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  «6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

«Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық 

бағдарламалық  құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру 

бағдарламасы және модульдер каталогы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 

тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген (өзгертулерімен және 

толықтыруларымен ҚР Үкіметінің 2016 жылдың 13 мамырындағы №292 

қаулысы) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына (ЖООКББМЖМС), Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген (2014 жылғы 02 маусымындағы өзгертулерімен және 

толықтыруларымен) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІНЕ және 2016 жылғы 05 тамызындағы №425 ҚР 

БжҒМ бұйрығымен бекітілген «6М070200-Автоматтандыру және басқару» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М070200-Автоматтандыру және басқару»  

мамандығының «Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық 

бағдарламалық  құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру 

бағдарламасы және модульдер каталогы  

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

 

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу 

жоспарларының тізбесіне 2016ж. 

05.08. №425 хаттама 272-қосымша 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 
 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  
 

6М070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы 
 (бейінді бағыт) 

 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М070200-«Автоматтандыру және 

басқару» мамандығы бойынша техника және технологиялар 

магистрі  
 

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредит

тер 

саны 

Сем

естр 

Бақы-

лау 

түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
AВLZh53

01 

Автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелер 
3 2 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

МТЗЖ Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу жұмысы  

4-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРжҚ Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау 3 3  

 БАРЛЫҒЫ  48-кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек 

сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін 

кредиттердің санын көбейте алады. 
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1. Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

1.1 Академиялық дәреже 

Магистратурада «6М070200-Автоматтандыру және басқару» 

мамандығының «Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық 

бағдарламалық  құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру 

бағдарламасы бойынша кадрлар бейіндік (оқу мерзімі 1,5 жыл) бағытпен 

дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М070200-

Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша техника және 

технологиялар магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1  Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

«Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық бағдарламалық  

құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру бағдарламасы 

бойынша магистрлер келесі қызметті орындай алады: 

- эксплуатациялық қызметі: автоматты, автоматтандырылған 

ақпараттық жүйелерді пайдалану, ақпаратты ағындардың және деректерді 

қайта беру жабдықтау, оларды техникалық ақпаратты, математикалық және 

бағдарламалық қамтамасыз ету; өндірістік технологиялық қызметі: 

құрылғыларды жұмыс істету және автоматтандыру мен ақпараттандырудың 

техникалық жабдықтарын жасаудық алдыңғы қатарлы технологиясын жасау, 

өндіріске енгізу, дайын заттардың сапасын бағалау, технологиялық 

процестерді өндірістік бақылау, шикізаттардың сапасын тиімді бақылау мен 

ұйымдастыру, өндірілетін өнімдердің сапа көрсеткіштерін өлшеу, негізгі 

жабдықтарды, өнімдерді метрологиялық тексеруден өткізу; ұйымдастыру 

басқарушылық қызметі: орындаушылардың ұжымының жұмысын 

ұйымдастыру, нарық жағдайында басқару шешімдерін қабылдау, өнімдердің 

қажетті сапасын қамтамасыз ету үшін барлық шығындарды бағалау және 

негіздеу; жобалау конструкторлық қызметі: таңдалған шектеулер мен 

критерийлер үшін жобалау есептері мен мақсаттарын негіздеу, мәселелерді 

шешудің жалпыланған түрлерін табу, оларды талдау, әр түрлі сыртқы 

факторлар жағдайында ортақ келісім шешімдер табу, экономикалық, 

эргономикалық, эксплуатациялық, конструкторлық, технологиялық және 

энергетикалық көрсеткіштерін ескеріп, өндірістік және технологиялық 

процестердің жобаларын орындау, модельдеу, құрастыру және жасау. 

 

1.2.2  Кәсіби қызметтің обьектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілеріне: 

- әр түрлі өндіріс орындарындағы технологиялық үрдістерді автоматы 

басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы автоматтандырылған ақпаратты 

басқару жүйелері, әр түрлі мақсаттағы деректерді тасымалдау, өңдеу және 
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қабылдаудың автоматтандырылған жүйелері жасалатын және қолданылатын 

ұйымдар мен кәсіпорындар жатады.  

 

2. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпы ұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, автоматтандыру және басқару  саласында керекті білімі бар 

маман дайындау.  

«6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

«Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық бағдарламалық  

құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру бағдарламасының 

мақсаты автоматтандыру және басқару саласы бойынша мемлекеттік, 

жергілікті, аймақтық,  шетел мекемелеріне, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

«6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

«Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық бағдарламалық  

құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру бағдарламасының 

негізгі міндеттері: 

- автоматика, ақпараттану және басқару салаларында кәсіптік 

құзырлылығы жоғары мамандар дайындау, оларға толық сапалы кәсіптік 

білім беру. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

«Автоматтандыру және басқару жүйелерінің инновациялық бағдарламалық  

құралдары мен технологиялары» модульдік білім беру бағдарламасы 2 (екі) 

білім беру траекториясынан  тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін  
шет тілі (кәсіби), менеджмент, психология, кәсіпкерлік қызметті басқару, 

бизнес шешімдерді модельдеу, автоматтандыру және басқару локальды 

жүйелері, құрылымданған сұраныс тілі (SQL), инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер мен модельдер пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Автоматтандыру және басқару жүйелерін бағдарламалық 

қамтамасыз ету». Магистранттар басқарудың сандық жүйелері, басқарудың 

интеллектуалды жүйелері, жобаларды басқару, мәліметтерді талдау 
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технологиясы, телекоммуникациядағы бизнес-процестерді автоматтандыру, 

желілік технологиялар, автоматика жүйелерін жобалау пәндерін оқиды. 

№2 «Автоматтандыру жүйелерін жобалау технологиялары». 

Магистранттар автоматтандыру және басқару жүйелерін құрудың замануи 

әдістері, теориясы және құралдары, автоматтандыру жүйелерінің сенімділігі 

және диагностикасы, математикалық және компьютерлік моделдеу, клиент-

серверлік мәліметтер базасы, автоматтандыру және басқарудың 

интегралданған технологиялары, автоматтандыру обьектілерін оптимальды 

басқару, күрделі жүйелерді зерттеу әдістері пәндерін оқиды. 

 

3 Түйінді құзіреттіліктер:  

  

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- кәсіптік қызметтің саласы туралы; 

- кәсіптік қызметтің түрлері мен обьектілері туралы; 

- кәсіби қызметінің жалпы тапсырмалары туралы; 

 

2) білуі керек: 

- қазіргі заманғы автоматтандыру және басқару жүйелері мен 

жабдықтарының дамуының тенденцияларын; 

- халық шаруашылығының әр түрлі саласындағы процестер мен 

обьектілерді бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 

ұйымдастырудың принциптерін; 

- автоматтандыру мен басқару жүйелерін бағдарламалы қамтамасыз 

етуге байланысты ақпаратты және есептеу үрдістерін талдау әдістерін; 

- автоматтандыру және басқару жүйелерін құрудағы аппаратты және 

бағдарламалы амалдарды кешендеу әдістері мен принциптерін; 

- интеллектуалды меншікті қорғау әдістері мен жабдықтарын және 

реттерін; 

- еңбекті ұйымдастыру, ғылыми зерттеу мен өндірістерді 

ұйымдастырудың экономикалық ұйымдасқан және құқықтық негіздерін; 

- автоматтандыру және басқару жүйелері мен амалдарын 

эксплуатациялау, өндіру және жобалау технологияларын; 

- басқарудың ақпаратты технологияларының даму тенденциялары мен 

келешегін; 

- стандарттар мен техникалық шарттарды; 

- автоматтандыру мен басқару жүйелері жабдықтарының 

эксплуатациялық сипаттамаларын талдау әдістерін; 

- есептеу техникасы, коммуникация мен байланыстың қазіргі заманғы 

жабдықтарын; 

- еңбек ұжымында шешілетін психологтар міндеттерін; 

- менеджмент негіздерін. 
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3) қабілеті болуы керек: 

- өндірістің және технологиялық процестердің, техникалық жүйелердің 

жүйелік талдау жүргізуге; 

- физикалық табиғаты әр түрлі обьектілеріне автоматтандыру және 

басқару жүйесін алгоритмдік және программалық қамтамасыз етуді әзірлеуге; 

- халық шаруашылығының әр түрлі саласында автоматтандыру және 

басқаруда енгізілген жобалық конструкторлық шешімдердің  экономикалық 

эффективтілігін есептеу; 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- ойлау мәдениеті; 

- өзінің кәсіби қызметінде қолданылатын ақпараттарды жинау, сақтау 

және өңдеудің компьютерлік тәжірибесі; 

- халықаралық байланыс пен өнеркәсіптік өндіріске байланысты 

аймақтағы заңды актыларды талқылай алатын құқықтық білімі; 

- жекеменшік құқығы әр түрлі кәсіпорындардың өндірістік 

шаруашылық және қаржылық қызметін талдай білетін тәжірибесі. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

- қазіргі әлемдік экономика проблемалары және әлемдік шаруашылық 

процестердегі ұлттық экономикалардың қатысуы саласында; 

- кәсіпорын қызметін ұйымдастыру мен басқаруда; 

- әртүрлі ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен 

өндірістік байланыстарды жүзеге асыруда; 

- білімнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсіптік дағдыны және 

біліктілікті тереңдету тәсілдерінде; 

- ғылыми техникалық мәселелерде. 

 



4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт  

 
Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән 

коды  

Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

Сем

естр 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

KZ 
EC

TS 

Экономикалық 

және 

коммуникативтік 

қатынастар 

  

 

БП/МК ShT5201 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеу 

(дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БП/МК Men520

2 

Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БП/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент 

БП/ТК 
ККB520

4 

Кәсіпкерлік қызметті 

басқару 

Кешенді 

емтихан 

1 2 3 

Құзіретті болу керек: 

- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс 

басқару шешімдерін қабылдауда; 

пәнді оқу барысында алған 

білімдерін өзінің жеке бизнесін 

ұйымдастыру кезінде 

пайдалануда; жаңа нарықтық 

мүмкіндіктерді табуда және 

оларды бағалауда, сондай-ақ 

бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің 

қазіргі әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

БП/ТК 
BShМ52

05 

Бизнес шешімдерді 

моделдеу 
1 3 4,5 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

және ғылыми зерттеулер 

жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Қосымшаларды 

жобалау  

технологиялары 

КП/МК ABLZh5

301 

Автоматтандыру және 

басқару локальды 

жүйелері 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- өндірістің әр түрлі обьектілерін 

автоматтандырылған басқару 

жүйелерін әзірлеу және 

эксплуатациялау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыруда; 

- ақпараттық жүйелерді құруда, 

әртүрлі объекттер үшін деректер 

қорын құруда, деректер қорын 

қорғау жүйелерімен жұмыс 

істеуде, деректерді жобалауда 

және модельдеуде әртүрлі 

әдістемелік амалдарды қолдана 

алуда; деректер қорын ғылыми 

зерттеулер тұрғысынан бағалай 

алу және оларды өзбетінше 

ұйымдастыруда; 

- инженерлік есептерді 

компьютерлік моделдеуде. 

КП/ТК  КSТ530

2 

Құрылымданған сұраныс 

тілі (SQL) 

1 3 4,5 

КП/ТК  IEMAM

5303 

Инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер 

мен модельдер 

1 2 3 

Модуль бойынша барлығы:  8 12  

№1 «Автоматтандыру және басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру траекториясы 

Жүйелерді, 

жобаларды сандық 

және 

интеллектуалды 

басқару 

КП/ТК 
BSZh53

04 

Басқарудың сандық 

жүйелері 

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 
Құзіретті болуы керек: 

- сандық жүйелерді 

математикалық әдістермен 

құруда; 

- нейрондық желілерге 

негізделген басқарудың 

интеллектуалды жүйелерін және 

технологиялық процестерді 

басқарудың интеллектуалды 

жүйелерін әзірлеуде; басқарудың 

КП/ТК  BIZh530

5 

Басқарудың 

интеллектуалды 

жүйелері 

2 2 3 

 

ZhB5306 Жобаларды басқару 

2 2 3 
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интеллектуалды жүйелерін 

жобалауда;  

- жобаларды басқару, 

интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында. 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Компьютерлік 

жүйелерді жобалау 

КП/ТК  MTT530

7 

Мәліметтерді талдау 

технологиясы 
Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- технологиялық процестерді, 

техникалық жүйелерді, өндірісті 

автоматтандыру бойынша 

жобаларды әзірлеуде 

КП/ТК  TBPA53

08 

Телекоммуникациядағы 

бизнес-процестерді 

автоматтандыру 

2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Заманауи 

ақпараттық 

технологиялар 

КП/ТК 
ZhT5309 Желілік технологиялар 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- оқытушылық қызметте, жоғары 

математика, информатика 

аумағында, математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

аумағында; 

- мәліметтер базасымен басқару 

жүйесінде және мәліметтер 

базасын жобалауда 

КП/ТК 
BIZh531
0 

Автоматика жүйелерін 
жобалау 

2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

№2 «Автоматтандыру жүйелерін жобалау технологиялары» білім беру траекториясы 

Автоматтандыру, 

басқару 

жүйелерінің 

замануи 

технологиялары 

және 

математикалық, 

компьютерлік 

моделдеу 

КП/ТК 

ABZhK

ZATK53

11 

Автоматтандыру және 

басқару жүйелерін 

құрудың замануи 

әдістері, теориясы және 

құралдары Кешенді 

емтихан 

   Құзіретті болуы керек: 

- нейрожелілік технологияларда; 

- қажетті сенімділік 

көрсеткіштерімен 

автоматтандырылған жүйелерді 

әзірлеуде;  

- математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

аумағында. 

КП/ТК 
AZhSD5

312 

Автоматтандыру 

жүйелерінің сенімділігі 

және диагностикасы 

2 3 4,5 

КП/ТК 
MKM53

13 

Математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

2 3 4,5 
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Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Автоматтандырылғ

ан жүйелерді 

жобалау 

КП/ТК  KSMB5
314 

Клиент-серверлік 
мәліметтер базасы 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- мәліметтер базасын әзірлеудің 

әр түрлі обьектілері үшін әдістер 

көмегімен мәселелер шешуде, 

тестілеумен мәліметтер базасын 

тексеруде, сонымен бірге 

мәліметтерді жобалау мен 

моделдеуде, сақтау мен әзірлеу 

процесінде мәліметтер базасын 

бағалауда; 

-  жаңа ұрпақтың компьютерлік- 

интегралданған өндірістерін 

құруда; 

КП/ТК  

ABIT53
15 

Автоматтандыру және 
басқарудың 
интегралданған 
технологиялары  

2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Оптимальды  

басқару 

КП/ТК  AOOB5
316 

Автоматтандыру 
обьектілерін оптимальды 
басқару 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 
- басқарудың обьектілерін 

жобалау аумағындағы 

дағдыларда; 

- ақпараттық технологиялар және 

компьютерлік техниканы 

қолданып күрделі жүйені 

зерттеудің замануи әдістерінде 

КП/ТК  
KZhZA5
317 

Күрделі жүйелерді 
зерттеу әдістері 

2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік  жұмыс және қорытынды аттестация 

Өндірістік-

эксперименттік 

жұмыс 

ОҚТ  МЭЗЖ (Магистранттың 

экспериментальді-

зерттеу жұмысы)  

Есеп 1-3 4 16  

 Өндірістік  практика Есеп 2-3 4 10 

Барлығы модуль бойынша:  8 26  

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ  Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  

 Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және қорғау 

МЖРҚ 3 3 10,5 
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Барлығы модуль бойынша:  4 14  

Барлығы ӨЭЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 
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5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Бейіндік бағыт 

 

1 Модуль. Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

  
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

(ShT5201 Шет тілі (кәсіби), Men5202 Менеджмент, 

Psi5203 Психология) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Сиргебаева 

С.Т., п.ғ.к., қауым. профессор, «Шетел тілдері» 

кафедрасы,  Аманбаева Э.А., п.ғ.к., қауым. профессор, 

Кенбаева Г.К., п.ғ.к., қауым. профессор «Кәсіптік оқыту» 

кафедрасы 

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/МК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның 

негіздер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Шет тілі (кәсіби). Кіріспе. Оқыту принциптері. 

