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1. Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

Passport of Education Program   

Қолдану саласы  

Область применения   

Application area  

Білім беру бағдарламасы ақпараттық технология, программалық 

өнімді әзірлеу, программалық инженерия,  машиналық оқыту 

саласында кадрларды дайындауға арналған.  

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров 

в области информационных технологий, разработки программных 

продуктов, программной инженерии, машинного обучения   

The educational program is designed to train specialists in various fields 

of information technology, software product development, software 

engineering, machine learning  

Білім беру  

бағдарламасының коды 

мен атауы  

Код и наименование 

образовательной 

программы  The code and 

name of education program  

7М06102-Информатика  

7М06102-Информатика  

7М06102- Computer science  
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Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы  

Нормативно-правовое 

обеспечение   

The regulatory and legal 

support  

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы   

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты (31.10.2018 ж. №604)   

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595)  

Кредиттік  технология  бойынша  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  

ережелері (12.10.2018 ж. №563)  

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы  

(13.10.2018 ж. №569)  

Мемлекеттік бағдарлама. Цифрлық Қазақстан 2020. 4 бағыт:  

Адами капиталды дамыту  

Закон Республики Казахстан «Об образовании»  

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования (31.10.2018 г. №604)  

Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования (30.10.2018 г. №595)  

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. №563)  

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569)  

Государственная  программа.  Цифровой  Казахстан  2020.  

Направление 4: Развитие человеческого капитала   

Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan   

State General Education Standard on higher education (31.10.2018  

№604)  

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that 
Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education  

(30.10.2018 №595)  

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit  

 

 Technology of Education (12.10.2018, №563)  

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education  

(13.10.2018 №569)  

Government program. Digital Kazakhstan 2020. Direction 4: Human 

Capital Development   

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program   
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ББ мақсаты  

Цель ОП   

Objective of EP  

 Заманауи технологиялардан терең білімі, заманауи  АКТ жүйелерін 

пайдалану жағдайында, талдау, жобалау, программалау, 

валидациялау және енгізуде жеткілікті дағдылары бар, 

программалық қамтамаларды әзірлеудің әртүрлі кезеңдері туралы 

жан-жақты тәжірибелік білімді және де іргелі және қолданбалы 

ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін игерген магистрлерді 

дайындау  

Подготовка магистров в области компьютерных наук  с глубокими 

знаниями современных технологий, отточенными навыками в 

анализе, проектировании, программировании, валидации и 

внедрении современных систем ИКТ в их эксплуатационном 

контексте, всесторонними практическими знаниями о различных 

этапах разработки программного обеспечения и владеющих 

методами проведения фундаментальных и прикладных  научных 

исследований  

Master training with in computer science with a deep knowledge of 

modern technologies, honed skills in analysis, design, programming, 

validation and implementation of modern ICT systems in their 

operational context, comprehensive practical knowledge of the different 

stages of the software development and knowing methods of 

fundamental and applied research   

Білім  беру 

бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция 

образовательной 

программы   

The concept of education 

program  

Бұл білім беру бағдарламасы информатикадағы қазіргі заманғы 

үрдістер туралы, негізгі ғылыми тақырыптар туралы толық ақпарат 

береді. Атап айтқанда, бұл бағдарлама программалық қамтаманы 

әзірлеу, өндірістік және көпағынды программалау, бұлтты және 

параллель есептеу, деректерді талдау саласындағы әртүрлі 

тақырыптарды қамтиды  

Эта программа предоставляет всесторонние знания современных 

тенденций в области компьютерных наук, ключевых тем  научных 

исследований. В частности, эта программа охватывает различные 

темы в области разработки программного обеспечения, 

промышленного и многопоточного программирования, облачных  

и параллельных  вычислениях,  анализе данных   

This program provides people with a comprehensive knowledge of 

current trends in computer science, key research topics. In particular, this 

program covers various topics in the field of software development, 

industrial and multi-threaded programming, cloud and parallel 

computing, data analysis  

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /   

Graduate Qualification Characteristics  

Берілетін дәреже  

Присуждаемая степень  

 «7М06102-Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша 

техника ғылымдарының магистрі  
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Awarded degree  Магистр технических наук по образовательной программе  

«7М06102-Информатика»  

Master of Тechnical Sciences on the education program «7М06102-  

Computer science»  

Маманның 

лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of a specialist’s positions  

