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Паспорт образовательной программы 

Қолдану саласы/ 

Область применения / 

Application area 

6М100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйелері және 

ғылыми салалар үшін ғылыми және педагогикалық кадрларды 

дайындаудың білім беру мазмұнына қойылатын талаптарын жүзеге 

асырады 

 Реализовывает задачи содержании образовательной программы для 

 подготовке научных и педагогических кадров для системы высшего, 

 послевузовского образования   и   научной   сферы   по   специальности 

 6М100200-Системы информационной безопасности. 

 Realizes the objectives of the content of the educational program for the 

 training of scientific and pedagogical staff for the system of higher, 

 postgraduate education and the scientific field in the specialty 6M100200- 

 Systems of Information security 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

6М100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

6М100200 – Системы информационной безопасности 

6М100200- Systems of Information security 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно- 

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

1) ЕҰУ ӘҰ 02-18 - білім беру бағдарламаларын, оның ішінде 

эксперименталды және инновациялық білім беру бағдарламаларын 

дамыту туралы әдістемелік ұсынымдар; 

2) 6М060200 - Информатика мамандығының типтік оқу жоспары 2016 

жылғы 5 шілдедегі № 425 (258 Қосымша) 

3) Кәсіптік АКТ стандарттары 
4) «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» салалық шкаласы, 

2013 жылғы 30 қыркүйек, № 769; 

1) МР ЕНУ 02-18 - Методические рекомендации 
по разработке образовательных программ, в том числе 

экспериментальных и инновационных образовательных программ; 

2) Типовой учебный план специальности 6М060200 – Информатика от 5 

июля 2016 года No 425 (Приложение 258) 

3) Профессиональный стандарт по ИКТ 
4) Отраслевая рамка квалификаций «Информационно- 

коммуникационные технологии», от 30 сентября 2013 года № 769; 

1) MR ENU 02-18 - Methodical recommendations 
on the development of educational programs, including experimental and 

innovative educational programs; 

2) Typical curriculum of the specialty 6M060200 - Informatics from July 5, 

2016 No 425 (Appendix 258) 

3) Professional ICT standard 

4) Sectoral Framework of Qualifications "Information and Communication 

Technologies", September 30, 2013, No. 769; 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Алған теориялық   білімдерін   әртүрлі   қызмет   салаларында   қолдана 

Objective of EP білетін, ақпараттық қауіпсіздік саласы бойынша жоғары білікті 

 мамандар даярлау. 
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Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере 

 информационной безопасности, способных применять полученные 

 знания в разных сферах деятельности. 
 

Prepare of highly qualified specialists in the field of information security, who 

will be able to apply knowledge in various fields. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

Білім беру бағдарламасы ақпараттық қауіпсіздік саласы бойынша кең 

және практикалық білімі бар жоғары білікті мамандар даярлауға 

бағытталған; 

Образовательная программа направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

обширными знаниями и практическими навыками в области 

информационных безопасности; 

The educational program is directed at training highly qualified 

specialists with extensive knowledge and practical skills in the field of 

information security . 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

6М100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша 

әскери ғылымдары магистрі 

Магистр әскери ғылымдары по специальности 6М100200 – «Системы 

информационной безопасности» 

Master degree of Military Sciences in specialty 6М100200 - «Systems of 

Information security» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Ғылыми қызметкер, докторант; конструкторлық және жобалық 

бөлімшелердегі программалық кешендерді жобалаушы және әзірлеуші, 

қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың көмегімен өндірістік және 

технологиялық үдерістерді автоматтандыру бойынша маман, жоғары оқу 

орындарында оқытушы және ғылыми қызметкер 

Научный сотрудник, докторант; проектировщик и разработчик 

программных комплексов в проектно-конструкторских отделах, 

специалист по автоматизации промышленных и технологических 

процессов с помощью современных информационных технологий, 

преподаватель и научный сотрудник в высших учебных заведениях. 

Scientific employee, doctoral student; designer and developer of software 

complexes in design and engineering departments, an expert in the automation 

of industrial and technological processes with the help of modern information 
technology, a teacher and research associate in higher educational institutions. 
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Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Өз саласында ақпараттық қауіпсіздіктікті қамтамасыз ететін 

телекоммуникациялық мекемелер, жобалау және ғылыми-өндірістік 

ұйымдар, басқару ұйымдары, қаржылық ұйымдар, сақтандыру 

компаниялары, өндірістік өнеркәсіптер мен басқа да әртүрлі меншікті 

түрдегі ұйымдар, әскери ұйымдар. 