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, 

сөйлеуТілдік оқу материалының сипаты: фонетика, 

лексика және сөзжасам, грамматика.  

Менеджмент. Кіріспе. Менеджмент қызмет түрі 

ретінде. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. 

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Коммуникациялар 

және шешімдерді қабылдау. Ұйымды стратегиялық 

басқару. Инновациялық менеджмент. Дағдарысқа қарсы 

басқару. Басқару қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, 

уәждеу және бақылау. Топтық менеджмент. Лидерлік, 

билік және ықпал ету теориялары. Персоналды басқару. 

Еңбек ақысынтөлеу және еңбекке ынталандыру. 

Менеджер этикасы және ұйымдастырушылық мәдениеті. 

Компаниядағы жанжалдарды басқару. Өндіріс басқару 

объектісі ретінде. Өндірісті жедел басқару. Сапаны 

басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігі: 

ішкі және сыртқы параметрлері.  

Психология. Кіріспе. Жоғары мектеп 

психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. 

Оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет 

психологиясы. Заманауи оқытудың психологиялық 

әдістері мен тиімділікті арттыру құралдары және сапасы. 
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Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. Кәсіби 

бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық 

мәселелері. Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің 

профилін негізге ала отырып студенттер мен 

оқытушыларға психологиялық кеңес беру. 

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми 

терминологиясын және терминологиялық астарын; 

халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат 

жазысудың негіздерін;  

- менеджменттің теориялық және методологиялық 

негіздері; 

- педагогикалық іс-әрекеттің әлеуметтік психологиялық 

табиғаты туралы.  

Қабілеті болуы керек:  
- таңдаған мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиетті 

еркін оқып, аударып, алынған ақпаратты өңдеуге, 

бағалауға;  

- компанияны тиімді басқару негізінде бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз етуге;  

- сабақты өткізуге және оған дайындалуға қажетті 

психологиялық әдістемелік қорларды пайдалана алу 

(лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан). 

Дағдысы болуы керек:  
- монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, 

хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссөз, ғылыми 

пікірсайыс, «дөңгелек үстел» сұхбаттары) мамандығы 

бойынша ауызша қарым-қатынас жасау; 

- тәжірибелік қызметте басқару шешімдерін қабылдау 

біліктілігіне, басқару қызмет дағдысын және ғылыми 

ойлауын дамытуға; 

- кәсіби іс-әрекет саласындағы әртүрлі коммуникация 

аспектілері бойынша оқыту процесін басқаруға. 

Құзіретті болуы керек:  
- шетел тілінде лексикографиялық дереккөздермен 

жұмыс істеу (дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің дамуындағы тенденцияны 

болжау және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның болашақ дамуына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан (Шет тілі), Емтихан (Менеджмент), Емтихан 

(Психология)  

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford 

University Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, 

G.Storch. Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 
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2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

2 Модуль. Бизнес-менеджмент 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес-менеджмент (ККB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару, BShМ5205 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., қауым. 

профессор «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Ахметов 

К.А., т.ғ.к., «Автоматтандыру және ақпараттық 

технологиялар» кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық теорияның негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Кәсіпкерлік қызметті басқару. Кәсіпкерлік 

қызметтің түсінігі және оның айырықша белгілері. 

Қазақстандағы кәсіпкерлік қызмет етудің шарттары мен 

ерекшеліктері. Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдық-құқықтық 

сұрақтары. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері. 

Өндірістік кәсіпкерліктің мәні. Коммерциялық 

кәсіпкерліктің мәні. Консалтингтік қызметтің түрлері 

мен оларды жүзеге асырудың әдістері. Қаржылық 

кәсіпкерліктің сипаттамалары. Кәсіпкерлік тәуекелдерді 

басқару. Бәсекенің түрлері. Болжаудың түрлері мен 

әдістері. Стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері. 

Тауар жылжытуды басқару. Кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын басқару. Инновациялық кәсіпкерліктің мәні 

және айырықша белгілері. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Қаржыларды басқару. Кәсіпкердің 

жауапкершілігі және оның түрлері. 

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен 

қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау 

жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда 

өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің 

модельдері, шешімдер қабылдау теориясының 

элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді 
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компьютерде шешу алгоритмдері қарастырылады. Өз 

бетінше шығаруға мысалдар мен есептер ұсынылады. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- кәсіпкерлік қызметті реттейтін Қазақстанның негізгі 

нормативті-құқықтық құжаттарды; кәсіпорынды 

құрудың экономикалық механизмдерін; кәсіпорынның 

әртүрлі өмірлік циклдері барысында туындайтын негізгі 

мәселелерді; бәсекелік ортада кәсіпорынның қызмет 

етуін қорғаудың негізгі амалдарын; кәсіпорындардың 

әлеуметтік жауапкершілігінің негізгі қағидаттарын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде 

аграрлық өндірісті модельдеу, агринженерлік және 

экономикалық факторлар кешенін ескере отырып, 

агринженерлік қызметтердің өндірістік параметрлерін 

оңтайластыратын математикалық модельдер даярлау, 

сызықтық және бүтін сандық программалау есептерінің 

модельдерін даярлау, сонымен қатар кәсіпорындарды 

оңтайлы орналастыру және кішігірім ауыл шаруашылық 

кәсіпорындарында агротехникаларды оңтайлы қолдану 

әдіс-тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі өзінің мүмкіншіліктерін 

анықтауда; кәсіпорынды ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік 

негіздері бойынша білімдерін пайдалануда; бизнесте 

орын алған нақты жағдайларды талдауда; шешімдерді 

қабылдау үшін қажетті ақпараттарды жүйелеуде; жедел 

өзгеретін нарықтық ортада нақты бағытқа бағдарлануда; 

кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін талдау және 

бағалауда;  

- кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, математикалық 

талдау және модельдеу  әдістерін қолдана алуға, 

аграрлық жүйеде теориялық және эксперименталдық 

зерттеулер жүргізе алуға. 

Дағдысы болуы керек:  
- жоба талаптарын анықтауда; мақсаттарды белгілеуде; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауында; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен 

модельдеуді, жабықтарды оңтайлы жүктеуді, 

технологиялық процестерді оңтайлауды және жаппай 

қызмет көрсету теорисын, ақпараттарды сақтау, қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  жинапалу құралдарын,  

ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс басқару шешімдерін 

қабылдауда; пәнді оқу барысында алған білімдерін 

өзінің жеке бизнесін ұйымдастыру кезінде пайдалануда; 

жаңа нарықтық мүмкіндіктерді табуда және оларды 

бағалауда, сондай-ақ бизнес-идеяларды ұсынуда;  
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- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз 

бетінше ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер 

жүргізуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Кәсіпкерлік қызметті басқару, Бизнес 

шешімдерді моделдеу) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Управление инновационными проектами. Под ред. 

проф. Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 
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3 Модуль. Қосымшаларды жобалау  технологиялары 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Қосымшаларды жобалау  технологиялары 

(ABLZh5301  Автоматтандыру және басқару локальды 

жүйелері, КSТ5302  Құрылымданған сұраныс тілі 

(SQL), IEMAM5303 Инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер мен модельдер) 

2 Модульге жауапты Сейдалиева Г.О., а-ш.ғ.к., қауым. профессоры, 

Кожамкулова Ж.Ж. PhD, аға оқытушы, Серикбаев 

А.У., ф.-м.ғ.д., профессор «Автоматтандыру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасы  

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/3/2) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Автоматтандыру жүйелерін жобалау; автоматты 

басқару теориясы; Басқару жүйелеріндегі 

микропроцессорлы кешендер; Мәліметтер базасының 

жүйелері; Басқару обьектілерін идентификациялау 

және моделдеу 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Автоматтандыру және басқару локальды 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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 жүйелері. Кіріспе. Автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелер обьектілері. Кәсіпорындағы 

автоматты басқару локальды жүйелері. Басқарудың 

дискретті логистикалық жүйелері. 

Автоматтандырудың бағдарламалық-дискреттік 

құралдары. Автоматтандыру және басқару локальды 

жүйелерін автоматтандыру схемалары. 

Құрылымданған сұраныс тілі (SQL). SQL тілінің 

құрылымы, құрамы және атқаратын міндеті. SQL 

(Structured Query Language - құрылымдалған сұраныс 

тілі). Деректер қорының (ДҚ) логикалық жүйелерінің 

сипаты. SQL тілінің атқаратын міндеті. ДҚ құру және 

оның құрылымын толық сипаттау кестелері. 

Деректермен жұмыс істеудің негізгі операциялары 

(кестедегі деректерді кірістіру, өзгерту және өшіру). 

Қарапайым және күрделі сұраныстар. Сақталатын 

және жалғастырылған процедуралар. «SQL» оқу 

пәнінің мазмұны, Structured Query Language  - 

құрылымдалған сұраныс тілінің негізгі анықтамалары 

беріліп, оның құрамы мен құрылымының сипаты 

беріледі. Пәннің мазмұнында алғашқы деректер 

құрамын формалдаудан бастап, оның моделін құру 

және құрылған деректер қорын қалыптастыру, барлық 

алынған қорытындылар қысқа нақтылы түсіндірледі. 

Деректер қорын құру үрдісінің, моделін құру, шешу, 

сонымен қатар шешім нәтжелерін; 

Инженерлік есептердегі математикалық әдістер 

мен модельдер. Матрицалар алгебрасы, матрицаның 

функциясы,матрицалық есептеулердің қолданылуы. 

Символдық есептеулер, инженерлік есептерде 

символдық есептеулерді қолдану. Операциялық 

есептеулердің математикалық қолданылулары. 

Инженерлік есептердің модельдері. Сандық әдістер. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   

- автоматтандыру және басқару локальды жүйелер 

обьектілерін; кәсіпорындағы автоматты басқару 

локальды жүйелерін; автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелерін автоматтандыру схемаларын; 

- SQL тілінің құрылымы, құрамы және атқаратын 

міндеті. SQL (Structured Query Language - 

құрылымдалған сұраныс тілі). Дқ-ның логикалық 

жүйелерінің сипаты. SQL тілінің атқаратын міндеті. 

ДҚ құру және оның құрылымын толық сипаттау 

кестелері. Деректермен жұмыс істеудің негізгі 

операциялары (кестедегі деректерді кірістіру, өзгерту 

және өшіру). Қарапайым және күрделі сұраныстар. 

Сақталатын және жалғастырылған процедуралар. SQL 

тілінде оптималдау үрдістерінің схемасын құруды 

және шешім қабылдауды; 

- матрицалар алгебрасын, символдық есептеулерді, 

операциялық есептеулердің математикалық 
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қолданылуларын, инженерлік есептердің модельдерін, 

инженерлік есептерді шығару үшін математикалық 

әдістер мен модельдерді қолданудың методологиясы; 

Қабілеті болуы керек:  

- автоматтандыру және басқару локальды жүйелер 

обьектілерін, кәсіпорындағы автоматты басқару 

локальды жүйелерін, автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелерін автоматтандыру схемаларын 

пайдалануға; 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде деректер қоры 

теориясының негізгі заңдарын пайдалана алуға, 

деректер қорына талдау жасау және оны моделдеу 

әдістерін қолдана алуға, ақпараттық жүйелерде 

теориялық және эксперименталдық тұрғыдан 

бағалауға; 

- физиканың, теориялық механиканың негізгі 

заңдарын қолдануға, инженерлік есептердегі 

математикалық талдау мен математикалық физиканың 

әдістерін қолдануға; 

Дағдысы болуы керек: 

- кәсіпорындағы автоматты басқару локальды 

жүйелерін, автоматтандыру және басқару локальды 

жүйелер обьектілерін, автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелерін автоматтандыру схемаларын 

басқаруға; 

- ақпараттық жүйелерді  дерекқорларды құру 

әдістерімен модельдеуді, ақпараттарды сақтау, құру 

қайта өңдеу әдістерін, тәсілдерін және жинап-алу 

құралдарын,  ақпараттарды басқару құралы ретінде 

компьютермен жұмыс жасауды; 

- инженерлік есептерде математикалық модельдеудің 

әдістерін, бағдарламалық өнімдермен жұмыс істей 

алуды; 

Құзіретті болуы керек:  

- басқарудың дискретті логистикалық жүйелерімен. 

автоматтандырудың бағдарламалық-дискреттік 

құралдарымен, автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелер обьектілерімен жұмыс жасауға. 

- ақпараттық жүйелерді құру мәселелерін шешу әдіс-

тәсілдерін, оның ішінде әртүрлі объекттер үшін 

деректер қорын құрып, оны тестілеу арқылы тексеріп; 

деректер қорын қорғау жүйелерімен жұмыс істеп, 

деректерді жобалауда және модельдеуде әртүрлі 

әдістемелік амалдарды қолдана алу; деректер қорын 

ғылыми зерттеулер тұрғысынан бағалай алу  және 

оларды өзбетінше ұйымдастыру қабілетілігіне қол 

жеткізу.  

- инженерлік есептерді модельдеу сұрақтарында 

және оларды шешуде сандық әдістер мен 

бағдарламалық әдістерінің көмегіне. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Автоматтандыру және басқару 

локальды жүйелері, Құрылымданған сұраныс тілі 
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(SQL), Инженерлік есептердегі математикалық әдістер 

мен модельдер) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Ю. Н. Федоров. "Порядок создания, модернизации 

и сопровождения АСУ ТП" М. "Инфа-Инженерия", 

2011.- 576 с.  

2. Ю. Н. Федоров. "Справочник инженера по АСУТП. 

Проектирование и разработка" В 2-х томах. М. "Инфа-

Инженерия", 2008.  

3. Душан Петкович. Microsoft SQL server 2008. 

руководство для начинающих. – М.: БХВ-Петербург.  

2009. 

4. Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL для студента / 

В. В. Дунаев. -СПб.:БХВ-Петербург, 2007. –320с. 

5.Фаронов, В.В. Программирование баз данных в 

Delphi 7: учебный курс./ В.В. Фаронов. –СПб.: Питер, 

2006. –640с. 

6. Жанатауов С.У. Обратная модель главных 

компонент, Алматы, «Казстатинформ» , 2013. 
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№1 «Автоматтандыру және басқару жүйелерін бағдарламалық 

қамтамасыз ету» білім беру траекториясы 

 

4 Модуль.  Жүйелерді, жобаларды сандық және интеллектуалды 

басқару 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жүйелерді, жобаларды сандық және интеллектуалды 

басқару (BSZh5304 Басқарудың сандық жүйелері, 

BIZh5305 Басқарудың интеллектуалды жүйелері, 

ZhB5306 Жобаларды басқару) 

2 Модульге жауапты Байшемиров Ж., PhD, оқытушы, Сейдалиева Г.О., а-

ш.ғ.к., қауым. профессоры, «Автоматтандыру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасы, Керимова 

У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (2/2/2) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Автоматты бағыттаудың сызықты жүйелер теориясы, 

Ақпараттың қолданбалы теориясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Басқарудың сандық жүйелері. Басқарудың 

сандық жүйелерінің ерекшеліктері мен құрылымы. 
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Сигналдарды кванттау және оның қасиеттері. 