 Программалық қамтаманы әзірлеуші   

 АКТ саласындағы кеңесші   

 Ғылыми қызметкер  Оқытушы  

 Разработчик ПО   

 ИКТ консультант   Научный сотрудник   Преподаватель   

 Software developer   

 ICT consultant   

 Research fellow  

 Teacher  

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности   

The area of professional 

activity  

АКТ  саласы,  ғылыми-зерттеу,  ғылыми-өндірістік, 

 жобалау ұйымдары, білім беру мекемелері   

 ИКТ  отрасль,  научно-исследовательские,  научно- 

производственные,  проектные  организации,  образовательные 

учреждения   

ICT industry, research, research and production, design organizations, 

educational institutions   

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности   

The object of professional 

activity  

Түлектің кәсіби қызмет нысандары: программалық қамтама, 

компьютерлік жүйелер және желілер, формалдау және/немесе 

автоматтандыруға жататын әртүрлі пәндік салалар, құрылымдық 

емес үлкен деректер массивтері, құрылымдық деректер  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

программное обеспечение, компьютерные системы и сети, 

различные предметные области, подлежащие формализации и/или 

автоматизации, неструктурированные большие  массивы данных, 

структурированные данные  

The objects of graduate's professional activity are: software, computer 

systems and networks, various subject areas subject to formalization and 

/ or automation, unstructured large data arrays, structured data  
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Кәсіби қызмет 

функциялары мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности   

Functions of professional 

activity  

 Ғылыми-зерттеу: ПҚ құру және модификациялау бойынша 

жобалық шешімдерді талдау және таңдау, заманауи 

ақпараттықкоммуникациялық технологиялар мен математикалық 

әдістер негізінде ПҚ жобалауға, қолданбалы есептерді шешуді 

автоматтандыруға және ақпараттандыруға жүйелік тәсілді 

қолдану;  

 жобалық-конструкторлық: қосымшаларды жобалау, өмірлік 

цикл сатыларында жобаларды құжаттау, функционалдық және 

технологиялық стандарттарды пайдалану, ПҚ инсталляциялау, 

тестілеу, валидациялау, верификациялау, сүйемелдеу жұмыстарын 

жүргізу  

 ұйымдастыру-басқару: жобалық топтарды басқару, шешім  

 

 қабылдау;   

 педагогикалық: e-learning, мультимедиялық, қашықтықтан 

және басқа да компьютерлік технологияларды кеңінен қолдана 

отырып, педагогикалық қызметті жүзеге асыру  

 Научно-исследовательская: анализ и выбор проектных 

решений по созданию и модификации ПО, применение системного 

подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных 

задач, к проектированию ПО на основе современных 

информационнокоммуникационных технологий и математических 

методов;  проектно-конструкторская: проектирование 

приложений, документирование проектов  на стадиях жизненного 

цикла, использование функциональных и технологических 

стандартов, проведение работ по инсталяции, тестированию, 

валидации, верификации, сопровождению ПО  

 организационно-управленческая: управление проектными 

группами, принятие решений;    

 педагогическая: осуществление педагогической 

деятельности с широким применением средств e-learning, 

мультимедийных, дистанционных и других компьютерных 

технологий.  

 Research and development: analysis and selection of design 

solutions for creating and modifying software, applying a systematic 

approach to informatization and automating the solution of applied 

problems, to designing software based on modern information and 

communication technologies and mathematical methods;  

 design: application design, documentation of projects at life 

cycle stages, use of functional and technological standards, installation, 

testing, validation, verification, software maintenance  

 organizational and managerial: project group management, 
decision making;  
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 pedagogical: carrying out pedagogical activity with wide use of 

elearning, multimedia, distance and other computer technologies  
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map/ Profile of Competences   

   

Жалпы кәсіби құзыреттілік/  

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)/  

General professional competences (GPC)  

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/  

Результаты 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)  

ЖКҚ1 -  Педагогикалық қызметтегі соңғы 

жетістіктерді практикада  іске асыру, ғылыми 

зерттеулер саласында өз білімін кеңейту және 

тереңдету   

  

ОПК1 - Способность применять на практике 

новейшие достижения в области 

педагогической деятельности, расширять и 

углублять свои знания в области научных 

исследований мировоззрение  

GPC1 - The ability to put the latest achievements 

in the field of pedagogical activity into practice, 

to expand and deepen their knowledge in the 

field of scientific research.  