Телекоммуникационные учреждения, обеспечивающие 

информационную безопасность в своей области, проектные и научно- 

промышленные организации, организации управления, финансовые 

организации, страховые компании, промышленные предприятия и 

другие организации различных типов собственности, 

Telecommunication institutions providing information security in their area, 

design and scientific-industrial organizations, management organizations, 
financial organizations, insurance companies, industrial enterprises and other 

 organizations of different types of ownership, 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект 

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Ақпараттық қауіпсіздік; алгоритмдер, қосымшалар; программалық 

инженерия; қолданылатын интернет-технологиялар; жүйелік және 

қолданбалы программалық өнімдердің программалау тілдері, 

кітапханалары мен программалық пакеттері; деректер және білім базасы. 

 

Информационная безопасность; алгоритмы, приложения; программная 

инженерия; прикладные интернет-технологии; языки программирования, 

библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного 

программного обеспечения; базы данных и знаний. 

Information security; algorithms, applications; software engineering; 

applied Internet technologies; programming languages, libraries and software 

packages, products of system and application software; database and 

knowledge. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

Зерттеуші; ақпараттық қауіпсіздік жүйелерді ұйымдастырушы, 

әзірлеуші, өндірістік және технологиялық процестерді ақпараттық 

қауіпсіздендіруші, жоғары оқу орындарында оқытушы. 

 

Исследователь; организатор информационной безопасности, 

разработчик, обеспечивающий информационной безопасности 

промышленных и технологических процессов, преподаватель в высшем 

образовании 

 

Researcher, Information Security Systems Organizer, Developer, Information 

Security Provider of Industrial and Technological Processes, Teacher in 
Higher Education Institutions 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеушілік және ғылыми- іздеушілік, жобалау - 

конструкторлық, өндірістік-технологиялық, білім беру 

Научно-исследовательская и научно-изыскательная, проектно- 

конструкторская, производственно-технологическая, образовательная. 

Research and scientific and research, design, production and technological, 

educational. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 
Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences 

 
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат 

обучения (единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

КҚА Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелерін ұйымдастыру және 

басқару қабілеттілігі. 

ПКА Способность организация и 

управление систем 

информационной безопасности. 

PCА The ability of оrganization and 

Management of systems of 

information security 

АКҚ1 Ақпараттық қауіпсіздікті тиімді басқаруда 

ақпараттық қауіпсіздікті басқару принциптерін 

қолдануға қабілетті болу. 

АПК1 Уметь применять принципы управления 

информационной безопасностью в разработке 

решений для эффективного управления рисками 

безопасности 

АPC1 To be able to apply the principles of information 

security management in the development of solutions 
for effective security risk management. 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін ұйымдастыру 

Организация систем информационной 

безопасности 

Organization of systems of information security 

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару стандарттары 

Стандарты управления информационной 

безопасностью 

Standards of Information Security Management 

АКҚ2 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін болжау 

теориялық негіздерінің ұғымдары мен 

категорияларын білу 

АПК2 Знать основных положений, понятий и 

категорий теоретических основ прогнозирования 

рисков ИБ 

АPC2 Know the Basics, concepts and categories of the 

theoretical foundations of information security risk 

prediction 

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелерін 

жобалау 

Проектирование системы управления 

информационной безопасностью 

Designing Information Security Management System 

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау және 

бағалау 

Анализ и оценка рисков информационной 

безопасности 

Analysis and evaluation of information security risks 
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АКҚ3 Қазақстандық және халықаралық стандарттар 

негізіндегі объектілерді қорғаудың ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қорғау 

жүйелерінің функционалдық мүмкіндіктері мен 

сипаттамаларын ұсынуды қамтамасыз ету 

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару стандарттары 

Стандарты управления информационной 

безопасностью 

Standards of Information Security Management 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің 
 

 АПК3 Способны проводить обоснование состава, 

характеристик и функциональных возможностей 

систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе 

казахстанских и международных стандартов 

АPC3 Ability to carry out justification of structure, 
characteristics and functionality of systems and means 

of ensuring information security of objects of protection 

on the basis of the Kazakhstan and international 
standards 

спецификациясы 

Спецификация систем информационной 

безопасности 

Specification of information security systems 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің 