Басқарушы программа. Үзіліссіз сигналдарды 

қалпына келтіру (экстраполяторлар). z-түрлендіру 

басқарудың сандық жүйелерінің кемшіліктері мен 

ерекшеліктері. Дискретті өткізгіш функциялар. 

Үзіліссіз жүйелерді кванттау. Жүйелердің өткізгіш 

функциялары. Орнықтылық және тұрақтылық. 

Жасырын тербелістер. Аналогты реттегіштің 

дискреттеу міндеттері. Жуықтап интегралдау. Жалған 

кванттау. Нольдер мен полюстердің бейнеленуі. 

Күйлер кеңістігінің әдістері. Қайта жабдықтаудың 

аралық әдісі. Өтпелі үрдістерді оптимальдау. 

Полюстердің орналасуы. Апериодты басқару. 

Эталонды модель бойынша синтез. Бисызықты 

түрлендіру. Оптимальды дискретті жүйелер, Калман 

фильтрі және Hinf-теория әдістерімен робасты 

оптимальдау. сандық реттегішті тарату. Сандық 

жүйелерді зерттеудің дәл әдістері. 

Басқарудың интеллектуалды жүйелері. 
Интеллектуалды жүйенің моделдері мен алгоритмі:  

дифференциалды-модельді база концепциясы;  

интеллектуалды жүйе үшін білім; басқарудың ішіндегі 

динамикалық сарапшы жүйе; интеллектуалды 

жүйедегі нейрожүйелік технология; тақ логикамен 

басқау жүйесі. Интеллектуалды жүйенің білім 

базасын құрастыру: жаңа интеллектуалды жүйенің 

білім базасынының көрінісі; білім базасының 

ережесін құрастыру технологиясы; жұмыс 

алгоритімінің сапасын анықтау; қолдау үшін жүйені 

құрастыру және білім базасын толықтыру; құрал 

жабдыктар мен интеллектуальды жүйенің жүзеге 

асырылуы: көпүрдісті есептеу желісінің 

архитектурасына интеллектуалды басқару жүйесінің 

көрінісі; интеллектуалды басқару жүйесінің логика-

динамикалық моделдері мен бағдарлама-техникалық 

кұрылғылары - интеллектуалды жүйенің кейбір 

теориялық есептері мен техникалары. 

Жобаларды басқару. Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың 

жіктелуі және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі 

және құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. 

Басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру. 

Жобаның табыстылығы критерийлері. Жобаның 

өмірлік циклы. Жобалауға бейімделген қызметті 

басқару. Жобадағы иерархия. Жобаны жоспарлау. 

Жобаны іске асыру, мониторинг және бақылау. 

Жобаны аяқтау. Жобаның интеграциясы мен 

мазмұнын басқару. Жобаның мерзімі мен құнын 

басқару. Жобаның сапасын басқару. Адам 

ресурстарын басқару. Жобаның коммуникацияларын 

басқару. Жобаның тәуекелдерін басқару. Басқару 

үдерістерінің тобы. Кәсіпорынның қызметіне 
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жобалық басқаруды енгізу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- басқарудың сандық жүйелерінің талдауы және 

синтез әдістері, олардың техникалық таратылу 

тәсілдерін; 

- жаңа ақпараттық технологиялардың жетістіктері; 

жүйені құрудың құралдары мен замануи әдістерін;  

- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK 

стандарты ретінде қалыптастырылған PMI 

әдіснамасын; IW URM (Unique Reliable Method) 

әдіснамасын. 

Қабілеті болуы керек:  

- басқарудың сандық жүйелерінің компоненттерінің 

параметрлері және құрылымын таңдауда; 

- кәсіби қызмет обьектілерін талдауда; 

- түрлі жасанды интеллектті жасау аумағында 

теориялық білімді қолдануда;  

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды. 

Дағдысы болуы керек:  

- басқарудың сандық жүйелерін экплуатациялауға 

және әзірлеуге; 

- интеллектуалды БАЖ программалық қамтамасыз 

ету жұмыстарына;  

- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды 

белгілеуге; жобаны басқарудың бағдармалық 

жабдықтауына. 

Құзіретті болуы керек:  

- сандық жүйелерді математикалық әдістермен 

құруда;  

- нейрондық желілерге негізделген басқарудың 

интеллектуалды жүйелерін және технологиялық 

процестерді басқарудың интеллектуалды жүйелерін 

әзірлеуде;  

- басқарудың интеллектуалды жүйелерін жобалауда;  

- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау процедураларына. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Басқарудың сандық жүйелері, 

Басқарудың интеллектуалды жүйелері, Жобаларды 

басқару) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Шишмарев В. Ю. Основы автоматического 

управления учеб.пос. для студ. вузов – Москва: 

Академия, 2008. – 352 с. 

2. Ливенцов С.Н., Ливенцова Н.В. Цифровые системы 

управления. Учебно-методическое пособие, Томск: 

Изд-во ТПУ, 2009.  

3. Краснов, А. Е. Цифровые системы управления в 

пищевой промышленности- М. : Высшая школа, 

2007г.-671 с. 
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4. Липаев, В.В. Программная инженерия. 

Методологические основы - Высшая школа 

экономики. -М. : ТЕИС, 2006. - 608 с.  

5. Колесников А.В., Кириков И.А. Методология и 

технология решения сложных задач методами 

функциональных гибридных интеллектуальных 

систем. — М.: ИПИ РАН, 2007. - 387 с. 

6. Г. О. Сейдалиева. Г.О. Сейдалиева. Оқу құралы. 

Интеллектуалдық және сараптау жүйелері. – Алматы: 

Агроуниверситет, 2009. 
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6 Модуль.  Компьютерлік жүйелерді жобалау 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Компьютерлік жүйелерді жобалау (MTT5307  

Мәліметтерді талдау технологиясы, TBPA5308 

Телекоммуникациядағы бизнес-процестерді 

автоматтандыру) 

2 Модульге жауапты Ахметов К.А., т.ғ.к., профессор, Уркинбаев А., аға 

оқытушы «Автоматтандыру және ақпараттық 

технологиялар» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы, Басқару 

үрдістерін математикалық модельдеу, 

Автоматтандырылған жүйелер үшін ақпараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз ету, Зияткерлік және 

сараптамалық жүйелер, Сарапшы жүйелер, 

Математикалық және компьютерлік модельдеу 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Мәліметтерді талдау технологиясы. 
Мәліметтерді талдау. Экономикадағы ақпараттар орны 

және маңыздылдығы. Мәліметтер және оларды өңдеу. 

Мәліметтерді бейнелеу Жиілік үлестірімі Екі өлшемді 

мәліметтер. Кестелік талдау. Орта шамалар. Вариация. 

Вариация ауытқуы- ең үлкен және кіші мәндерінің 

айырымы. Экономиканы болжау. Динамикалық 

қатарлар түрлері. Динамикалық қатар деңгейлерінің 

өзгеру көрсеткіштері. Динамикалық қатардың 

деңгейлерін өңдеу әдістері. Жылжымалы орта әдісі. 

Кластерлік талдаудың негізгі түсініктемелері. 

Хемминг арақашықтығы. Иерархиялық кластер- 

процедуралар Кластерлік және дискриминанттық 

талдау. Шығындардың құрылымы бойынша 

классификациялық жақындастығын талдау. 
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Телекоммуникациядағы бизнес-процестерді 

автоматтандыру. Финанстық талдау мен бақылау 

Автоматтандыру цехында немесе автоматтандыру 

өнеркәсібінде ұйымдастыру бөліміндегі техника 

қауіпсіздік сұрақтарын зерделеу | Шығарылған 

бұйымның тізбектемесі және мінездеме | Нысанның 

технологиялық сұлбасы, жұмыс орнының келешектегі 

және ағымдағы жоспарлауы | Инжинер техникалық 

жұмысшылардың жұмыс міндеті, жүйенің жаңа 

жобалары мен автоматтандыру құралдары | SCADA-

жүйесі диспетчерлік бақылау мен алыстағы таратушы 

технологиялық процесстерді бақылау | Басқарылушы 

жүйелердің математикалық модельдерін алу жолдары 

мен ЭЕМ алгоритмдарын құру және басқару | Бақылау 

өлшеу аспаптарын пайдалану | Котроллерді пайдалану 

Орындауыштық механизмдерді пайдалану | 

Электрондық кедергілермен жұмыс істеу | Згерістерді 

бақылау (автоматтық жүйедегі жабық жүйе) 

Аналогтық және импульстық шығыс. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- ресурстық моделін, BP моделін; әртүрлі бизнес-

процестер арасында нтерфейстерді анықтауды, 

тұтынушылар, қызметтер, ресурстар туралы 

ақпаратты анықтау принциптерін;BP саласындағы 

білімді қолданудың негіздері, білім алу; 

- барлық процестердің санаттарын санаттарға бөлу, 

құнды қалыптастыратын бизнес-процестерді 

түпкілікті қалыптастыру; әртүрлі пәндік салалардағы 

мысалдарды. 

Қабілеті болуы керек:  

- мәліметтерді талдауға; процестер мен ресурстарды 

қарқындату арқылы ресурстар бөлуге; 

- ADM S1-трафикті талдау жүйесінде жұмыс істеуге;  

модельдеу сатысында және есептеу кезеңінде жұмыс 

істеуге. 

Дағдысы болуы керек:  

- Бастапқы деректерді алу ОSS-мен операциялық 

қолдау жүйесімен жұмыс істеу, артықшылықтары мен 

кемшіліктерін;  

- телекоммуникациялық компанияның бизнес-

үрдістерін қолдануға, бағдарламалық қамтамасыз 

етумен жұмыс істеу (BSS-жүйесі) олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін білу. 

Құзіретті болуы керек:  

- өндірістік, экономикалық және технологиялық 

үдерістерді автоматтандыруға;  

- акционерлік қоғамдардағы процестерді басқару 

бойынша жұмыстарда; АТ-ны қолдануда IP-

инфрақұрылымдардың жұмысына.  

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Мәліметтерді талдау 

технологиясы, Телекоммуникациядағы бизнес-
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

процестерді автоматтандыру) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Райли Д., Кринер М. NGOSS: Построение 

эффективных систем поддержки и эксплуатации сетей 

для оператора связи, M. : Альпина Бизнес Букс, 2007г. 

2. TM Forum: http://tmforum.org/browse.aspx, 

https://www.tmforum.org/  

3. Руководящий документ единой сети 

телекоммуникаций Республики Казахстан, Утвержден 

приказом Председателя Агентства Республики 

Казахстан по информатизации и связи от 25 февраля 

2004 года № 41-п.  

4. Правила присоединения и взаимодействия сетей 

телекоммуникаций, включая пропуск трафика и 

порядок взаиморасчетов. Утверждены 

постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 30 декабря 2011 года № 1694. 
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6 Модуль.  Заманауи ақпараттық технологиялар 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Заманауи ақпараттық технологиялар (ZhT5309 

Желілік технологиялар, BIZh5310 Автоматика 

жүйелерін жобалау) 

2 Модульге жауапты Ахметов К.А., т.ғ.к., профессор, Кожамкулова Ж.Ж. 

PhD, аға оқытушы, «Автоматтандыру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жоғары математика 1, Жоғары математика 2, 

Автоматты реттегіштің сызықты жүйелері, автоматты 

реттегіштің сызықты емес жүйелері,қолданбалы 

ақпараттар теориясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Желілік технологиялар. Желілер және желілік 

операциялық жүйелердің эволюциясы. Компьютерлік 

жүйелердің қолданылуы. Желілер категориясы. 

Топология типтері. OSI моделі. Протоколдар стегі. 

OSI модельдерінің деңгейі: қолданбалы, тұлғалы, 

сеанстық, транспорттық, желілік, каналдық және 

табиғи. IEEE 802.x стандарттары. "Ашық жүйе 

"түсінігі. Желілік компоненттер. Желілік карталар. 

Қайталағыштар және күшейткіштер. 

Концентраторлар. Көпірлер. Коммутаторлар. Айқын 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

көпір алгоритмі. Маршрутизаторлар. Шлюздер. 

Сымсыз техологиялар. Радиобайланыс, 

микротолқындық диапозондағы байланыс, 

инфрақызыл байланыс, спутниктер. Сымсыз желіні 

құру. IEEE802.11, Bluetooth. TCP/IP протоколдық 

стегі. IP протоколы (кадр форматы, IP адресі), DHCP. 

Желілік схемалардың атаулары. TCP, UDP, ICMP, 

SNMP. HTTP, FTP протоколдары, электрондық 

пошта. Желілік ресурстарға кіруге жалпы мүмкіндік. 

Жалпы мүмкіндік қызметі.  Жалпы мүмкіндік 

протоколдары. Жалпы мүмкіндіктің төмен деңгейлі 

құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпарат 

қауіпсіздігінің кауіп-қатерлері. Ақпарат 

қауіпсіздігінің кауіп-қатерлері  классификациялары. 

Желілік технологиялар. Дамудың беталысы және 

келешегі. Ресурстарға жалпы мүмкіндік. Сервистер. 

IP-желілердің қауіпсіздігі.  

Автоматика жүйелерін жобалау. Жобалау 

үрдісінің негізгі анықтамалары мен түсініктері: 

«Жобалау», «САПР», «АСУ», «АСУТП», «САУ». 

Автоматты жобалау жүйелері (САПР) жобалаудың 

жаңа құралы ретінде. Жобалаудың мақсаты мен 

критериялары, этаптары, техникалық міндеттері, 

эскиздік жоба, жұмысшы жобалау және т.б. 

Кәсіпорын обьектілерін автоматтандырудың 

техникалық міндеттер зерттеулері. Автоматты реттеу 

жүйелері. Мемлекеттік аспаптар жүйесі және 

автоматтандыру құралдары (ГСП), тағайындау, 

техникалық-экономикалық мәні, өнімдер 

классификациясы, құрылу принциптері. Өлшеуіш 

блоктар датчиктері, қалыптастырушы 

түрлендіргіштер, орындаушы механизмдер. 

Автоматиканың жобаланушы жүйелерінің САПР. 

Технологиялық үрдістер мен жүйелердің сенімділігін 

болжау. Өндірістегі өнімнің сапасын басқарудың 

жалпы принциптері. Техникалық жүйелердің 

болжауы, бағалауы, әдістері, көрсеткіштері. Басқару 

жүйелерін автоматтандырудағы өнімнің сапасын 

басқару және сенімділік теориясы мәні. Сенімділікке 

сынақ тапсырмасы. Сенімділікке бақылау сынақтары. 