ОН1-Негізгі дүниетанымдық және 

әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде 

ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда 

болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, 

талдайды және кәсіби қызметте 

пайдаланады  

РО1 - Анализировать основные 

мировоззренческие и методологические 

проблемы, в т.ч. междисциплинарного 

характера, исследуемые в науке на 

современном этапе ее развития и 

использовать результаты в 

профессиональной деятельности  

RT1 - Analyzes the main world outlook and 

methodological problems, including 

crossdisciplinary ones, arising in science at the 

present stage of its development as well as uses 

its results in professional activities   

  

1.  

2.  

  

  

Шетел тілі (кәсіби)/ Иностранный язык 

(профессиональный)/  Foreign  Language  

(Professional)   

Ғылым тарихы және философиясы/ История 

и философия науки/ History and Philosophy of 

Science  
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ОН2 - Заманауи педагогикалық 

технологияларды және коммуникативті 

дағдыны игеру білу  

РО2 - Владеть современными 

педагогическими технологиями и обладать 

коммуникативными способностями   

RT2 - Knows modern pedagogical technologies  

1.  

2.  

3.  

Шетел тілі (кәсіби)/ Иностранный язык 

(профессиональный)/ Foreign Language  

(Professional)   

Жоғары мектеп педагогикасы/ Педагогика 

высшей школы/ Higher School Pedagogy  

Басқару психологиясы / Психология 

управления /  

 

 and possesses communication skills  4.  Management psychology  

  5.  Педагогикалық практика/ Педагогическая 

практика/ Teaching internship  

ЖКҚ2  - Есептеу және ақпараттық 

процестердің математикалық және 

программалық модельдерін жасау және 

зерттеу мүмкіндігі  

ОПК2 - способность создавать и исследовать 

математические и программные модели 

вычислительных и информационных 

процессов  

GPC2 - the ability to create and explore 

mathematical and software models of  

computational and informational processes  

  

  

  

  

OH3 - Қолданбалы салалар үшін тиімді 

алгоритмдерді құру дағдыларын, есептерді 

шешу үшін бұлдыр математиканың 

аппаратын игеру және кәсіби қызметте 

программалық қамтаманы дайындау және 

қолдау құралдарын қолдану  

PO3 - Владеть навыками разработки 

эффективных алгоритмов в интересах 

прикладных областей, аппаратом нечеткой 

математики  для решения задач и применять 

в профессиональной деятельности 

инструментальные средства разработки и 

поддержки ПО  

RT3  - Own skills to develop efficient 

algorithms for the benefit of application areas, 

fuzzy mathematics apparatus for solving 

problems and to use in professional activities 

software development and support tools  

1.  

2.  

3.  

4.  

  

Бұлдыр жиын/ Нечеткое множество/ Fuzzy  

set  

Бұлдыр логика/ Нечеткая логика/ Fuzzy logic  

Программалық қамтаманы трансляциялау 

әдістері/ Методы трансляции программного 

обеспечения/ Software translation methods  

Программалық қамтаманы басқару/ 

Управление программным обеспечением/  

Software management  
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OH4 - Параллельді және бұлттық 

есептеулердің моделдерін және әдістерін 

білу, басқарудың және ақпараттық қызмет 

көрсетудің оңтайлы есептеу процестерін, 

әдістемелік бақылауды және синхрондауды, 

сондай-ақ бұлттық инфраструктураның 

моделін ұйымдастыруды қолдана алу. 

Параллель және бұлттық программалаудың 

технологиясын қолданып программалық 

қосымшаларды жасауды игеру  

1.  

2.  

Параллель есептеулер/ Параллельные  

вычисления/ Parallel computing   

Бұлтты есептеулер/ Облачные вычисления/  

Сloud computing  

  

  

 

 PO4 - Использовать методы организации 

оптимальных параллельных 

вычислительных процессов управления и 

информационного обслуживания, методы 

диспетчирования и синхронизации, а также 

модели облачных инфраструктур. Владеть 

навыками создания программных 

приложений с использованием технологий 

параллельного и облачного  

программирования  

RT4 - Know the models and methods of parallel 

and cloud computing, to be able to use the best 

methods of organization of parallel computing 

processes and information management 

services, methods of scheduling and 

synchronization, as well as models of cloud 

infrastructures. Own skills to create software 

applications using the technologies of parallel 

programming and cloud  
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Кәсіби құзыреттілік/   

Профессиональные компетенции (ПК)/ 

Professional Competences (PC)  
  

Оқыту нәтижелері (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)   

КҚ3 - Программаның әдістемесін, 

верификациясы мен спецификациясын 

пайдалана білу және кәсіби қызметінде 

программалық қамтаманы әзірлеу 

стандарттарын қолдануға қабілетті болу.   