верификациясы 

Верификация систем информационной 

безопасности 

Verification of information security systems 
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КҚВ Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелерін жобалау және басқару 

ПКВ Проектирование и управление 

систем информационной 

безопасности 

PCВ Information Security Designing 

and Management Systems 

ВКҚ1 Зерттеу объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін тестілеу объектілерінің және 

жүйелерінің бағдарламалары мен әдістерін әзірлеу 

мүмкіндігі 

способностью разрабатывать программы и методики 

испытаний средств и систем обеспечения 

информационной безопасности объектов 

исследований 

ВPC1 ability to develop programs and methods of testing 

facilities and systems for ensuring information security 

of research facilities 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін ұйымдастыру 

Организация систем информационной 

безопасности 

Organization of systems of information security 

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелерін 

жобалау 

Проектирование системы управления 

информационной безопасностью 

Designing Information Security Management System 

Белгісіздік жағдайында шешім қабылдау 

Принятие решений в условиях неопределенности 

Decision making under uncertainty 

Бұлтты технологиялар қауіпсіздігі 

Безопасность облачных технологий 

Security of cloud technologies 

Мобильді технологиялар қауіпсіздігі 

Безопасность мобильных технологий 

Security of mobile technology 

Деректер базасын және қосымшаларды қорғау 

әдістері 
Методы защиты баз данных и приложений 

 

  Database and applications protection methods 

ВКҚ2Программалық қамсыздандыру стандарттарын 

кәсіби қызметінде қолдануға үйрену. 

ВПК2 Владеть навыками использования стандартов 

разработки программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 
ВPC2 Be skilled in use of software development 

standards in their professional activities. 

Программалық қамтама әзірлеу және сапа 

стандарттары 

Стандарты по созданию и качеству программного 

обеспечения 

Standards for software development and quality 
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ВКҚ3 Қазақстан және халықаралық стандарттар 

негізінде қорғаныс объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерінің және 

құралдарының құрамын, сипаттамаларын және 

функционалдығын негіздеуді жүзеге асыру 

мүмкіндігі 

BПК3 Способен проводить обоснование состава, 

характеристик и функциональных возможностей 

систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе 

казахстанских и международных стандартов 

ВPC3 Ability to carry out the justification of the 

composition, characteristics and functionality of 

systems and means of ensuring information security of 

protection facilities on the basis of Kazakhstan and 

international standards 

Ақпаратты қорғауды басқару 

Управление защитой информации 

Management of information protection 

 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін ұйымдастыру 

Организация систем информационной 

безопасности 

Organization of systems of information security 

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау және 

бағалау 

Анализ и оценка рисков информационной 

безопасности 

Analysis and evaluation of information security risks 

ВКҚ4  Ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздігін талдау және аудит жүргізуге, оның 

ішінде  күнделікті қызметтегідей   және 

ақпараттандыру қауіпсіздігі талаптарына сәйкес 

ақпараттандыру объектілерін аттестациялау кезінде 

BПК4 Способен проводить оценку рисков, анализ и 

аудит информационной безопасности объектов 
информатизации, как в повседневной деятельности, 

Ақпаратты қорғауды басқару 

Управление защитой информации 

Management of information protection 

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау және 

бағалау 

Анализ и оценка рисков информационной 

безопасности 
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 так и в ходе аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности информации. 

ВPC4 Able to conduct risk assessment, analysis and audit 

of information security of objects of Informatization, as 

in daily activities and in the course of certification of 

objects of Informatization according to the requirements 

of information security 

Analysis and evaluation of information security risks 

Белгісіздік жағдайында шешім қабылдау 

Принятие решений в условиях неопределенности 

Decision making under uncertaint 

Желілік қауіпсіздік 

Сетевая безопасность 

Network security 

Бұлтты технологиялар қауіпсіздігі 

Безопасность облачных технологий 

Security of cloud technologies 

BКҚ5 Ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу қаупін іске 

асыру үшін ұйымдағы ақпаратқа қауіп-қатерлерді 

бағалауға және қауіптер деңгейін төмендету 

бойынша ұсыныстар әзірлеуге қабілетті 

BПК5 Способен оценивать факторы угроз для 

информации в органзации в отношении 

осуществления угроз несанкционированного 

доступа к информации и выработка рекомендациий 

для снижения уровня угроз 

ВPC 5 Is able to assess threats to information in the 

organization for the implementation of threats to 

unauthorized access to information and to develop 

recommendations to reduce the level of threats 

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау және 

бағалау 

Анализ и оценка рисков информационной 

безопасности 

Analysis and evaluation of information security risks 

 

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы оқиғаларды 

тергеу әдістері 

Методы расследования инцидентов в сфере 

информационной безопасности 

Information security incident investigations methods 
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BКҚ6 Кәсіби қызметте ақпараттық қауіпсіздікті 

жобалау және басқару жүйелері ерекшеліктерін 

анықтау және тексеру әдістемесін білу және 

қолдану. 