Уақытша қорда сақтау сенімділікті есептеу. САУ 

сенімділігін есептеу әдістері. 
13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі  керек:  

- ақпараттық желілердің модельдері мен 

структурасын, топологиясын; деректерді беру 

негіздерін, құралдарын, жергілікті және ауқымды 

желілердің технологиялары және протоколдарын; 

- автоматика жүйелерін жобалау бойынша мемлекеттік 

стандартты, нормативті құжаттарды; жобалау 

кезіндегі жүйелік тәсіл маңызын, басқарудың замануи 

жүйелеріне талапты; типтік кәсіптік реттегіштердің 

http://www.4stud.info/networking/lecture10.html#protocols
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жұмысын қамтамасыз ететін негізгі алгоритмдерді; 

сенімділікті қамтамасыз ететін экономикалық, 

ұйымдастырушылық сұрақтарды. 

Қабілеті болуы керек:  

-  жоғары деңгейлі тілде желілік қосымшаларды 

әзірлеуге;  

- теориялық негіздермен, автоматтандырудың негізгі 

принциптерімен және математикалық әдістермен 

модель құруға; есептеуіш техниканың замануи 

құралдарын қолданып жүйелерді синтездеуге, 

талдауға. 

Дағдысы болуы керек:  

- бағдарламалық қамтамамен жұмыста, оның 

ерекшелігін, кемшілігін білуде;   

- сақталмаған жүйелердің сенімділігін есептеуде, 

қауырт қабылдамауда, қабылдамау ағындарында және 

қалыпқа келтіруде. 

Құзіретті болуы керек:  

- ЭЕМ  желілерін құрылымдауда және құруда;  

- технологиялық процестерді, техникалық жүйелерді, 

өндірісті автоматтандыру бойынша жобаларды 

әзірлеуде. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Желілік технологиялар, 

Автоматика жүйелерін жобалау) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации 

технологических процессов-М. Энергоатомиздат, 

1990. -464 с.  

2. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование 

систем автоматизации технологических процессов- М. 

Энергоатомиздат 1983.-399 с. 

3. Коновалов Л.И.Петелин Д.П. Элементы и системы 

автоматики- М.Высшая школа,1985.-214 с. 

4. Ступина А. А. Технология надежностного 

программирования задач автоматизации управления в 

технических системах .монография - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2011. 

5. Заборовский В.С., Мулюха В.А., Подгурский Ю.Е. 

Сети ЭВМ и телекоммуникации .Уч. пос. - СПб: Изд-

во СПбГПУ, 2010. - 93 c. 

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А.  Компьютерные сети. 

Принципы, технологии, протоколы. -СПб.: 

Издательство "Питер", 2010. -627 с. 
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№2 «Автоматтандыру жүйелерін жобалау технологиялары» білім беру 

траекториясы 
 

7 Модуль.  Автоматтандыру, басқару жүйелерінің замануи 

технологиялары және математикалық, компьютерлік моделдеу 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Автоматтандыру, басқару жүйелерінің замануи 

технологиялары және математикалық, компьютерлік 

моделдеу (ABZhKZATK5311  Автоматтандыру және 

басқару жүйелерін құрудың замануи әдістері, 

теориясы және құралдары, AZhSD5312  

Автоматтандыру жүйелерінің сенімділігі және 

диагностикасы, MKM5313 Математикалық және 

компьютерлік моделдеу) 

2 Модульге жауапты Алтыбаев А.Н. PhD, оқытушы, Тенгаева А.А., ф.-

м.ғ.к., қауым. профессор, «Автоматтандыру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (2/2/2) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Автоматты реттегіштің сызықты жүйелері, Автоматты 

реттегіштің сызықты емес жүйелері, Қолданбалы 

ақпараттар теориясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Автоматтандыру және басқару жүйелерін 

құрудың замануи әдістері, теориясы және 

құралдары. Басқарудың жаңа теориясы және жүйенің 

теориясы, зерттеудің математикалык әдістері; 

техникадағы, экономикадағы, әлеуметтік және 

биологиялық жүйедегі жаңа объектілер мен басқару 

есебі; Басқару жүйесінің анализ және синтез әдістері. 

Басқару объектілері әдістерінің сипаттамасы. Бақылау, 

теңдестіру, басқару, бейімделу. Кеңістік жағдайдағы 

үрдістің калыпы. Абсолютты қалыпты теория әдістері. 

Робасты және инвариантты жүйелер. Робасты басқару 

жүйесінің классификациясы. Белгісіз басқару жүйесі. 

Робасты қалып. Динамикалық үрдістің әдістері мен 

алгоритмдері. Басқарудың оптималды критерийларі. 

Теориялық оптималды басқарудың бірнеше жалпы 

әдістері. Оптималды басқарудың алгоритмдері. 

Оптималды динамикалық жүйенің кездейсоқ 

құылымы. Автоматты басқару жүйесінің адаптивті 

алгоритмі. Адаптивті басқаруындағы рекурренттік 

теңсіздік әдісі Экстемальды реттегіш жүйесі. 

Корреляционды-экстремальды жүйенің әдістері мен 

алгоритмдері. Сезімтал теориясының әдістері. 
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Автоматтандыруды жобалаудың ізденіс әдістері. 

Имитациялық динамикалық жүйенің бағдарламалық 

құрылысы; 

Автоматтандыру жүйелерінің сенімділігі және 

диагностикасы. Сенімділікті құрушы және негізгі 

түсініктер. АСУ ТП сенімділігі. Қалпына келмейтін 

жүйелердің сенімділік көрсеткіштері. Қабылдамауға 

дейінгі кездейсоқ атқарымдардың статистикалық және 

ықтимал сипаттамалары. Қабылдамауға дейінгі  

атқарымның таралуының теориялық заңдары. 

Қалпына келуші жүйелердің сенімділік есептеуі. 

Қалпына келуші жүйелердің сенімділік 

көрсеткіштері.. Қалпына келмейтін жүйелердің 

сенімділігін есептеу әдістері. Жүйедегі элементтердің 

негізгі байланыстары. Техникалық жүйелердің 

сенімділігін арттыру. Сенімділік есептеудің 

логикалық- ықтимал әдістері. Программалық 

қамсыздандырудың сапасы және сенімділігі. 

Математикалық және компьютерлік моделдеу. 
Моделдеу теориясының негізгі түсініктері. 

Компьютерлік моделдеуге кіріспе. Моделдер 

классификациясының типтері. Математикалық 

моделдеу. Имитациялық моделдеу. Имитациялық 

моделдеу инструменттері. Статистикалық моделдеу. 

Эконометрикалық моделдер. Экологиялық 

жүйелердегі моделдеу үрдістері. Қатты дене 

қозғалысының математикалық моделі. Компьютерлік 

геометрикалық және графикалық моделдер. 

Жүйелерді моделдеу. Ақпаратты тасымалдаудың 

математикалық моделі. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- автоматтандыру және басқару жүйелерін құрудағы 

аппаратты және бағдарламалы амалдарды кешендеу 

әдістері мен принциптерін; автоматтандыру және 

басқару амалдары мен жүйелерін эксплуатациялау, 

өндіру және жобалау технологияларын; басқарудың 

ақпаратты технологияларының даму тенденциялары 

мен келешегін; стандарттар мен техникалық 

шарттарды; есептеу техникасы, коммуникация мен 

байланыстың қазіргі заманғы жабдықтарын; 

техникалық жүйелердің математикалық моделін 

құруды; автоматтандыру мен басқару жүйелерін және 

бағдарламалы-техникалық амалдарды құру мен 

жетілдіруде математикалық модельдеу мен 

автоматтандырылған жобалау жүйелерін 

пайдалануды;  

- АЖ-ның сенімділігін арттыру әдістері туралы ұғымы 

болуы керек;  

- модельдеу теориясының негізгі түсініктерін, 

модельдердің жіктелуі және олардың қолдану 

аймақтарын, модельдеу міндеттерін; жүйені жобалау 
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процесінде оны әртүрлі бөліктеу кезеңдерінде 

қолданылатын, негізгі модельдеу құралдарын; 

модельдеу әдістерін және жүйені талдауды; модель 

құру принциптерін. 

Қабілеті болуы керек:  

- қазіргі заманғы автоматтандыру және басқару 

жүйелері мен жабдықтарының дамуының 

тенденцияларына; 

- халық шаруашылығының әртүрлі саласындағы 

процестер мен объектілерді бақылау мен басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін ұйымдастырудың 

принциптеріне; 

- автоматтандыру мен басқару жүйелерін математи-

калық, лингвистикалық, акпараттық және бағдарлама-

лық қамтамасыз ету әдістері мен құралдарына; 

- автоматтандыру мен басқару жүйелерін 

бағдарламалы қамтамасыз етіуге байланысты 

ақпаратты және есептеу үрдістерін талдау әдістеріне; 

Дағдысы болуы керек:  

- ойлау мәдениеті; 

- өзінің кәсіби қызметінде қолданылатын 

ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеудің 

компьютерлік тәжірибесі; 

- халықаралық байланыс пен өнеркәсіптік өндіріске 

байланысты аймақтағы заңды актыларды талқылай 

алатын құқықтық білімі; 

- жекеменшіктік құқығы әртүрлі кәсіпорындардың 

өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметін 

талдай білетін тәжірибесі  

Құзіретті болуы керек:  

- ғылыми-техникалық мәселелерге; 

- экономика, саясат жэне т.б. мәселелерде;  

- математикалық және компьютерлік моделдеу 

аумағында. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Автоматтандыру және басқару 

жүйелерін құрудың замануи әдістері, теориясы және 

құралдары, Автоматтандыру жүйелерінің сенімділігі 

және диагностикасы, Математикалық және 

компьютерлік моделдеу) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Егупов Н.Д., Пупков К.А. Методы классической и 

современной теории автоматического управления. В 5 

томах. – М.; МГТУ им. Н.Э. Баумана , 2004. 

2.  Решетов  Д.И.,  Иванов  А.С.,  Фадеев  В.З.  

Надежность  машин.  М.:  Высшая школа, 2006.  

3.  Надежность  и  эффективность  в  технике.  

Справочник  в  десяти  томах,  под ред. А.И.  

Рембрезы. Том  1. Методология, организация, 

терминология. М.:  Машиностроение, 2010.  

4. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории 

надежности, 2-е издание. – СПб.: БХВ-Петербург – 
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8 Модуль.  Автоматтандырылған жүйелерді жобалау 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Автоматтандырылған жүйелерді жобалау (КSMB5314 

Клиент-серверлік мәліметтер базасы, ABIT5315 

Автоматтандыру және басқарудың интегралданған 

технологиялары)  

2 Модульге жауапты Киргизбаева Б.Ж., ф.-м.ғ.к., қауым. профессор, 

Кожамкулова Ж.Ж. PhD, аға оқытушы, 

«Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» 

кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Автоматты реттегіштің сызықты жүйелері, Автоматты 

реттегіштің сызықты емес жүйелері,Қолданбалы 

ақпараттар теориясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Клиент-серверлік мәліметтер базасы. Біррангті 

және клиент серверлер желісі. Түйіндердің желідегі 

рольдері. Біррангті желілер. Сервер негізіндегі 

желілер. Құрама желілер. Желілік қосымшалардың 

компоненттері. Клиент-серверлік қатынас және 

серверлердің ролі. Екібуынды архитектура. 

Үшбуынды архитектура. Клиент-серверлік 

технологиялар. Деректер қоры серверлері. Деректер 

қорының даму тарихы және оның тағайындалуы. 

Серверлердің тағайындалуы. Серверлердің негізгі 

түрлері. Файл-сервер, Почталық сервер, FTP 

серверлері, Прокси-сервер, Web-сервер.Деректер қоры 

серверлерінің модельдері Көпағынды бірсерверлік 

архитектура. Виртуалды сервердің архитектурасы. 

Транзакция қасиеті. "Клиент-сервер" 

технологиясының негізгі түсініктері. "Клиент-сервер" 

архитектурасы. Деректер қоры серверінің 

структурасы. Сенімділік. Қуаттылық. Икемділік. 

Деректер қоры сервері (SQL). Жедел жады. Дискілік 

ішкі жүйе. Есептеу куаттылығы. MySQL 5.х. деректер 

қоры серверін орнату және икемдеу. Орнату. БД MySQ 

икемдеу. «my.ini» файлын редакциялау. MySQL 
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серверін әкімшілеу. MySQL жүйесіндегі айрықша 

құқықтар және қауіпсіздік. MySQL көрсететін 

айрықша құқықтар. MySQL-дің негізгі утилиталары. 

Утилиты: Mysqld, mysql, mysqladmin, mysqlaccess, 

mysqlshow, mysqldump. Деректер қорына сұраныс. 

Select командалары. Реляциялық операторлар. 

Булевтік операторлал. Кестені құрастыру және 

модификациялау. LOADDATAINFILE командасының 

синтаксисі. Таратылған деректерді өңдеу. Деректерді 

қашықтан өңдеудің моделдері. Файлдық сервердің 

моделі. Деректерге қашықтан жету моделі. 100 

адамдық пайдаланушыға арналған 1С серверлері. 

Үжұлдызды архитектурасының оңайтылған схемасы. 

Ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау түсінігі. 

Деректер қорындағы ақпаратты қорғау; 

Автоматтандыру және басқарудың 

интегралданған технологиялары. Кәсіпорындағы 

кешенді ақпараттық жүйелерді құрудың қажеттілігі 

және  оның эффективтілігін арттыру мақсатында 

кәсіпорын басшысының шешетін міндеттердің бірігуі. 

Негізгі міндеттер. Басқарудың замануи 

интегралданған жүйесінің даму тарихы. Кәсіпорынды 

басқарудың замануи стандарттары. Кәсіпорын 

ресурстарын жоспарлау жүйелері. Саладағы 

кәсіпорын автоматтандыру обьектісі ретінде; 

Интегралданған жүйелердің құрылымы мен 

функциялары. Басқарудың интегралданған жүйесін 

құру үшін математикалық, әдістемелік, 

ұйымдастырушылық қамтамасыз ету. АСУ ТП 

замануи жүйелері және оның даму этаптары.  

Кәсіпорын диспетчерлері. Диспетчерлік басқару 

жүйесінің сенімділігін арттыру және технологиялық 

қауіп мәселелері. Басқару және бақылау жүйелерінің 

программалық қамсыздандырылуын әзірлеуге 

бағыттау.  SCADA-жүйесін бағалау үшін критериялар. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- ДҚ серверінің міндеті мен атқаратын функцияларын, 

деректердің бүтіндігі және сақталу принциптерін. 

Клиенттің ақпаратқа қол жеткізуі кезінде енгізу-

шығару операцияларының орындалу барысын. 

Клиент-сервердің сәулетін. ДҚБЖ-де тіл 

компоненттерін қолдану салаларын. Сақталатын және 

жалғастырылатын процедуралармен жұмыс істеуді. 

Серверлердің опрерациялық ортасымен танысып, 

реляциялық ДҚ-ның сілтемелі бүтіндігін анықтауды. 

Транзакциялар және ДҚ бүтіндігін тексеру. Тупиктік 

жағдайлардан шығуды. Реляциялық алгебра негізін. 

SQL тілінде оптималдау үрдістерінің схемасын құруды 

және шешім қабылдауды; 

Қабілеті болуы керек:  

- кәсіптік іс-әрекеттерінде деректер қоры 

http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex11
http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex12
http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex13
http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex14
http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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теориясының негізгі заңдарын пайдалана алуға, 

деректер қорына талдау жасау және оны моделдеу 

әдістерін қолдана алуға, ақпараттық  жүйелерде 

теориялық және эксперименталдық тұрғыдан 

бағалауға;; 

- Технологиялық және өндірістік ақпараттық 

жүйелерді құру үшін CASE құралдарын қолдануға 

және басқарудың тасымалдау, сақтау, бақылау, 

бағалаудың технологиялық алгоритмдерін таратуға.  