ПК3 - Способность к примению методологии, 

спецификации и верификации программ и  

OH5 - Сапалы программалық қамтаманы 

әзірлеу үшін программалық қамтаманың 

тиімді алгоритмдері мен технологияларын 

таңдау, программалық жабдықтарды 

тестілеу, верификациялау және  

валидациялау жүргізу  

PO5 - Выбирать эффективные алгоритмы и  

1.Есептеу моделдері және олардың күрделігі/ 

Вычислительные  модели  и  их  сложность/ 

Computational models and complexity  

2.Программалық қамтаманың технологияларын 

таңдау/ Выбор технологии программного 

обеспечения/ Technology selection of software  

3.Программалардың  спецификациясы  және  

 

использовать стандарты разработки 
программного обеспечения в  

профессиональной деятельности   

PC3 - Be skilled use the methodology of the 

specification and verification of programs and be 

skilled in use of software development standards 

in their professional activities  

  

  

технологии программного обеспечения для 

разработки качественного программного 

обеспечения, проводить тестирование, 

верификацию и валидацию программных  

средств  

RT5 - To choose effective algorithms and 

software technologies for the development of 

high-quality software, to conduct testing, 

verification and validation of software  

верификациясы/ Спецификация и верификация  

программ/ Programs specification and verification  

4.Программалық қамтама әзірлеу және сапа 

стандарттары/ Стандарты по созданию и качеству 

программного обеспечения/ Standards for software 

development and quality  
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КҚ4 - Деректерді, әдістерді, алгоритмдерді 

сандық және сапалық талдауды жүргізу, 

бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау 

қабілеті  

ПК34- Способность проводить количественный 

и качественный анализ данных, методов, 

алгоритмов, проектировать программное 

обеспечение   

PC4 - ability to carry out quantitative and 

qualitative analysis of data, methods, algorithms, 

design software  

  

OH6 - Бөлінген деректерді өңдеу және 

таратылған ақпараттық жүйелерді құру 

саласында теориялық білім мен 

практикалық тәжірибені алу   

 
PO

6 - Сравнивать многообразные подходы,  

методы, принципы и инструменты  

обработки структурированных и 

неструктурированных данных в огромных 

объемах для получения эффективного  

  

результата в области деятельности  

  

 RT6 - Obtaining theoretical knowledge and 

practical experience in the field of distributed 

data processing and the creation of distributed  
 
information systems  

  

1. Деректерді статистикалық талдау және 

өңдеу/  Статистический анализ и обработка 

данных/ Statistical analysis and processing of 
data  

2. Үлкен  деректерді  басқару/ 

 Управление большими данными/  Big Data 

Management  

3. Нақты  уақыт  жүйелерін  жобалау/  

Проектирование систем реального времени/ 

Real-time systems design   

  

OH7 - Java-да веб-программалау теориясын 

білу. Кәсіби қызметте өндірістік және 

көпағынды программалауды қолдану  

PO7 - Обладать знаниями в теории 

вебпрограммирования на Java. Применять в 

профессиональной деятельности 

промышленного и многопоточного  

  

1. Java тілінде XML -мен жұмыс жасау/ Работа 

с XML  на языке Java/ Working with XML in 

the Java language   

2. Өндірістік программалау/ Промышленное 

программирование/ Industrial programming  

3. Көпағынды программалау/ Многопоточное 

программирование/ Multithreaded 
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 программирования  

RT7 - Have knowledge in the theory of web 

programming in Java. Apply in professional 

activities industrial and multi-threaded 

programming  

programming  

КҚ5 - Программалық қамтамасыз етуді 

жобалау және басқару саласында ғылыми 
зерттеулер мен математикалық модельдеу  

әдістерін қолдану қабілеті  

ПК5 - Способность использовать методы 

научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и 

управления программным обеспечением PC5 - 

Ability to use methods of scientific research and 

mathematical modeling in the field of design and 

software management  

OH8 - Информатика саласындағы 

практикалық міндеттерді шешу үшін жаңа 

ғылыми принциптер мен зерттеу әдістерін 

қолдану  

PO8 - Применять новые научные принципы и 

методы исследований для решения  

практических задач в области информатики 

RT8 - Apply new scientific principles and 

research methods to solve practical problems in 

the field of Informatics  

1. Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы/ Научно-исследовательская 