BПК6Знать и применять методологию спецификации 

и верификации программ в профессиональной 

деятельности. 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің 

спецификациясы 

Спецификация систем информационной без 

опасности 

Specification of information security systems 
 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің 

верификациясы 
 

 BPC6 Know and use the methodology of the 

specification and  verification of programs  in 
professional activities.. 

Верификация систем информационной 

безопасности 
Verification of information security systems 

КҚС Ғылыми-зерттеу және кәсіби 

қызметті жүзеге асыру барысында 

білім мен құзыреттілікті біріктіру 

қабілетін игеру 

ПКС Владение способностью 

интегрировать знания и 

компетенции в осуществлении 

научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности 

PCС Possession of the ability to 

integrate knowledge and competence 

CПК1 осы саладағы пәннің таңдаулы пәндері 

бойынша сабақ жүргізуге және білім беру 

қызметінде пайдаланылатын әдістемелік 

материалдарды әзірлеуге мүмкіндік береді 

CПК1 способностью проводить занятия по 

избранным дисциплинам предметной области 
данного направления и разрабатывать методические 

материалы, используемые в образовательной 

деятельности 
DPC1 the ability to conduct classes in selected disciplines 

of the subject area of this area and develop 

methodological materials used in educational 
активитесь 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching internship 
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in the implementation of research and 

professional activities 
CПК2 эксперимент нәтижелерін өңдеу үшін 

техникалық физикалық және математикалық 

әдістерді, техникалық және бағдарламалық 

құралдарды қолдана отырып, объектілердің 

қауіпсіздігін эксперименттік зерттеулер жүргізу 

мүмкіндігі 

CПК2 способностью проводить экспериментальные 

исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и 

математических методов, технических и 

программных средств обработки результатов 

эксперимента 

CPC42 the ability to conduct experimental studies of the 

security of objects with the use of appropriate physical 

and mathematical methods, technical and software tools 
for processing the results of the experiment 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research internship 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Scientific-research work of graduate students 

(master) 

 

СКҚ3 Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және 

педагогикалық дағдылар саласында кең ғылыми 

білімді игеру, сондай-ақ ғылыми мәселелерді шешу 

қабілетін көрсету 

СПК3 Владение широкими научными знаниями в 

области области информационной безопасности и 

педагогическими навыками, а также демонстрация 

способности решать научные задачи 

СPC3 Possession of wide scientific knowledge in the 

field of information security and pedagogical skills, as 

well as demonstration of the ability to solve scientific 
problems 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Scientific-research work of graduate students 

(master) 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research internship 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching internship 
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CКҚ4 Жоғары білім деңгейінде жинақталған білімді 

кеңейту мүмкіндігін қалыптастыру, ғылыми 

зерттеулер контексінде идеяларды дамыту және 

қолдану. Ғылыми зерттеулерде тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастыру 

CПК4 Формирование способности расширять знания, 

полученные на уровне высшего образования, для 

первоначального развития или применения идей, 

часто в контексте научных исследований и 

практических навыков проведения научных 

исследований.. 

CPC4 Formation of the ability to expand the knowledge 

gained at the level of higher education, for the original 

development or application of ideas, often in the context 

of scientific research. Formation of practical skills in 
scientific research 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Scientific-research work of graduate students 

(master) 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research internship 

CКҚ5 зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми- 

техникалық ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау 

және жүйелеуді жүзеге асыру, мәселені шешудің 

әдістері мен құралдарын таңдау, ғылыми зерттеулер 

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта 

Scientific-research work of graduate students 

(master) 
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 мен технологиялық даму жоспарлары мен 

бағдарламаларын әзірлеуге мүмкіндіктері бар 

CПК5 обладать способностью осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно- 