Дағдысы болуы керек:  

- ақпараттық жүйелерді дерекқорларды құру 

әдістерімен модельдеуді, ақпараттарды сақтау, құру 

қайта өңдеу әдістерін, тәсілдерін және жинап-алу 

құралдарын,  ақпараттарды басқару құралы ретінде 

компьютермен жұмыс жасауды;  

Құзіретті болуы керек:  

- ақпараттық жүйелерді құру мәселелерін шешу әдіс-

тәсілдерін, оның ішінде әртүрлі объекттер үшін 

деректер қорын құрып, оны тестілеу арқылы тексеріп; 

деректер қорын қорғау жүйелерімен жұмыс істеп, 

деректерді жобалауда және модельдеуде әртүрлі 

әдістемелік амалдарды қолдана алу; деректер қорын 

ғылыми зерттеулер тұрғысынан бағалай алу және 

оларды өзбетінше ұйымдастыру қабілеттілігіне қол 

жеткізу; 

- жаңа ұрпақтың компьютерлік-интегралданған 

өнімдерін құрастыруда. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан жобалау (Серверлік мәліметтер 

базасы, Автоматтандыру және басқарудың 

интегралданған технологиялары) 

15 Кредиттерді алу шарты барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL для студента -

СПб.: БХВ-Петербург, 2007. –320с. 

2. Фаронов, В.В. Программирование баз данных в 

Delphi 7 –СПб.: Питер, 2006. –640с. 

3. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления 

технологическими процессами. Изд-во: Профессия, 

2009. – 550с.  

4. Тревор Элиот, Дейв Герберт. Интегрированные 

бизнес-системы (экспресс курс). - М.: Гранд-Фаир, 

2009.  

5. Кокинз Гэри. Управление результативностью. Как 

преодолеть разрыв между объявленной стратегией и 

реальными процессами. Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 
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9 Модуль.  Оптимальды басқару 
 

1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Оптимальды басқару (AOOB5312 Автоматтандыру 

обьектілерін оптимальды басқару, KZhZA5313 

Күрделі жүйелерді зерттеу әдістері) 

2 Модульге жауапты Тенгаева А.А., ф.-м.ғ.к., қауым. профессор, 

Сейдалиева Г.О., а.ш.ғ.к., қауым. профессор, 

«Жаратылыстану пәндері және ақпараттық 

технологиялар» кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жоғары математика 1, Жоғары математика 2, 

Автоматты реттегіштің сызықты жүйелері, Автоматты 

реттегіштің сызықты емес жүйелері, Қолданбалы 

ақпараттар теориясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Автоматтандыру обьектілерін оптимальды 

басқару. Кіріспе. Технологиялық обьектілердің 

ерекшеліктері мен негізгі белгілері. Оптимальды 

басқару жүйесіне талаптар. Технологиялық 

обьектілерді оптимальды басқару әдісіне талаптар. 

Оптимальды басқару есебінің қойылымы. 

Технологиялық обьектілерді басқару жүйесінің 

функциялары мен негізгі міндеттері. Экстремальды 

есептің құрылуы. Оптималдаудың қажетті 

шарттарына негізделген алгоритмдер. Көмекші 

экстремальды есептерді шешуге негізделген 

алгоритмдер. Лагранждың көбейткіштер әдісі. Штраф 

функциялар әдісі. Стохастикалық аппроксимация 

және итеративті алгоритмдер. Стохастикалық 

аппроксимация әдісі. Эволюциялы оптимизациялау 

алгоритмдері. Сызықты программалаудың есептеуіш 

алгоритмдері. Данциг сиплекс-әдісі. 

Модификацияланған жордандық шығару. Көп 

стадиялы үрдістерді оптимальды басқару. 

Динамикалық программалау әдісімен көп стадиялы 

үрдістерді оптимальды басқару есебінің қойылуы. 

Үзіліссіз жүйелер үшін динамикалық программалау. 

Оптимальды басқарудың классикалық варияциялық 

әдістері.  Эйлер теңдеуі. Мүмкін болатын шешімдер 

жиынын анықтайтын шарттар формалары. 

Оптимальды басқару үшін максимум принципін 

қолдану. Үзіліссіз жүйені оптимальды басқару есебі 

мысалында максимум принципінің негізгі идеялары. 

Тез әрекеттесу туралы есеп мысалында максимум 

принципінің құрылуы.  
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Күрделі жүйелерді зерттеу әдістері. Күрделі 

жүйелерді зерттеу кезінде қолданылатын моделдеу 

әдістері. Күрделі жүйелерді зерттеудің имитациялық 

моделдері. Экспериментті жоспарлау. Күрделі 

жүйелерді моделдеу теориясының негізгі түсініктері: 

жүйелік ыңғайластыру принциптері; мәселелердің 

негізгі сипаттамасы; моделдеу түрлерінің 

классификациясы; қатамасыз ету, эффективтілік және 

күрделі жүйелерді машиналық модельдеу 

перспективалары. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- моделдердің функцияларын, түрлерін; 

- математикалық моделді құрудың принциптерін;  

- идентификация теориясының негізгі түсініктерін;  

- идентификацияның адаптивті алгоритмдерін; 

- идентификацияның статистикалық әдістерін;  

- математикалық моделдеудің компьютерлік 

технологияларын;  

- күрделі жүйелерді имитациялық моделдеудің 

методологиялық негіздерін; 

- есептеу экспериментін жүргізу үшін аппараттық- 

программалық құралдарды қолдануды; 

Қабілеті болуы керек:  

- моделдеу обьектісіне талдау жасауға және оның 

ағындарының құрылымына;  

- қойылған мақсат пен обьект қасиетіне байланысты 

математикалық модель түрін таңдауға; 

- әр түрлі әдістермен нақты автоматтандыру 

обьектілерінің математикалық моделін синтездеуге;  

- моделдеу әдісімен жүйелік зерттеу есебін 

қарастыруға; 

- күрделі жүйелерді зерттеу үшін қажетті ақпараттың 

құрылуын жүргізуге; 

 - аппараттық-программалық құралдарды қолданып 

күрделі жүйелердің имитациялық моделін әзірлеуге 

- Күрделі жүйелерді моделдеу үшін мәліметтерді 

өңдеуге; 

Дағдысы болуы керек:  

- күрделі жүйелерді моделдеу әдістерінің 

классификациясына; 

- моделдерді құруға методологиялық тәсілдерге; 

- күрделі жүйелерді моделдеу кезінде алынған 

әдістерге; 

Құзыретті болуы керек:  

- басқарудың обьектілерін жобалау аумағындағы 

дағдыларда; 

- ақпараттық технологиялар және компьютерлік 

техниканы қолданып күрделі жүйені зерттеудің 

замануи әдістерінде 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Автоматтандыру обьектілерін 

оптимальды басқару, Күрделі жүйелерді зерттеу 
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әдістері) 

15 Кредиттерді алу шарты барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1.Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб.: рек. 

Мин. обр. РФ/ Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – 5-е изд., 

стер.. – М.: Высш. шк., 2007. – 344 с. 

2. Моделирование систем: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

С.И. Дворецкий [и др.]. – М.: Академия, 2009. – 317 с.  

3. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб.: рек. 

Мин. обр. РФ/ Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: 

Юрайт, 2012.  

4.Цирлин А.М. Оптимальное управление 

технологических процессами –М.: Энергоатомиздат, 

2006. 

5.Балакирев В.С., Володин В.М.,  Цирлин А.М. 

Оптимальное управление процессами химической 

технологии -  М.: Химия, 2008. 

6.Бояринов А.И., Кафаров В.В., Методы оптимизации 

в химической технологии - М.: Химия, 2005. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген 

кредиттер көлемін көрсететін жинақ кесте 
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2 3 - 7 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 
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Барлығы 6 4 11 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 
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 Модульная образовательная программа «Инновационные технологии и 

программные средства систем автоматизации и управления» и каталог 

модулей специальности «6М070200-Автоматизация и управление» 

разработана в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом послевузовского образования (ГОСПВО) утвержденный 

постановлением Правительства РК №1080 от 23 августа 2012г. (с 

изменениями и дополнениями утвержденный постановлением Правительства 

РК №292 от 13 мая 2016г.), правилами организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения, утвержденные приказом МОН РК №152  от 

20.04.2011 года (с изменениями и дополнениями от 02.06.2014 г.), типовым 

учебным планом специальности «6М070200-Автоматизация и 

управление», утвержденный приказом МОН РК №425 от 05.08.16 г.  
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Модульная образовательная программа «Инновационные технологии и 

программные средства систем автоматизации и управления» и каталог 

модулей  специальности  

«6М070200-Автоматизация и управление» 

 

Количество кредитов теоретического обучения по профильному 

направлению – 36 

  

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

3. Ключевые компетенции 

4. Содержание образовательной программы 

5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы  
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Приложение 272 

к  Перечню типовых учебных 

планов по специальностям высшего 

и послевузовского образования 

протокол №425 от 05.08.2016г. 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности послевузовского образования 

6М070200-Автоматизация и управление 

 (профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр техники и технологий  

 по специальности 6М070200-«Автоматизация и управление» 

 
Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Сем

естр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Men5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

Psi5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 
LSAU530

1 

Локальные системы 

автоматизации и управления 
3 2 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

 Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика  
не 

менее 4
*  отчет 

ЭИРМ 

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта 

не 

менее4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМД Оформление и защита магистерского 

проекта 

3 3  

 ИТОГО не менее 48  

П р и м е ч а н и е –* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в 

общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, 

выделяемых на практику. 
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1 Паспорт образовательной программы 

 

1.1  Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по модульной образовательной 

программе «Инновационные технологии и программные средства систем 

автоматизации и управления» специальности «6М070200-Автоматизация и 

управление» готовится по профильному (срок обучения 1,5 года) 

направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра техники и технологии по 

специальности 6М070200-«Автоматизация и управление».  

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1  Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Инновационные 

технологии и программные средства систем автоматизации и управления» 
специальности «6М070200-Автоматизация и управление» могут 

осуществлять:  

- по эксплуатационной деятельности: эксплуатация автоматических, 

автоматизированных и информационных систем, средств передачи данных и 

информационных потоков, диагностирования, контроля и управления, их 

технического, информационного, математического и программного 

обеспечения, профилактика, ремонт, настройка технических средств 

автоматизации; управленческая  деятельность;  

- по производственно-технологической деятельности: внедрение 

передовых технологий изготовления технических средств автоматизации, 

информатизации и эксплуатации оборудования;  

- проектно-конструкторской деятельности: формулировка целей и задач 

проектирования при выбранных критериях и ограничениях, разработка, 

конструирование, моделирование  и выполнение проектов автоматизации, 

информатизации производственных и технологических процессов с учетом 

энергетических, технологических показателей.  

 

1.2.2  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- организации и предприятия, где используются и разрабатываются 

автоматизированные системы управления технологическими процессами 

различных производств; автоматизированные информационно управляющие 

системы различного назначения,  автоматизированные системы приема, 

обработки и передачи данных различного назначения, автоматизированные 

системы проектирования систем. 
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2 Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в соответствии с 

Концепцией развития системы образования Республики Казахстан являются 

удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении 

качественного высшего образования, предоставление каждому человеку 

широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения. 

Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся 

требованиям рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, 

обладающего необходимыми знаниями в области автоматизации и 

управлении.  

Целью модульной образовательной программы «Инновационные 

технологии и программные средства систем автоматизации и управления» 
специальности «6М070200-Автоматизация и управление» является 

подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов по  

автоматизации и управлении для государственных, местных, региональных, 

зарубежных учреждений.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Инновационные технологии и программные средства систем автоматизации 

и управления» специальности «6М070200-Автоматизация и управление» 

являются:  

- получение полноценного и качественного профессионального  

образования, профессиональной компетентности в области автоматики, 

информатики и управления. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Инновационные технологии 

и программные средства систем автоматизации и управления» 
специальности 6М070200-«Автоматизация и управление» включает 2 (два) 

образовательных траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, локальные системы автоматизации и управления, язык 

структурированных запросов (SQL), математические методы и модели 

инженерных задач. 

Образовательные траектории: 

 №1 «Программное обеспечение систем автоматизации и 

управления». Магистранты изучают предметы цифровые системы 

управления, интеллектуальные системы управления, управление проектами, 
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технология анализа данных, автоматизация бизнес-процессов в 

телекоммуникации, сетевые технологии, проектирование систем автоматики. 

№2 «Технологии проектирования систем автоматизации». 
Магистранты изучают предметы современные методы, теория и средства 

создания систем автоматизации и управления, диагностика и надежность 

систем автоматизации, математическое и компьютерное моделирование, 

клиент-серверные базы данных, интегрированные технологии автоматизации 

и управления,  оптимальное управление объектами автоматизации, методы 

исследования сложных систем. 

 

3 Ключевые компетенции 

   

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- об области профессиональной деятельности; 

- об объектах и видах профессиональной деятельности; 

- об обобщенных задачах профессиональной деятельности; 

 

2)  знать: 

    - современные тенденции развития средств и систем автоматизации и 

управления; 

    - принципы организации и архитектуру автоматических и 

автоматизированных систем контроля и управления для объектов и процессов 

в различных отраслях народного хозяйства; 

    - методы и средства разработки математического, лингвистического, 

информационного и программного обеспечения систем автоматизации и 

управления; 

    - методы анализа вычислительных и информационных процессов, 

связанных с функционированием программного обеспечения систем 

автоматизации и управления; 

    - принципы, методы и способы комплексирования аппаратных и 

программных средств при создании систем автоматизации и управления; 

    - технологию проектирования, производства и эксплуатации средств 

и систем автоматизации и управления; 

    - перспективы и тенденции развития информационных технологий 

управления; 

    - технические характеристики и экономические показатели 

отечественных и зарубежных образцов программно-технических комплексов 

систем автоматизации и управления; 

    - современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 

    - задачи психологии, решаемые в трудовом коллективе; 

    - основы менеджмента. 
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3) уметь: 

- осуществлять системный анализ технических систем, 

технологических процессов и производств; 

- разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение систем 

автоматизации и управления объектами различной физической природы; 

- разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, 

организовывать производства новых программных и технических средств 

автоматизации; 

- рассчитывать экономическую эффективность внедряемых проектно-

конструкторских решений при автоматизации управления в различных 

отраслях народного хозяйства; 

 

4) иметь навыки: 

- компьютерного сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в сфере его профессиональной деятельности; 

- основ производственных отношений и принципов управления с 

учетом технических, финансовых и человеческих факторов; 

- анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятий различных форм собственности; 

- владения профессиональной терминологией иностранного языка. 

 

5) быть компетентным: 

- в научно-технических вопросах. 
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4. Содержание образовательной программы 

 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

семе

стр 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
EC

TS 

Экономические и  

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в 

развитии современного 

менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности 

обучающихся и групп 

обучающихся. 