работа магистранта/ Scientific-research 

work of graduate  students (master)      

2. Зерттеу практикасы/ Исследовательская 

практика/ Research internship      

                                              

        

  

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program  

  
Модуль атауы және 

коды  
Название и код 

модуля    
Module  name  

code  

and  Пәннің коды  

Код 

дисциплины  

Course code  

Пән атауы  
Наименование дисциплины   
Course name  

Цикл, 

компонент 

Цикл, 

компонент  
Cycle, 

component   

Сабақ түрі бойынша 

сағат көлемі  
Объем часов по видам 

занятий The volume of 

hours by types of  
occupations  
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 1 семестр /1 семестр / Semester 1  

EDUC 51101  
Магистерлік 
дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  

The  

ZhMP 5201  
PVSh 5201  
HSP 5201  

Жоғары мектеп педагогикасы 

Педагогика высшей школы 

Higher School Pedagogy  

БП ЖООК  
БД ВК  
BD UK  

  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

4  15  22    83  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ1   
ОПК1  

GPC1   

  

Әлеуметтік 

педагогика  және 

өзін-өзі тану 

Социальная 

педагогика и 

самопознание  
Social  pedagogy and 

self-cognition  

BP 5202  
PU 5202  
MP 5202  

Басқару психологиясы  
Психология управления  
Management psychology  

БП ЖООК  
БД ВК  
BD UK  

  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

4  15  23    82  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ1   
ОПК1  

GPC1   

  

COMS 53102 Есептеу 

моделдері және 

программалау 

технологиялары  

Вычислительные 

модели и технологии 

программирования 

Computational models 

and programming  
technology  

EMOK 5301  
VMIS 5301  
CMC 5301  

Есептеу моделдері және олардың 

күрделігі  
Вычислительные модели и их 

сложность  
Computational models and 

complexity  
  

КП ЖООК  
ПД ВК  
PD UK  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский 

Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ 3  
ПК3  
PC3   

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and 
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  information 

security  

 

Модулдің біреуін таңдау/ Выбрать один модуль/ Choose one module  
COMS 52003  
Бұлдыр математика   

Нечеткая математика  

Fuzzy mathematics  

BZh 5205 
NM 5205  
FS 5205  

Бұлдыр  
Нечеткое  
Fuzzy set   

  

жиын 

множество   
БП ТК  
БД КВ  
BD EC  

Қазақ/Орыс  
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ2   
ОПК2  

GPC2  

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность 

Department 

Informatics 

information 

security  

of 

and  

BL 5206  
NL 5206  
FL 5206  

Бұлдыр  
Нечеткая  
Fuzzy logic   

  

логика 

логика   
БП ТК  
БД КВ  
BD EC  

Қазақ/Орыс  
Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ2   
ОПК2  

GPC2  

  

COMS 52004  
Параллель және 

бұлтты есептеулер    

Параллельные и 

облачные 

вычисления  

Parallel and cloud 

computing  

PE 5205  
PV 5205  
PC 5205  

Параллель 

Параллельные    
Parallel computing  

есептеулер  

вычисления  
 БП ТК  

БД КВ  
BD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ2   
ОПК2  

GPC2  

  

BE 5206  
OV 5206  
CC 5206  

Бұлтты  
Облачные  
Сloud computing  

есептеулер   
вычисления  

 БП ТК  
БД КВ  
BD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ2   
ОПК2  

GPC2  
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EDUC 51101  
Магистерлік 
дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  The  

МҒЗЖ  5401  
(1)  
NIRM  5401  
(1)  
SRWG 5401  
(1)  

  

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  
Научно-исследовательская работа 

магистранта   
Scientific-research work of graduate 

students   

КП ТК  
ПД КВ  
PD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

7          Есеп  
Отчет    
Report  

КҚ5  
ПК5  

PC5   

  

 2 семестр /2 семестр / Semester 2     

EDUC 51101  
Магистерлік 
дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  

The  

ShT 5203  
IYa 5203  
FL 5203  

Шетел тілі (кәсіби)  
Иностранный язык 

(профессиональный)  
Foreign language (professional)  

БП ЖООК  
БД ВК  
BD UK  

  

Ағылшын 

Английский   
English  

4    37    83  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖЖҚ1   
ОПК1  

GPC1  

  

Шетел  тілдері 

кафедрасы Кафедра 

иностран-ных языков  
 Foreign  Languages  

Department  

GTF 5204  
IFN 5204  
HPS 5204  

Ғылым тарихы және философиясы  
История и философия науки  
History and Philosophy of Science  