технической информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок 

CPC5 have the ability to carry out the collection, 

processing, analysis and systematization of scientific 

and technical information on the research topic, choice 

of methods and means of solving the problem, to 

develop plans and programs for scientific research and 
technological development 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research internship 

Жалпы кәсіби құзыреттілік 

(ЖКҚ) / Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) / 

General professional competences 

(GPC) 

 
Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат 

обучения (единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences)) 
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ЖКҚА Әлеуметтік құзыреттілікті 

қалыптастыру 

ОПКА Формирование социальных 

компитенций 

GPCА Formation of social 

competence 

АЖКҚ1 Ғылым дамуының тарихы, ғылымның 

қалыптасуы мен дамуы туралы түсінік, ғылыми 

мәселелердің философиялық түсінігін ерекшелеу; 

Ғылыми проблемаларды және процестерді өз 

бетінше талдай білуге, жинақталған тәжірибені және 

білімді қайта сынау 

A OПК1Владеть историей развития науки, 

представлением о становлении и развитии науки, 

специфики философского понимания научных 

проблем; 

Быть способным к самостоятельному анализу 

научных проблем и процессов, критически 

переосмысливать накопленный опыт и знания 

Ғылым тарихы және философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

 

 A GPC1 Own history of the development of science, the 

notion of the formation and development of science, the 

specificity of philosophical understanding of scientific 

issues; Be capable of independent analysis of scientific 

problems and to rethink critical the processes 

experience and knowledge 
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АЖКҚ2Кәсіби қызмет саласындағы өзекті мәселелер 

бойынша шет тілінде талдауға және дәйектілеуге 

қабілетті болу; Кәсіби терминологияны пайдалана 

отырып, шет тілінде ғылыми мақала жаза білу 

A OПК2 Быть способным анализировать и 

аргументировать на иностранном языке по 

актуальным проблемам в области 

профессиональной деятельности; 

Быть способным писать научную статью на 

иностранном языке, употребляя профессиональную 

терминологию 

A GPC2 Be able to analyze and argue in a foreign 

language on topical problems in the field of professional 

activity; 

Be able to write a scientific article in a foreign 

language, using professional terminology 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (проф.) 

Foreign language(professional) 

АЖКҚ3Жоғарғы мектептің педагогикадағы 

теориялық білімдерін, университетте оқыту 

әдістерін меңгеру 

A OПК3Владеть теоретическими знаниями по 

педагогике высшей школы, методикой 

преподавания в ВУЗе 

A GPC3Own theoretical knowledge in pedagogy of 

higher school, methods of teaching at the university 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

АЖКҚ4 Жоғары білім беру психологиясының Психология 

Психология 
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 негіздерін білу; Адамның ақыл-ой дамуының 

заңдылықтарын ескере отырып өзара әрекеттесу 

және оқу үдерісін қалыптастыру; Студенттердің 

психологиялық диагнозын жоспарлап, жүргізу және 

кәсіби және білім беру коммуникациясының жоғары 

тиімділігіне қол жеткізу үшін және оқу-жаттығу 

жұмыстарының нәтижелерін қолдану және 

жанжалды жағдайларды шешудің оңтайлы әдістерін 

іздеу. 

A OПК4 Владеть основами психологии высшей 

школы; Способность выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития человека; 

Планировать и проводить психологическую 

диагностику студентов и применять полученные 

результаты в педагогической деятельности для 

достижения высокой эффективности 

профессионально-педагогического общения и 

поиска оптимальных путей разрешения 

конфликтных ситуаций 

A GPC4 Know the basics of higher education psychology; 

Ability to build interaction and learning process 

considering laws of human mental development; 

Plan and conduct a psychological diagnosis of students 

and apply the results in teaching activities to achieve 

high efficiency of professional and educational 

communication and to search for optimal ways to 

resolve conflict situations 

Psychology 
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ЖКҚВ Ақпаратты және 

програмалық   қамтамаларды 

қорғаудың  әдістерін игеру 

қабілеттілігі 

ОПКВ         Способность      владение 

ВЖКҚ1Ақпаратты қорғаудың криптографиялық 

әдістерін өз бетімен талдауға, олардың күшті және 

әлсіз жақтарын түсінуге қабілетті болу 

 

В OПК1 Уметь самостоятельно анализировать 

Ақпаратты қорғауды басқару 

Управление защитой информации 

Management of information protection 

 