БД/ОК Men5202 Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-

менеджмент 

БД/КВ UPD520

4 

Управление 

предпринимательской 

деятельности 

Комплек

сный 

экзамен 

1 2 3 Быть компетентным: 

- принятия стратегических, 

тактических и оперативных 

решений в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности; 

нормативно-правовой базой, 

регулирующей деятельность 

предприятия; разработки механизма 

принятия управленческих решений 

и умения оценивать результаты 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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деятельности предприятия; 

- в организации и проведении 

научных исследовании с 

использованием современных 

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Технологии 

проектирования 

приложений 

ПД/ОК LSAU53

01 

Локальные системы 

автоматизации и 

управления 

Комплек

сный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах организации работ по 

разработке и эксплуатации систем 

автоматизированного управления 

различными объектами 

производства; 

- в решении проблем с помощью 

методов и средств разработки 

моделей данных, проверке 

сохранности данных в среде SQL, 

разработку базы данных для 

различных объектов, в проверке 

целостности баз данных 

тестированием, а также при 

моделировании и проектировании 

данных применять разные 

методические приемы, в оценке 

моделей и баз данных в процессе 

исследования и организаций; 

- в вопросах компьютерного 

моделирования инженерных задач. 

ПД/КВ YaSZ530

2 

Язык 

структурированных 

запросов (SQL) 

1 3 4,5 

ПД/КВ MMMIZ

5303 

Математические 

методы и модели 

инженерных задач 

1 2 3 

Итого по модулю:  8 12  

Образовательная траектория №1 «Программное обеспечение систем автоматизации и управления» 

Цифровое и 

интеллектуальное 

управление систем 

ПД/КВ 
СSU530

4 

Цифровые системы 

управления 
Комплек

сный 

экзамен 

2 2 3 Быть компетентным: 

- в вопросах построения 

математическими методами ПД/КВ ISU5305 Интеллектуальные 2 2 3 
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и проектов системы управления цифровых систем;  

- в разработке  интеллектуальных 

систем управления 

технологическими процессами и 

интеллектуальных систем 

управления, основанных на 

нейронных сетях;  

- в вопросах проектирования 

интеллектуальных систем 

управления. 

- в процедурах управления,  

интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

ПД/КВ UP5306 Управление 

проектами 

2 2 3 

Итого по модулю:  6 9  

Проектирование 

компьютерных 

систем 

ПД/КВ TAD530

7 

Технология анализа 

данных 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в разработке проектов по 

автоматизации производственных и 

технологических процессов,  

технических средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

- в вопросах построения и 

функционирования сетей ЭВМ. 

ПД/КВ ABPT53

08 

Автоматизация 

бизнес-процессов в 

телекоммуникации 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Современные 

информационные 

технологии 

ПД/КВ ST5309 Cетевые технологии 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в разработке проектов по 

автоматизации  

производственных и 

технологических процессов,  

технических средств и систем  

автоматизации, контроля, 

ПД/КВ PSA5310 Проектирование 

систем автоматики 

2 3 4,5 
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диагностики, испытаний, 

управления процессами,  

жизненным циклом продукции и ее 

качеством. 

Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория №2 «Технологии проектирования систем автоматизации» 

Современные 

технологии систем 

автоматизации и 

управления и 

математеческое и 

компьютерное 

управление 

ПД/КВ SMTSSS

AU311 

Современные методы, 

теория и средства 

создания систем 

автоматизации и 

управления Комплек

сный 

экзамен 

2 2 3 Быть компетентным: 

-  в вопросах нейросетевых 

технологий; 

- в разработках автоматизированных 

систем с требуемыми показателями 

надежности;  

- в области математического и 

компьютерного моделирования, в 

области вычислительной 

математики и информатики, в 

преподавательской деятельности. 

ПД/КВ DNSA53

12 

Диагностика и 

надежность систем 

автоматизации 

2 2 3 

ПД/КВ MKM53

13 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2 2 3 

Итого по модулю:  6 9  

Проектирование 

систем 

автоматизации 

ПД/КВ KSBD53

14 

Клиент-серверные 

базы данных 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в решении проблем с помощью 

методов и средств разработки 

моделей данных, для различных 

объектов разработку базы данных, в 

проверке баз данных 

тестированием, а также при 

моделировании и проектировании 

данных применять разные 

методические приемы, в оценке 

моделей и баз данных  в процессе 

разработки и хранения; 

-  в вопросах формировании  

компьютерно-интегрированных   

производств нового поколения;  

ПД/КВ ITAU53

15 

Интегрированные 

технологии 

автоматизации и 

управления  

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  
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Оптимальное 

управление 

ПД/КВ OUOA5

316 

Оптимальное 

управление объектами 

автоматизации 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- при приобретении практических 

умений  и  навыков в области 

проектирования объектов 

управления; 

- в вопросах современных методов 

исследования сложных систем с 

использованием компьютерной 

техники и информационных 

технологий 

ПД/КВ MISS531

7 

Методы исследования 

сложных систем 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-

экспериментальна

я работа 

ДВО  ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта)  

отчет 1-3 4 16  

 Производственная  

практика 

отчет 2-3 4 10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая 

аттестация 

ДВО  Комплексный экзамен КЭ 3 1 3,5  

 Оформление и защита 

магистерского 

проекта 

ЗМП 3 3 10,

5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ПЭР и ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 
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5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Профильное направление  

 

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом», Сиргебаева С.Т., к.п.н., ассоц. 

профессор кафедра  "Иностранные языки", Аманбаева Э.А., 

к.п.н., ассоц. профессор, Кенбаева Г.К., к.п.н., ассоц. 

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и 

словообразование, грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Командный менеджмент. Теории 

лидерства, власти и влияния. Управление конфликтами в 

компаний. Производство как объект управления. 

Оперативное управление производством. Управление 

качеством. Управление производительностью. 

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние 

параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 

Психологические методы и средства повышения 
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эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 

Проблемы психодиагностики профессионально- 

ориентированной личности. Психологическое 

консультирование студентов и преподавателей с учетом 

профиля будущей профессиональной деятельности 

специалиста. Психология педагогического общения.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- общенаучную терминологию и терминологический 

подъязык соответствующей специальности на иностранном 

языке; основы деловой переписки в рамках международного 

сотрудничества;  

- теоретические и методологические основы менеджмента; 

- социально-психологическую природу педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

- свободно читать, переводить оригинальную литературу по 

избранной специальности с последующим анализом, 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 

- изучать пути обеспечения конкуренроспособности 

компании на основе эффективного управления компанией;  

- использовать необходимые  психолого-методические 

ресурсы для подготовки и проведения занятий (лекции, 

семинары, СРМП и экзаменов). 

Иметь навыки:  

-  устной коммуникации по специальности в формах 

монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, 

дебаты, прения, беседы за «круглым столом»);  

-  управленческой деятельности, принятия управленческих 

решений в сфере практической деятельности;  

- в управлении процессом обучения по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  

- в работе с лексографическими источниками на 

иностранном языке (традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и прогнозирований тенденции в 

развитии современного менеджмента;  

- в применении адекватных психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и групп обучающихся; 

14 Форма итогового 

контроля 

Экзамен (Иностранный язык), Экзамен (Менеджмент), 

Экзамен (Психология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-М.:Банки и 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент (UPD5204 Управление 

предпринимательской деятельности, МBR5205 

Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

профессор кафедра «Менеджмент и управление 

агробизнесом», Ахметов К.А., к.т.н., профессор кафедры 

«Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля БД/КВ, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы экономической теории, информатика 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Управление предпринимательской деятельности. 

Понятие и отличителные черты предпринимательской 

деятельностью. Условия и особенности 

предпринимательской деятельностью в Казахстане. 

Основные организационно-правовые вопросы 

предпринмательства. Основные виды 

предпринимательской деятельностью. Сущность 

производственного предпринимательства. Сущность 

коммерческого предпринимательства. Виды и методы 

осуществления консалтинговой деятельности. 

Характеристика финансового предпринимательства. 

Управление предпринимательскими рисками. Виды 

конкуренции. Виды и методы прогнозирования. 

Основные этапы стратегического планирования. 

Управление товародвижением. Управление 

организационной структурой предприятием. Сущность и 

отличительные признаки инновационного 

предпринимательства. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Управление финансами. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

модели на компьютере до анализа решения и 

формирования управленческого решения. Основное 

внимание   уделено построению и решению математических 

моделей и анализу этих решений с помощью компьютера. 

Рассмотрение производственных, транспортных и 

финансовых модели задач, необходимые для выбора 

управленческих решений различной сложности. Примеры и 

задачи для самостоятельного решения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов;  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций, в т.ч. моделирования 

аграрного производства, разработки математических 

моделей оптимизации производственных параметров 

агроинженерных объектов и процессов с учётом комплекса 

агринженерных и экономических факторов, приёмов 

разработки моделей задач линейного и целочисленного 

программирования, приёмов и методов оптимального 

размещения предриятий и оптимального использования 

аграрной техники в малых сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Уметь:  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологии, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта;  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

аграрной системе. 

Иметь навыки:  

- определять свои возможности в предпринимательской 

деятельности; использовать знания основ 

предпринимательства для организации предприятия; 

анализировать конкретные ситуации в бизнесе;  

- в методах  математического моделирования аграрной 

системы, оптимальной загрузки оборудования, оптимизации 

технологических процессов и теории массового 

обслуживания; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

Быть компетентным:  

- принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовой базой, регулирующей 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

деятельность предприятия; разработки механизма принятия 

управленческих решений и умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен (Управление предпринимательской 

деятельности,  Моделирование бизнес-решений)             

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Модуль 3. Технологии проектирования приложений 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технологии проектирования приложений (LSАU5301  

Локальные системы автоматизации и управления, YaSZ5302 

Язык структурированных запросов (SQL), MMMIZ5303 

Математические методы и модели инженерных задач) 

2 Ответственный за 

модуль 

Сейдалиева Г.О., к.с-х.н., ассоц. профессор, Серикбаев А.У., 

д.ф.-м.н., профессор, кафедра «Автоматизация  и 

информационные технологии» 

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/3/2) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Проектирование систем автоматизации; Теория 

автоматического управления; Микропроцессорные 

комплексы в системах управления; Системы баз данных; 

Моделирование и идентификация объектов управления 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank


Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Локальные системы автоматизации и управления. 
Введение. Объекты управления в технических системах. 

Промышленные системы автоматического управления. 

Системы дискретного логического управления. Програмно-

дискретные средства автоматизации. Схемы автоматизации 

типовых технических процессов;  

Язык структурированных запросов (SQL). Состав, 

структура и назначение языка SQL. SQL (Structured Query 

Language - язык структурированных запросов). Описание 

логических подмножеств баз данных (БД). Назначение SQL. 

Создание БД и таблицы с полным описанием их структуры. 

Выполнение основных операций манипулирования данными 

(такие как вставка, модификация и удаление данных из 

таблиц). Выполнение простых и сложных запросов. 

Хранимые и присоединенные процедуры. Разработка 

моделей данных процессов и систем; 

Математические методы и модели инженерных задач. 
Алгебра матриц, функции от матриц, применение 

матричного исчисления. Символическое  исчисление, 

пременение символического исчисление к инженерных 

задач. Математические приложения операционного 

исчисления. Модели инженерных задач. Численные методы. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основные положения методов расчета, выбора, 

проектирования и наладки элементов АСУ типовых 

технологических процессов; 

- назначение и функций сервера БД, целостность и 

сохранность данных в среде SQL, состав, структура и 

назначение языка SQL, особенности языка 

структурированных запросов, описание логических 

подмножеств БД, назначение SQL; 

- алгебру матриц, символические исчисление, 

математические приложения операционного исчисления, а 

также модели инжерных задач, методологию использование 

математических методов и моделей для решения 

инженерных задач. 

Уметь:  

- производить проверочные расчеты, ориентироваться в 

схемах АСУ типовых  технологических процессов; 

- в профессиональных действиях применять основные 

законы теории данных, анализировать назначение языка 

SQL, особенности языка структурированных запросов и 

применять методы и способы разработки моделей данных, 

использовать особенности языка структурированных 

запросов. оценивать с теоретической и экспериментальной 

точки зрения информационные системы на базе моделей 

данных. 

- использовать основные законы физики,  теоретические 

механики, применять методы математического анализа и 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

математической физики в инженерных задачах; 

Иметь навыки:  

- в области анализа и синтеза систем автоматизации; 

моделировании информационных систем используя язык 

структурированных запросов SQL;  

- моделировании инженерных задач, иметь навыки работы с 

программными продуктами. 

Быть компетентным:  

- в решении проблем с помощью методов и средств 

разработки моделей данных, проверке сохранности данных в 

среде SQL, разработку базы данных для различных 

объектов, в проверке целостности баз данных 

тестированием, а также при моделировании и 

проектировании данных применять разные методические 

приемы, в оценке моделей и баз данных в процессе 

исследования и организаций; 

- в вопросах моделирование инженерных задач и их 

решении с помощью численных методов и методами 

программирования. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Локальные системы автоматизации 

и управления, Язык структурированных запросов (SQL), 

Математические методы и модели инженерных задач) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Ю. Н. Федоров. "Порядок создания, модернизации и 

сопровождения АСУ ТП" М. "Инфа-Инженерия", 2011.- 576 

с.  

2. Ю. Н. Федоров. "Справочник инженера по АСУТП. 

Проектирование и разработка" В 2-х томах. М. "Инфа-

Инженерия", 2008.  

3. Душан Петкович. Microsoft SQL server 2008. руководство 

для начинающих. – М.: БХВ-Петербург.  2009. 

4. Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL для студента / В. В. 

Дунаев. -СПб.:БХВ-Петербург, 2007. –320с. 

5.Фаронов, В.В. Программирование баз данных в Delphi 7: 

учебный курс./ В.В. Фаронов. –СПб.: Питер, 2006. –640с. 

6. С.У.Жанатауов  Обратная модель главных компонент, 

Алматы, «Казстатинформ» , 2013. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Образовательная траектория №1 «Программное обеспечение систем 

автоматизации и управления» 
 

Модуль 4.  Цифровое и интеллектуальное управление систем и 

проектов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Цифровое и интеллектуальное управление систем и  

проектов (CSU5304 Цифровые системы управления, 

ISU5305 Интеллектуальные системы управления, UP5306 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Управление проектами) 

2 Ответственный за 

модуль 

Байшемиров Ж., PhD, преподаватель, Сейдалиева Г.О., к.с.-

х.н., ассоц. профессор кафедра «Автоматизация  и 

информационные технологии», Керимова У.К., д.э.н., 

профессор кафедры «Менеджмент и управление 

агробизнесом»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Теория линейных систсем автоматического регулирования, 

Прикладная теория информации 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Цифровые системы управления. Структуры и 

особенности цифровых систем управления. Квантование 

сигналов и его свойства. Управляющая программа. 

Восстановление непрерывных сигналов (экстраполяторы). 

Преимущества и недостатки цифровых систем управления. 

z-преобразование. Дискретные передаточные функции. 

Квантование непрерывных систем. Передаточные функции 

систем. Устойчивость и стабилизируемость. Скрытые 

колебания. Задача дискретизации аналоговых регуляторов. 

Приближенное интегрирование. Фиктивное квантование. 

Отображение нулей и полюсов. Методы пространства 

состояний. Частотный метод переоборудования. 

Оптимизация переходных процессов. Размещение полюсов. 

Апериодическое управление. Синтез по эталонной модели. 