БП ЖООК  
БД ВК  
BD UK  

  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский 

Kazakh/  
Russian  

  

4  15  23    82  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖЖҚ1   
ОПК1  

GPC1  

  

Философия   
Философии Philosophy  

 
COMS 53102 Есептеу 

моделдері және 

программалау 

технологиялары  

Вычислительные 

модели и технологии 

программирования 

Computational models 

and programming 

technology  

PKТT 5302  
VTPO 5302  
TSS 5302  

  

Программалық қамтаманың 

технологияларын таңдау  Выбор 

технологии программного 

обеспечения   
Technology selection of software   

КП ЖООК  
ПД ВК  
PD UK  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский 
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ3   
ПК3  
PC3   

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 
Informatics and  
information 

security  
Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one    
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COMS 52105 

Программа лық 

қамтаманы 

жобалау және 

басқару Проектиро 

вание и 

управление  
программ 

ным обеспече 

нием  
Software design and 

management  

PKB 5207  
UPO 5207  
SM 5207  

Программалық қамтаманы басқару  

Управление программным  
обеспечением 

Software management  

БП ТК  
БД КВ  
BD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ2   
ОПК2  

GPC2  

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and  
information 

security  

PKTA 5207  
MTPO 5207  
STM 5207  

  

Программалық қамтаманы 

трансляциялау әдістері  

Методы трансляции программного 

обеспечения  

Software translation methods   

БП ТК  
БД КВ  
BD EC  

Қазақ/Орыс  
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

ЖКҚ2   
ОПК2  

GPC2  

  

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one    
COMS 53102  Есептеу 

моделдері және 

программалау 

технологиялары  

Вычислительные 

модели и технологии 

программирования 

Computational models 

and programming 

technology  

OP 5305  
PP 5305  
IP 5305  

Өндірістік программалау   

Промышленное 

программирование   

Industrial programming  

КП ТК  
ПД КВ  
PD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ4   
ПК4  

PC4   

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and  
information 

security  

JXMLZhZh  
5305  
RXMLJ 5305  
WXMLJ 5305  

Java-да XML -мен жұмыс жасау  

Работа с XML  в Java  

Working with XML in the Java  

КП ТК  
ПД КВ  
PD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский 

Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ4   
ПК4  

PC4  

  

EDUC 51001  
Магистерлік 

дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 
магистерской  
подготовки  
 Methodology  The  
Master Training  

МҒЗЖ  5401  
(2)  
NIRM  5401  
(2)  
SRWG 5401  
(2)  

  

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  
Научно-исследовательская работа 

магистранта   
Scientific-research work of graduate 

students  

  Қазақ/Орыс  
Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  7  

        Есеп  
Отчет    
Report  

КҚ5   
ПК5  

PC5   

  

 

  1 курсқа барлық кредит   
 Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year  

  
60  135  285    960        

  3 семестр /3 семестр / Semester 3  
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COMS 53006  
Программалық 

қамтаманы 

валидациялау 

Валидация 

программного 

обеспечения  
Software Validation  

PSV 5303  
SVP 5303  
PSV 5303  

Программалардың  
 спецификациясы  және   
верификациясы Спецификация и 

верификация программ  
Programs  specification 

 and verification  

КП ЖООК  
ПД ВК  
PD UK  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ4   
ПК4  
PC4   

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and 

information 

security  

COMS 53205 

Программа  
лық қамтаманы 

жобалау және  
басқару Проектиро 

вание и управление 

программ ным 

обеспече  
нием  
Software design and 

management  

PKASS 5304  
SSKPO 5304  
SSDQ 5304  

Программалық  қамтаманы әзірлеу 

және сапасы бойынша стандарттар  

Стандарты по созданию и качеству 

программного  
обеспечения  

 Standards for software development 

and quality  

КП ЖООК  
ПД ВК  
PD UK  

Қазақ/Орыс  
Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

5  15  30    105  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ4   
ПК4  

PC4  

  

  Модулдің біреуін таңдау/ Выбрать один модуль/ Choose one module    

COMS 53008  
Деректерді 

 талдау және 

басқару  
Анализ  данных  и  
управление  
Analysis of data and   

  

DSTO 5306  
SAOD 5306  
SAPD 5306  

  

