manager of sophisticated 

program and software complexes, a university teacher, a research worker in scientific research Institutions, a research assistant, a professional qualified 

specialist in governmental and non-governmental organizations in the sphere of information technology; a qualified specialist to struct the installation, 

conversion of configuration,management in professional level, ensuring the information security of computer systems and software.    

  

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:  

Философия (PhD) докторлары үшін білім беру оқу бағдарламасы оқу үдерісін жоспарлау, білім беру мазмұны, оқу сабақтарының әдісін таңдау, 

докторанттардың өзіндік жұмысы, олардың оқу және ғылыми жетістіктері, қорытынды бақылау арқылы жүзеге асырылады.  

  

Способы и методы реализации образовательной программы  

Образовательная программа подготовки докторов философии (PhD) осуществляется посредством планирования учебного процесса, 

содержания образования, выбора способа проведения учебных занятий, самостоятельной работы докторантов, форм итогового контроля, их 

учебных и научных достижений.   

  

Methods and techniques for programme delivery  
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The educational training program for Philosophy Doctor (PhD) is carried out by the planning  the educational process, preparing the content of education, 

choosing  methods of training sessions, independent work of undergraduates, final control forms, their educational and scientific achievements.  

  

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  

П ЕНУ 48-14 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау және бақылау ережесі бойынша жүргізіледі.  

Білім алушының білімін, дағдыларын және құзырларын бақылаудың барлық түрлері әріптік жүйенің баллдық-рейтингтік бағалармен 

анықталады.  

- «Өте жақсы» бағасына А бағасы сәйкестендіріледі, цифрлық эквиваленті 4,0 мен пайыздық көрсеткіші  95-100% және А- бағасы, 

цифрлық эквиваленті 3,67 мен пайыздық көрсеткіші  90-94%.  

- «Жақсы» бағасына В+ бағасы сәйкестендіріледі, цифрлық эквиваленті 3,33 мен пайыздық көрсеткіші  85-89%, В бағасы, цифрлық 

эквиваленті 3,0 мен пайыздық көрсеткіші  80-84% және В- бағасы, цифрлық эквиваленті 2,67 мен пайыздық көрсеткіші  75-79%.  

- «Қанағаттанарлық» бағасына С+ бағасы сәйкестендіріледі, цифрлық эквиваленті 2,33 мен пайыздық көрсеткіші  70-74%, С бағасы, 

цифрлық эквиваленті 2,0 мен пайыздық көрсеткіші  65-69%, С- бағасы, цифрлық эквиваленті 1,67 мен пайыздық көрсеткіші  60-64 %, D+ 

бағасы, цифрлық эквиваленті 1,33 мен пайыздық көрсеткіші  55- 59% және D бағасы, цифрлық эквиваленті 1,0 мен пайыздық көрсеткіші  

5054%. -  «Қанағаттанарлықсыз» бағасына F, цифрлық эквиваленті 0 мен пайыздық көрсеткіші  0-49%. Бұл баға білім алушының білімінің 

толықсыз, осы пәннің жартысынан көп материалын оқылмаған,  жауабында қателер болғанда, жеке тапсырмаларды орындамаған жағдайда 

қойылады.  

  

Критерии оценки результатов обучения: производится по Положению о контроле и оценке учебных достижений обучающихся                   

П ЕНУ 48-14  

Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной 

системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.  

- Оценке «отлично» соответствуют оценки А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая 

цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.  

- Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая  

цифровой эквивалент 3,0 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание - 

75-79%.  

- Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, 

имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 6064 

%, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-

54%. - Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%. Данная 
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оценка ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не 

освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 

программой.  

  

Assessment criteria of Learning Outcomes: are carried out according to П ЕНУ 48-14 monitoring and evaluation of educational achievements of 

students at university.  

Knowledge, skills and competences of students in all types of control are determined by score-rating alphabetic system, which are directly proportional 

to the ratio.  

- The grade of "excellent" is corresponds to A, has digital equivalent of 4.0 and the percentage of 95-100% and A- has a digital equivalent 3,67 

and percentage of 90-94%.  

- The grade of "good" is corresponds to B +, has a digital equivalent 3,33 and percentage of 85-89%, B and in having a digital equivalent 3,0 and 

percentage of 80-84%, and B- which has a digital equivalent of 2.67 and percentage75-79%.  

- The grade of "satisfactory"  is corresponds to C +, which has digital equivalent 2,33 and percentage of 70-74%,  and C which has a digital 

equivalent 2,0 and percentage of 65-69%, C- has a digital equivalent of 1.67 and the percentage of 60-64%, D + has a digital equivalent 1,33 and 

percentage of 55- 59% & D, which has the equivalent of 1.0 and the percentage of 50-54%.  

- The grade "unsatisfactory" rating corresponds to F, which has the digital equivalent of 0, and the percentage of 0-49%. This assessment is put in 

when the student has found gaps in the knowledge base material under the program, not succees in more than half of the program of discipline, made 

fundamental errors in answers, failed to fulfill specific tasks stipulated forms of current, intermediate and total control, has not worked all the basic the 

literature provided by the program.  

  