Қорғалған программалау әдістері және 

 

методов защиты информации и 

программных обеспечений 

GPCВ Ability to own methods of 

protecting information and software 

свойства криптографических методов защиты 

информации, понимать их достоинства и недостатки 

 

В GPC1 To be able to independently analyze the 

properties of cryptographic information protection 

methods, to understand their advantages and 

disadvantages 

криптографиялық талдау 

Методы защищенного программирования и 

криптографический анализ 

Secure programming methods and cryptographic 

analysis 

 

Программалық құралдармен криптографиялық 

талдау 

Криптографический анализ с помощью 

программных средств 

Software tools for cryptographic analysis 

 

Қауіпсіздікті инженерлі-техникалық қамтамасыз 

ету әдістері мен құралдары 

Методы и средства инженерно-технического 

обеспечения безопасности 

Methods and tools of engineering and technical 

ensuring of security 

 

Қауіпсіздікті инженерлі-техникалық қаматамасыз 

етуді басқару 

Управление инженерно-техническим 

обеспечением безопасности 

Management of engineering and technical ensuring 

of security 
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ВЖКҚ2 Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің қолданыстағы нормативтік 

құқықтық актілеріне және нормативтік-әдістемелік 

құжаттарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін жүйелерді, құралдарды және 

технологияларды құру немесе жаңғырту бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыра алады. 

В OПК2 Способен организовывать работу по 

Объектілердің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету технологиялары 

Технологии обеспечения информационной 

безопасности объектов 

Technologies of providing of information security of 

objects 

 

Қауіпсіздікті инженерлі-техникалық қамтамасыз 

 

созданию или модернизации систем, средств и 

технологий обеспечения информационной 

безопасности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и нормативными 

методическими документами КНБ РК 

В GPC2 Is able to organize work on the creation or 

modernization of systems, tools and technologies to 

ensure information security in accordance with 

applicable regulatory legal acts and normative 

methodological documents of the National Security 

Committee of the Republic of Казахстан 

ету әдістері мен құралдары 

Методы и средства инженерно-технического 

обеспечения безопасности 

Methods and tools of engineering and technical 

ensuring of security 
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ВЖКҚ3 ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін, 

кешендерін, құралдарын және технологияларын 

дамыту қабілеті 

В OПК3 Владеть способностью разрабатывать 

системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности 

В GPC3 ability to develop systems, complexes, means 

and technologies of information security 

Объектілердің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету технологиялары 

Технологии обеспечения информационной 

безопасности объектов 

Technologies of providing of information security of 

objects 

 

Қауіпсіздікті инженерлі-техникалық қамтамасыз 

ету әдістері мен құралдары 

Методы и средства инженерно-технического 

обеспечения безопасности 

Methods and tools of engineering and technical 

ensuring of security 

ВЖКҚ4 Күрделі жобалау, құрылыс, техникалық 

қызмет көрсету және қауіпсіз есептеулерді нетворкс 

бойынша өз дағдылары 

В OПК4 Владеть навыками комплекского 

проектирования, построения, обслуживагния и 

анализа защищенных вычислительных сетей 

В GPC4 Own skills in complex design, construction, 

maintenance and analysis of secure computing 

Желілік қауіпсіздік 

Сетевая безопасность 

Network security 

 

 нетворкс  
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ВЖКҚ5 Қазіргі заманғы деректер қоймаларын құру, 

деректер қоймаларынан ақпарат алу, көп өлшемді 

деректер сұрауларын орындау, дерекқорларда және 

қолданбаларда ақпаратты қорғау әдістерін қолдану 

үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдалану 

мүмкіндігі 

В OПК5 Владеть способностью использовать 

программные средства для построения современных 

хранилищ данных, извлекать информацию из 

хранилищ данных, выполнять многомерные запросы 

к данным, примененять методы защиты 

информации в базах данных и приложениях 

В GPC5 Possess the ability to use software to build 

modern data warehouses, extract information from data 

warehouses, perform multidimensional data queries, 

apply methods of protecting information in databases 

and applications 

Деректер қоймасы 

Хранилище данных 

Data warehouse 

Деректер базасын және қосымшаларды қорғау 

әдістері 

Методы защиты баз данных и приложений 

Database and applications protection methods 

Мобильді технологиялар қауіпсіздігі 

Безопасность мобильных технологий 

Security of mobile technology 

 