Деректерді статистикалық талдау 

және өңдеу   
 Статистический  анализ  и  
обработка данных  
Statistical analysis and processing of 

data  
  

КП ТК  
ПД КВ  
PD EC  

Қазақ/Орыс  
Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

6  30  30    120  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ4   
ПК4  

PC4   

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and 

information 

security  

YDB 5307  
UBD 5307  
BDM 5307  

Үлкен деректерді басқару  
Управление большими данными   
Big Data Management  

  

КП ТК  
ПД КВ  
PD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

6  30  30    120  Емтихан  
Экзамен  
Exam  

КҚ4   
ПК4  
PC4   

  

COMS 53009  
Программалық  
қамтаманы  құру 

технологиялары   

KP 5306  
MP 5306  
MP 5306  

Көпағынды программалау   

Многопоточное 

программирование   

Multithreaded programming  

КП ТК  
ПД КВ  
PD EC  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

6  30  30    120  Емтихан 

Экзамен 

Exam  

КҚ4   

ПК4  
PC4   
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және олардың 

верификациясы мен 

сертификациясы. 

Технологии 

разработки  

NUZhZh 5307 

PSRV 5307  
Нақты уақыт жүйелерін жобалау  КП ТК ПД 

КВ  
Қазақ/Орыс 

Казахский/  
6  30  30    120  Емтихан 

Экзамен  
КҚ4  
ПК4  

Информатика 

және ақпараттық  

 
программного  
обеспечения и их 
верификация и  
сертификация   
Technologies  of 

software development 

and their verification 

and specification  

RTSD 530 7   Проектирование систем реального 

времени  

Real-time systems design  

PD EC  Русский  
Kazakh/  
Russian  

     Exam  PC4   

  
қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and 

information 

security  EDUC 51201  
Магистерлік 

дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  The  

PP5205  
РР5205  
TI  5205  

 Педагогикалық практика  
Педагогическая практика  
Teaching internship  

БП ЖООК  
БД ВК  
BD UK  

  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

4          Есеп  
Отчет    
Report  

ЖКҚ1   
ОПК1  

GPC1  

  

EDUC 51201  
Магистерлік 

дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  The  

МҒЗЖ  
(3)  
NIRM   
(3)  
SRWG  
(3)  

  

5401  

5401  

5401  

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  
Научно-исследовательская работа 

магистранта  Scientific-research 

work of graduate students  

  Қазақ/Орыс  
Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

4          Есеп  
Отчет    
Report  

КҚ5   
ПК5  

PC5   

  

  4 семестр /4 семестр / Semester 4  
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EDUC 51201  
Магистерлік 
дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  The  

ZP5308  
IP 5308  
RP 5308  

 Зерттеу практикасы  
Исследовательская практика  
Research practice  

КП ЖООК  
ПД ВК  
PD UK  

Қазақ/Орыс 

Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

12          Есеп  
Отчет   
Rep 
ort  

КҚ5   
ПК5  
PC5   

  

Информатика 

және ақпараттық 

қауіпсіздік   
Информатика и 

информационная 

безопасность  
Department of 

Informatics and 

information 

security  
EDUC 51201  
Магистерлік 

дайындықтың  
әдістемесі  
Методология 

магистерской 

подготовки 

Methodology  
Master Training  The  

МҒЗЖ  5401  
(4)  
NIRM  5401  
(4)  

 SRWG  5401  
(4)  

  

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы  
Научно-исследовательская работа 

магистранта   
Scientific-research work of graduate 

students  

  Қазақ/Орыс  
Казахский/  
Русский  
Kazakh/  
Russian  

6          Есеп  
Отчет   

Rep 
ort  

КҚ5   
ПК5  

PC5   

  

 MFA  62010  Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау  ҚА    12          МДР      
Қорытынды  
аттестаттау модулі  

Модуль  итоговая  
аттестация   

Module  of  final  
assessment  

Оформление и защита магистерской диссертации 

Accomplishment and defense of Master’s degree thesis  

  

ИА 

FA  
      қорғау 

Защит 

а МД  
Defense 

of 

degree 

work  

  

2 курсқа барлық кредит  
Итого кредитов за 4 курс  

Total credits for 4rd year  

  

  
60  90  120    450  

      

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы  
Итого по образовательной программе 

Total for education program  

  
120  

  
225  

  
405  

    
1410  
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі  
Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы Summary 

table displaying the amount of obtained credits within the modular education program  
  

 

 

 

Оқылатын 

пәндер саны 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Amount of 

subjects  

 

Кредит көлемі / Объем кредитов / Total credits  

 

 

Саны/Количество/Amount  

 

  

 

 

 
 

   

 

1  
1  3  3  2  23  7        30  900  5  1     

2  4  3  2  23  7        30  900  5  1     

2  
3  4  2  2  22  4    4    30  900  4  2     

4          6  12    12  30  900    2     

Барлығы  

Всего   

Total:  

11  8  6  68  24  12  4  12  120  3600  14  6  
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5. Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process  

  

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін 

университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест 

тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 

дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім 

алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест 

тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 

бойынша) тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 

негізде жүзеге асырылады.  