Билинейное преобразование. Оптимальные дискретные 

системы, фильтр Калмана и робастная оптимизация с 

использованием методов Hinf-теории. Реализация цифровых 

регуляторов. Точные методы исследования цифровых 

систем; 

Интеллектуальные системы управления. Модели и 

алгоритмы интеллектуальных систем: дифференциально-

модельная концепция базы; знаний для интеллектуальных 

систем; динамические экспертные системы в управлении; 

нейросетевые технологии интеллектуальных систем; 

системы управления с нечеткой логикой. Создание баз 

знаний интеллектуальных систем: представление базы 

знаний в современных интеллектуальных системах; 

информативность описания предметной области; технологии 

для создания правил базы знаний; исследование качества 

работы алгоритмов; организация систем для поддержки и 

наполнения базы знаний; Инструментальные средства и 

реализация интеллектуальных систем: отображение 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

интеллектуальной системы управления на архитектуру 

многопроцессорной вычислительной сети; логико-

динамические модели и программно-технические средства 

интеллектуальной системы управления; о некоторых задачах 

теории и техники интеллектуальных систем.  

Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определение понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 

организационные структуры управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Отличие управления 

проектами от других видов управления. Критические 

факторы успеха проекта. Жизненный цикл проекта. 

Управление проектно-ориентированной деятельностью. 

Иерархия к проект-программа–портфель–стратегия. 

Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль 

проекта. Завершение проекта. Управление интеграцией и 

содержанием проекта. Управление сроками и стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями 

проекта. Управление рисками и поставками проекта. Группы 

процессов управления. Группа процессов инициирования. 

Группа процессов планирования, исполнения, мониторинга 

и управления, завершения. Внедрение проектного 

управления в деятельность предприятии (компании). 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- методы синтеза и анализа цифровых систем управления и 

способы их технической реализации; 

- достижения новых информационных технологий; 

современные методы и средства создания систем;  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов. 

Уметь:  

- выбирать структуру и параметры компонентовцифровых 

систем управления; 

- анализировать объекты профессиональной деятельности;  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта. 

Иметь навыки:  

- разработки и эксплуатации цифровых систем управления ; 

- работы с программным обеспечением 

интеллектуальных САУ;  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами. 

Быть компетентным:  

- в вопросах построения математическими методами 

цифровых систем;  
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

- в разработке  интеллектуальных систем управления 

технологическими процессами и интеллектуальные системы 

управления основанные на нейронных сетях;  

- в вопросах проектировании интеллектуальных систем 

управления;  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Цифровые системы управления,  

Интеллектуальные системы управления, Управление 

проектами) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Шишмарев В. Ю. Основы автоматического управления 

учеб.пос. для студ. вузов – Москва: Академия, 2008. – 352 с. 

2. Ливенцов С.Н., Ливенцова Н.В. Цифровые системы 

управления. Учебно-методическое пособие, Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009.  

3. Краснов, А. Е. Цифровые системы управления в пищевой 

промышленности- М. : Высшая школа, 2007г.-671 с. 

4.Липаев, В.В. Программная инженерия. Методологические 

основы - Высшая школа экономики. — М. : ТЕИС, 2006. - 

608 с.  

5. Колесников А.В., Кириков И.А. Методология и 

технология решения сложных задач методами 

функциональных гибридных интеллектуальных систем. —

 М.: ИПИ РАН, 2007. - 387 с. 

6. Г.О. Сейдалиева. Г.О. Сейдалиева. Оқу құралы. 

Интеллектуалдық және сараптау жүйелері. - Алматы: 

Агроуниверситет, 2009. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Модуль 5.  Проектирование компьютерных систем 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование компьютерных систем (TAD5307 

Технология анализа данных, ABPT5308 Автоматизация 

бизнес-процессов в телекоммуникации) 

2 Ответственный за 

модуль 

Ахметов К.А., к.т.н., профессор,  Кожамкулова Ж.Ж. PhD, 

преподаватель кафедра «Автоматизация  и информационные 

технологии»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

10 Пререквизиты 

модуля 

Линейные системы автоматического регулирования, 

нелинейные системы автматического регулирования, 

Прикладная теория информации. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология анализа данных. Анализ данных. Место и 

важность информации в экономике. Детали и 

редактирование. Отображение данных Распределение частот 

Двумерные данные. Таблица анализа. Средние значения. 

Вариации. Разброс вариаций - это разница между 

наибольшими и наименьшими значениями. Экономическое 

прогнозирование. Типы динамических рядов. Динамические 

параллельные уровни меняются. Методы обработки уровней 

динамических рядов. Метод движущейся среды. Основной 

кластерный анализ. Расстояние от Хемминга. 

Иерархические кластерные процедуры Кластерный и 

дискриминационный анализ. Анализ классификации затрат 

в соответствии со структурой расходов. 

Автоматизация бизнес-процессов в 

телекоммуникациях. Финансовый анализ и контроль в 

автоматизации или автоматизации | Схемы и характеристики 

продукции Технологическая схема объекта, будущее и 

текущее планирование рабочего места Задача инженера по 

работе с техническими специалистами, разработка новых 

систем и средств автоматизации Контроль диспетчерского 

контроля системы SCADA и распределенных 

распределенных технологических процессов Методы 

получения математических моделей систем управления и 

создания и управления компьютерными алгоритмами 

Использование контрольных измерительных приборов 

Использование перекрестных помех Использование 

рельефных механизмов | Работа с электронными барьерами 

Мониторинг изменений (закрытая система в автоматической 

системе) Аналоговый и импульсный выход 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- анализ данных; выделять ресурсы путем интенсификации 

процессов и ресурсов; работать в системе анализа трафика 

ADM S1; на этапе имитации и работы на этапе расчета 

- модель ресурсов, модель BP; определять интерфейсы 

между различными бизнес-процессами, принципы 

идентификации потребителей, услуги, ресурсы; основы 

использования знаний ВР, образования; классифицировать 

категории всех процессов, чтобы они могли создавать 

бизнес-процессы с добавленной стоимостью; примеры в 

различных предметных областях. 

Уметь:  

- теоретическими основами, основными принципами и 

математическими методами автоматизации построить 

моделей; анализ и синтез систем с использованием 

современных средств вычислительной техники и 

автоматизации научных исследований; 
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- разрабатывать сетевые приложения на языке высокого 

уровня. 

Иметь навыки:  

- при расчете надежности нерезервированных систем, при 

внезапных отказах, потоках отказов и восстановлений; 

- работы с уже написанным программным обеспечением, 

знать его преимущества и недостатки. 

Быть компетентным:  

- в разработке проектов по автоматизации производственных 

и технологических процессов,  технических средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; 

- в вопросах построения и функционирования сетей ЭВМ. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология анализа данных, 

Автоматизация бизнес-процессов в телекоммуникации) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Райли Д., Кринер М. NGOSS: Построение эффективных 

систем поддержки и эксплуатации сетей для оператора 

связи, M. : Альпина Бизнес Букс, 2007г.  

2. TM Forum: http://tmforum.org/browse.aspx, 

https://www.tmforum.org/ 3. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 

ЕДИНОЙ СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН, Утвержден приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан по информатизации и 

связи от 25 февраля 2004 года № 41-п.  

4. Правила присоединения и взаимодействия сетей 

телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок 

взаиморасчетов. Утверждены постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 

года № 1694. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Модуль 6. Современные информационные технологии 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные информационные технологии (ST5309 

Cетевые технологии, PPIS5310 Проектирование систем 

автоматики) 

2 Ответственный за 

модуль 

Сейдалиева Г.О., к.с-х.н., ассоц. профессор кафедры 

«Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр ІІ 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Линейные системы автоматического регулирования, 

нелинейные системы автматического регулирования, 

Прикладная теория информации. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Cетевые технологии. Эволюция сетей и сетевых 

операционных систем. Применение компьютерных сетей. 

Категории сетей. Типы топологий. Методы доступа к среде 

передачи. Модель OSI. Стеки протоколов. Уровни модели 

OSI: прикладной, представительный, сеансовый, 

транспортный, сетевой, канальный и физический. 

Стандарты IEEE 802.x.  Понятие "открытая система". 

Сетевые компоненты. Сетевые карты. Повторители и 

усилители. Концентраторы. Мосты. Коммутаторы.  

Алгоритм прозрачного моста. Алгоритм покрывающего 

дерева. Маршрутизаторы. Шлюзы. Одноранговые и клиент 

серверные сети. Роли узлов в сети. Одноранговые сети. Сети 

на основе сервера. Комбинированные сети. Компоненты 

сетевого приложения. Клиент-серверное взаимодействие и 

роли серверов. Двухзвенная архитектура. Трехзвенная 

архитектура. Клиент-серверные технологии. Беспроводные 

технологии. Радиосвязь, связь в микроволновом диапазоне, 

инфракрасная связь, спутники. Построение беспроводных 

сетей. IEEE802.11, Bluetooth. Протокольный стек TCP/IP. 

Протокол IP (формат кадра, адресация в IP), DHCP. Схемы 

сетевого наименования. Протоколы TCP, UDP, ICMP, 

SNMP. HTTP, FTP, электронная почта. Общий доступ к 

сетевым ресурсам. Служба общего доступа (sharing). 

Протоколы общего доступа. Низкоуровневые средства 

общего доступа. Информационная безопасность. Сеть как 

объект защиты от киберпреступности. Угрозы безопасности 

информации. Классификация угроз информационной 

безопасности. Сетевые технологии. Тенденции и 

перспективы развития. Доступ к ресурсам. Сервисы. 

Безопасность IP-сетей.  

Проектирование систем автоматики. Основные 

понятия и определения процесса проектирования: 

«Проектирование», «САПР», «АСУ», «АСУТП», «САУ». 

Системы автоматического проектирования (САПР) как 

новые средства проектирования. Цели и критерии 

проектирования, этапы проектирования, техническое 

задание, техническое предложение, эскизный проект, 

рабочее проектирование и т.д. Исследования на стадии 

технического задания. Задачи автоматизации 

промышленных объектов. Системы автоматического 

регулирования. Государственная система приборов и 

средств автоматизации (ГСП), назначение, технико-

экономическое значение, классификация изделий, принципы 

построения. Датчики, измерительные блоки, нормирующие 

преобразователи, исполнительные механизмы. САПР 

http://www.4stud.info/networking/lecture10.html#sharing
http://www.4stud.info/networking/lecture10.html#protocols
http://www.4stud.info/networking/lecture10.html#dafs
http://www.4stud.info/networking/lecture10.html#dafs
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проектируемых систем автоматики. Методы оценки и 

прогнозирования надежности технологических  систем и 

процессов. Общие принципы управления качеством 

продукции на предприятии. Показатели, методы оценки и 

прогнозирования технических систем. Значение теории 

надежности и управления качеством продукции в решении 

задач автоматизации в системах управления. Задачи 

испытаний на надежность. Контрольные испытания на 

надежность. Расчет надежности с временным 

резервированием. Методы расчета надежности САУ со 

структурной избыточность и восстановлением. 
13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- знание модели и структуры информационных сетей, 

топологии сетей; знание основ передачи данных, 

оборудование, технологии и протоколы локальных и 

глобальных сетей; технологии доступа процессами и 

пользователями к общим ресурсам локальной и глобальной 

сети;  

- нормативные документы, государственные стандарты по 

проектированию систем автоматики; суть системного 

подхода при проектировании, требованиями, 

предъявляемыми к современным системам управления; 

основные алгоритмы, обеспечивающие работу типовых 

промышленных регуляторов; организационные и 

экономические вопросы обеспечения надежности. 

Уметь:  

- разрабатывать сетевые приложения на языке высокого 

уровня;  

- теоретическими основами, основными принципами и 

математическими методами автоматизации построить 

модели; анализ и синтез систем с использованием 

современных средств вычислительной техники и 

автоматизации научных исследований. 

Иметь навыки:  

- работы с уже написанным программным обеспечением, 

знать его преимущества и недостатки; 

- при расчете надежности нерезервированных систем, при 

внезапных отказах, потоках отказов и восстановлений. 

Быть компетентным:  

- в вопросах построения и функционирования сетей ЭВМ;  

- в разработке проектов по автоматизации производственных 

и технологических процессов,  технических средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Cетевые технологии, 

Проектирование систем автоматики) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 
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17 Литература 1. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации 

технологических процессов-М.Энергоатомиздат,1990.-464 с.  

2. Емельянов А.И.,Капник О.В. Проектирование систем 

автоматизации технологических процессов- М. 

Энергоатомиздат 1983.-399 с. 

3. Коновалов Л.И.Петелин Д.П. Элементы и системы 

автоматики- М.Высшая школа,1985.-214 с. 

4. Ступина А. А. Технология надежностного 

программирования задач автоматизации управления в 

технических системах .монография - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2011. 

5. Заборовский В.С., Мулюха В.А., Подгурский Ю.Е. Сети 

ЭВМ и телекоммуникации .Уч. пос. - СПб: Изд-во СПбГПУ, 

2010. - 93 c. 

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А.  Компьютерные сети. 

Принципы, технологии, протоколы. -СПб.: Издательство 

"Питер", 2010. -627 с. 
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Образовательная траектория №2 «Технологии проектирования систем 

автоматизации» 

 

Модуль 7.  Современные технологии систем автоматизации, управления 

и математеческое и компьютерное управление 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные технологии систем автоматизации, 

управления и математеческое и компьютерное 

управление (SMTSSSAU5311  Современные методы, 

теория и средства создания систем автоматизации и 

управления, DNSA5312 Диагностика и надежность систем 

автоматизации, MKM5313 Математическое и компьютерное 

моделирование) 

2 Ответственный за 

модуль 

Алтыбаев А.Н. PhD, преподаватель, Тенгаева А.А., к.ф-м.н., 

ассоц. профессор, кафедра «Автоматизация и 

информационные технологии»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (2/2/2) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Линейные системы автоматического регулирования, 

нелинейные системы автматического регулирования, 

Прикладная теория информации. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

12 

 

Содержание модуля Современные методы, теория и средства создания 

систем автоматизации и управления. Современная теория 

управления и теория систем, математические методы 

исследования; новые объекты и задачи управления в 

технике, экономике, социальных и биологических системах; 

универсальная природа основных принципов управления и 

междисциплинарный характер науки об управлении. 

Методы анализа и синтеза систем управления в условиях 

неполной определенности. Методы описания объектов 

управления в координатах пространства состояний. 

Наблюдаемость, идентифицируемость, управляемость, 

адаптируемость, Устойчивость процессов в пространстве 

состояний. Методы теории абсолютной устойчивости. 

Робастные и инвариантные системы. Классификация 

робастных систем управления. Неопределенные системы 

управления. Робастная устойчивость. Методы и алгоритмы 

оценивания динамических процессов. Методы и алгоритмы 

идентификации динамических систем. Критерии 

оптимизации управления. Некоторые общие методы теории 

оптимального управления. Алгоритмы оптимального 

управления. Оптимизация динамических систем со 

случайной структурой. Алгоритмы адаптивных систем 

автоматического управления. Метод рекуррентных целевых 

неравенств в адаптивном управлении. Системы 

экстремального регулирования. Методы и алгоритмы 

оценивания в корреляционно-экстремальных системах. 

Методы теории чувствительности. Поисковые методы 

автоматизации проектирования. Автоматизация 

проектирования систем автоматического управления. 

Программные средства имитации динамических систем 

Диагностика и надежность систем автоматизации.  

Основные понятия и составляющие надежности. 

Надежность АСУ ТП. Показатели надежности 

невосстанавливаемых систем. Вероятностные и 

статистические характеристики случайной наработки до 

отказа. Теоретические законы распределения наработки до 

отказа. Расчет надежности восстанавливаемых систем. 