  

Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают 

комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста по 

иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 

определение готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английском 

языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 

образовательных программ на английском языке и  теста на определение готовности к 

обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц,  

освоивших образовательные программы высшего образования. Прием иностранных граждан 

в магистратуру осуществляется на платной основе.   

  

Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master’s program take a 

comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a test 

for the major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. Persons 

entering a master’s program with the English language of instruction, shall take a comprehensive test, 

consisting of a test on the major of a group of education programs in English and a test to determine 

readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a master’s program is carried 

out on a competitive basis based on the results of entrance examinations of persons who have a 

bachelor degree on education programs of higher education. Admission of foreign citizens to a 

master’s program is carried out on a fee basis.  

  

  

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану шарттары 

университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім беру 

нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік.  

  

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 

осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.   
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Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of 

previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 

L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 

education is a diploma of completion or a certificate of completion.   

  

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 

магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, 

кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «техникалық ғылымдар магистры» 

дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) 

беріледі.   

  

Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности 

магистранта, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «магистр 

технических наук» и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением 

(транскрипт).  

  

Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered no less than 120 academic 

credits for the entire period of study, including all types of educational and research activities of the 

undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the degree of “Master of 

Technical Sciences” and issued a diploma of postgraduate education with a transcript.  

  

4. Түлектердің кәсіби бейіні:   

Магистр дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және басқару, дизайн, 

зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да салаларда жұмыс жасай алады.   

Сонымен қатар, осы бағдарлама магистранттарға информатика саласында олардың 

академиялық білімін әрі қарай жетілдіруге қажетті мүмкіншіліктерді ұсынады.  

  

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень магистр, 

имеют квалификацию для работы в сфере организационно-технологической,  

производственно-управленческой, проектной,  научно-исследовательской, педагогической, 

природоохранной и иных видов деятельности.   

Кроме того, данная программа предоставит магистрантам все необходимые условия для 

дальнейшего совершенствования их академических знаний в области информатики.  

  

Occupational profile/s of graduates: Graduates with a master’s degree are qualified to work in the 

field of organizational, technological, industrial, managerial, design, research, teaching, 

environmental and other activities. In addition, this program will provide Master’s students with all 

the necessary conditions for the further improvement of their academic knowledge in the field of 

computer science.  

  

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 

сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.    

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 

учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения.  

Methods and techniques for program delivery: For realization of EP innovation technologies and 

interactive methods of teaching are widely used in academic classes.  
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6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Білім алушылардың оқу жетістіктері 

(білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 

баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 

«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте)  

  

Критерии оценки результатов обучения:  

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 

баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 

буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 

«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 

балльной шкале (Таблица).  

  

Assessment criteria of learning outcomes:   

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 

grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding 

digital equivalent on a 4-point scale (see Table).  

  

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 

алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру Балльно-

рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  Grade-rating letter system for 

assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional grading 

scale and ECTS  

  

 Әріптік жүйе 
бойынша баға/Оценка 

по буквенной  
системе/  Evaluation 

by letter grading system  

Баллдардың сандық 

эквиваленті/  

Цифровой  

эквивалент /  
Equivalent in numbers  

Баллдар 

(%түрінде)   

Баллы (%-ное 

содержание)  

Points ( in %)  

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по  
традиционной системе/  
Assessment by traditional 

system  

А  4,0  95-100  Өте жақсы/Отлично/  

Excellent  А-  3,67  90-94  

В+  3,33  85-89  

Жақсы/Хорошо/ Good  
В  3,0  80-84  

В-  2,67  75-79  

С+  2,33  70-74  

С  2,0  65-69  
Қанағаттанарлық/  

Удовлетворительно/ 

Satisfactory  

С-  1,67  60-64  

D+  1,33  55-59  

D-  1,0  50-54  

FX  0,5  25-49  Қанағаттанарлықсыз/  

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory  

F  0  0-24  

  