Показатели надежности восстанавливаемых систем. Методы 

расчета надежности невосстанавливаемых систем. Основное 

и резервное соединение элементов в системе. Повышение 

надежности технических систем. Логико-вероятностные 

методы расчета надежности. Надежность и качество 

программного обеспечения. 

Математическое и компьютерное моделирование. 
Основные понятия теории моделирования. Введение в 

компьютерное моделирование. Типы классификации 

моделей. Математическое моделирование. Имитационное 

моделирование. Инструментарии имитационного 

моделирования. Статистическое моделирование. 

Эконометрические модели. Моделирование процессов в 

экологических системах. Математические модели движения 

твердого тела. Геометрические и графические 
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компьютерные модели. Моделирование систем. 

Математическая модель передачи информации. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- методы проведения исследований и расчетов систем, 

используемых в рамках специальности; современные 

тенденции развития средств и систем автоматизации и 

управления; методы и средства разработки математического, 

лингвистического, информационного и программного 

обеспечения систем автоматизации и управления;  

программного обеспечения систем автоматизации и 

управления; принципы, методы и способы 

комплексирования аппаратных и программных средств при 

создании систем автоматизации и управления; порядок, 

методы и средства защиты интеллектуальной собственности; 

экономико-организационные и правовые основы 

организации труда, организации производства и научных 

исследований;  

- терминологию и определения, применяемые для оценки 

надежности систем; стандарты и технические условия; 

методы построения структурных схем надежности;  методы 

расчета систем на надежность на всех этапах 

проектирования, производства и сопровождения АС; виды 

испытаний систем на надежность; основные понятия 

технической диагностики; факторы, влияющие на 

характеристики надежности АС; об особенностях расчета 

надежности программного обеспечения (ПО) АС и способах 

анализа и обеспечения качества и на- дежности АС; о 

современных методах повышения надежности АС; 

- основные понятия теории моделирования, 

классификацию моделей и области их использования, задачи 

моделирования; основные средства моделирования, 

применяемые в процессе проектирования систем на разных 

стадиях детализации проекта;методы моделирования и 

анализа систем, принципы построения моделей. 

Уметь:  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятелъности и 

требующие углубленных профессиональной знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 

осуществлять системный анализ технических систем, 

технологических процессов и производств; строить 

математические модели технических и технологических 

систем; разрабатывать алгоритмическое и программное 

обеспечение систем автоматизации и управления объектами 

различной физической природы; использовать 

математическое моделирование и системы 

автоматизированного проектирования при создании и 

совершенствовании программно-технических средств и 

систем автоматизации и управления; 
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- применять современные математические модели и методы 

теории надежности для расчета количественных показателей 

надежности элементов и подсистем АС; оценить 

структурную схему надежности системы; разработать 

варианты резервирования системы с целью повышения 

надежности; 

- разрабатывать математические и компьютерные модели 

научных иинженерно-технических задач, систем массового 

обслуживания, непрерывных и социально-экономических 

систем, производственных процессов; разрабатывтаь 

моделирующие алгоритмы и реализовать их с 

использованием алгоритмических языков и пакетов 

прикладных программ; планировать модельные 

эксперименты, проводить численные эксперименты. 

Иметь навыки:  

- самостоятельного ведения научного поиска, 

формулирования цели исследования и решения конкретных 

научных задач; работы с современными средствами 

вычислительной техники и прикладного программного 

обеспечения; планирования и проведения научных 

исследований; владения профессиональной терминологией 

иностранного языка;  

- выбрать и обосновать количественные показатели 

надежности на всех этапах проектирования, производства и 

эксплуатации АС с учетом их особенностей работы с 

компьютером; 

- создания математических моделей, решения 

математических задач, разработки и реализации базы 

данных, программирования. 

Быть компетентным:  

- в вопросах научно-технических;  экономики, политики т.д.; 

способности собирать и анализировать исходные 

информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического 

оснащения, методы при разработке их математических 

моделей;  

 - в использовании прикладных программных средств при 

решении практических задач профессиональной 

деятельности, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых 

изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий;  

- в обучении новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; выбирать методы и 

разрабатывать алгоритмы решения  задач управления и 

проектирования объектов автоматизации. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные методы, теория и 

средства создания систем автоматизации и управления, 

Диагностика и надежность систем автоматизации, 
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Математическое и компьютерное моделирование) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1.Егупов Н.Д., Пупков К.А. Методы классической и 

современной теории автоматического управления. В 5 

томах. – М.; МГТУ им. Н.Э. Баумана , 2004. 

2.  Решетов  Д.И.,  Иванов  А.С.,  Фадеев  В.З.  Надежность  

машин.  М.:  Высшая школа, 2006.  

3.  Надежность  и  эффективность  в  технике.  Справочник  

в  десяти  томах,  под ред. А.И.  Рембрезы. Том  1. 

Методология, организация, терминология. М.:  

Машиностроение, 2010.  

4. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности, 2-е 

издание. – СПб.: БХВ-Петербург – 2006. – 702 с.  

5. Половко А.М. Основы теории надежности. Практикум. 

БХВ- Петербург – 2006. – 560 с.  
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Модуль 8.  Проектирование систем автоматизации 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование систем автоматизации (КSBD5314 Клиент-

серверные базы данных, ITAU5315 Интегрированные 

технологии автоматизации и управления)  

2 Ответственный за 

модуль 

Киргизбаева Б.Ж., к.ф-м.н., ассоц. профессор, Кожамкулова 

Ж.Ж., PhD, преподаватель, кафедра «Автоматизация и 

информационные технологии»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Линейные системы автоматического регулирования, 

нелинейные системы автматического регулирования, 

Прикладная теория информации. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Клиент-серверные базы данных. Основные типы 

серверов. Файл-сервер, Почтовый сервер, Серверы FTP, 

Прокси-сервер, Web-сервер. Модели серверов баз данных. 

Многопотоковая односерверная архитектура. Архитектура 

виртуального сервера. Свойства транзакций.  

Основные понятия технологии "клиент-сервер". 

Архитектура "клиент-сервер". Структура сервера базы 

данных. Надежность. Маштабируемость. Мощность. 
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Гибкость. Сервер баз данных (SQL). Оперативная память. 

Дисковая подсистема. Вычислительная мощность. Типы 

данных в MySQL. Целые числа. Вещественные числа. 

Строковые данные. Даты и времени. Null. Установка и 

настройка сервера баз данных MySQL 5.х. Установка. 

Настройка БД MySQL. Редактирование файла «my.ini». 

Администрирование сервера MySQL. Система привилегий и 

безопасность в MySQL. Привилегии, предоставляемые 

MySQL. Основные утилиты MySQL. Утилиты: Mysqld, 

mysql, mysqladmin, mysqlaccess, mysqlshow, mysqldump. 

Запросы к базе данных. КомандаSelect. Реляционные 

операторы. Булевы операторы. Создание и модификация 

таблиц. Синтаксис команды LOADDATAINFILE. 

Распределенная обработка данных. Модель удаленного 

управления данными. Модель файлового сервера. Модель 

удаленного доступа к данным.Серверы 1С для 100 

пользователей. Упрощенная схема трехзвенной архитектуры. 

Защита информации. Понятие защиты информации. Защита 

информации в базах данных. 

Интегрированные технологии автоматизации и 

управления. Необходимость создания комплексных 

информационных систем на предприятиях и совокупность 

задач, решаемых руководством предприятия в целях 

повышения его эффективности. Основные решаемые задачи. 

Предпосылки и история развития современных 

интегрированных систем управления. Современные 

стандарты управления предприятием. Системы 

планирования ресурсов предприятия. Предприятия отрасли 

как объект автоматизации; Функции и структуры 

интегрированных систем. Математическое, методическое и 

организационное Обеспечение для построения ИСУ. 

Современные системы АСУ ТП и этапы их развития. 

Обязанности  Диспетчера предприятия. Проблема 

технологического риска и повышение надежности систем 

диспетчерского управления. Направления разработок 

программного обеспечения систем контроля и управления. 

Критерии для оценки SCADA-систем. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен:  

Знать:  

- назначение и функций сервера  БД, целостность и 

сохранность данных в среде SQL. Осуществление операции 

ввода-вывода при доступе клиента к информации, а также 

архитектуру клиент-сервера. Использование языковых 

компонент СУБД, умение работать с хранимыми и 

присоединенными процедурами. Назначение сылочной  

целостности реляционных БД, транзакции и целостности 

БД. Работать с тупиковыми ситуациями. Основы 

реляционной алгебры. Разработать схемы оптимизации 

работ на языке SQL и принять решение; 

- основные понятия и термины дисциплины в объеме, 

достаточном для выполнения своих профессиональных 

задач; принципы построения производственных 

http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex11
http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex12
http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex13
http://www.mysql.ru/docs/instadm.html#ex14
http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.9E.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B0_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.91.D0.94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.91.D0.94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B8_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.91.D0.94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B8_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.91.D0.94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A2.D1.83.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.82.D1.83.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A1.D1.85.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82_.D0.BD.D0.B0_.D1.8F.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.B5_SQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#.D0.A1.D1.85.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.BE.D0.BF.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82_.D0.BD.D0.B0_.D1.8F.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.B5_SQL
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

организаций; назначение автоматизированных систем; 

основные компоненты автоматизированных систем; 

принципы создания автоматизированных систем; стадии и 

этапы создания автоматизированных систем; функции и 

структуры интегрированных систем проектирования и 

управления; основные стадии и модели жизненного цикла 

продукции; системы управления жизненным циклом 

продукции; взаимосвязь процессов проектирования, 

подготовки производства и управления производством; 

современные инструментальные средства построения 

интегрированных систем проектирования и управления.  

Уметь:  

- в профессиональных действиях применять основные 

законы теории данных, анализировать базы данных и 

применять методы и способы разработки моделей данных, 

оценивать с теоретической и экспериментальной точки 

зрения информационные системы на  базе моделей 

данных; 

- реализовывать простые технологические алгоритмы 

измерения, контроля, хранения, передачи, управления и 

обработки технологической информации; использовать 

CASE-инструментарий для создания информационных 

систем производственного и технологического назначения.  

Иметь навыки:  

- принципами моделирования информационных систем 

используя способы разработки моделей данных, хранения, 

разработка и обработка информации и как основной 

инструмент при обработке данных умение работы на 

компьютере; 

- разработкой в графической среде виртуальных приборов и 

распределенных систем промышленной автоматизации; 

разработкой простейших SCADA-систем.  

Быть компетентным:  

- в решении проблем с помощью методов и средств 

разработки моделей данных, для различных объектов 

разработку базы данных, в проверке баз данных 

тестированием, а также при моделировании и 

проектировании данных применять разные методические 

приемы, в оценке моделей и баз данных  в процессе 

разработки и хранения; 

- в вопросах формировании  компьютерно-интегрированных   

производств нового поколения; 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Клиент-серверные базы данных, 

Интегрированные технологии автоматизации и управления) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL для студента -

СПб.:БХВ-Петербург, 2007. –320с. 

2. Фаронов, В.В. Программирование баз данных в Delphi 7 –

СПб.: Питер, 2006. –640с. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

3.Харазов В.Г. Интегрированные системы управления 

технологическими процессами. Изд-во: Профессия, 2009. – 

550с.  

4. Тревор Элиот, Дейв Герберт. Интегрированные бизнес-

системы (экспресс курс). - М.: Гранд-Фаир, 2009.  

5. Кокинз Гэри. Управление результативностью. Как 

преодолеть разрыв между объявленной стратегией и 

реальными процессами. Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2010. 

– 328 с.  

6. Кравченко К.А., Мешалкин В.П. организационное 

проектирование и управление развитием крупных компаний: 

методология и опыт проектирования систем управления. 

Академический проект. Изд-во: Gaudeamus, 2008. – 528 с. 
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Модуль 9.  Оптимальное управление 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Оптимальное управление (OUOA5316 Оптимальное 

управление объектами автоматизации, MISS5317 Методы 

исследования сложных систем) 

2 Ответственный за 

модуль 

Тенгаева А.А., к.ф-м.н., ассоц. профессор,  Сейдалиева Г.О., 

к.с-х.н., ассоц. профессор кафедра «Автоматизация  и 

информационные технологии»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Высшая математика 1, Высшая математика 2, Линейные 

системы автоматического регулирования, нелинейные 

системы автматического регулирования, Прикладная теория 

информации 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Оптимальное управление объектами автоматизации. 
Введение. Основные черты и особенности технологических 

объектов. Требования, предъявляемые к системе 

оптимального управления. Требования к методу 

оптимального управления технологическими объектами. 

Постановка задачи оптимального управления. Основные 

задачи и функции систем управления технологическими 

объектами. Формализация экстремальной задачи. 

Алгоритмы, основанные на необходимых условиях 

оптимальности. Алгоритмы, основанные на решении 

вспомогательных экстремальных задач. Метод множителей 

Лагранжа. Метод штрафных функций. Стохастическая 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

аппроксимация и итеративные алгоритмы. Метод 

стохастической аппроксимации. Алгоритмы эволюционной 

оптимизации. Вычислительные алгоритмы линейного 

программирования. Симплекс-метод Данцига. 

Модифицированные жордановы исключения. Оптимальное 

управление многостадийными процессами. Постановка 

задачи оптимального управления многостадийными 

объектами методом динамического программирования. 

Динамическое программирование для непрерывных систем. 

Классические вариационные методы оптимального 

управления. Уравнение Эйлера. Формы условий, 

определяющих множество допустимых решений. 

Применение принципа максимума для оптимального 

управления. Основные идеи принципа максимума на 

примере задачи оптимального управления непрерывной 

системой. Формулировка принципа максимума на примере 

задач о быстродействий.  

Методы исследования сложных систем. Методы 

моделирования, применяемые при исследовании сложных 

систем. Имитационные модели исследования сложных 

систем. Планирование эксперимента. Основные понятия 

теории моделирования сложных систем: принципы 

системного подхода; общая характеристика проблемы; 

классификация видов моделирования; обеспечение, 

эффективность и перспективы машинного моделирования 

сложных систем. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- назначение, виды и функции моделей; принципы 

построения математических моделей; основные понятия 

теории идентификации; адаптивные алгоритмы 

идентификации; статистические методы идентификации;  

компьютерные технологии математического моделирования; 

- сущность методов моделирования, применяемых при 

системных исследованиях; методологические основы 

имитационного моделирования сложных систем; методы 

моделирования случайных факторов при проведении 

системных исследований; основы применения 

существующих аппаратно-программных средств для 

проведения вычислительного эксперимента; 

Уметь:  

- проводить анализ объекта моделирования и структуры его 

потоков; осуществлять выбор вида математической модели в 

зависимости от свойств объекта и поставленной цели;  

синтезировать математические модели конкретных объектов 

автоматизации различными методами; осуществлять 

постановку задачи системного исследования методами 

моделирования;  

- проводить формализацию исходной информации, 

необходимой для исследования сложных систем; 

осуществлять разработку имитационных моделей сложных 

систем с использованием существующих аппаратно-



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

программных средств; проводить подготовку и обработку   

исходных данных для моделирования сложных систем; 

применять методы планирования вычислительного 

эксперимента для исследования сложных систем. 

Иметь навыки:  

- о классификации методов моделирования и моделей 

сложных систем; о существующих методологических 

подходах к построению моделей; 

- о методах получения наблюдений при моделировании 

сложных систем; о методах повышения качества оценивания 

показателей. 

Быть компетентным:  

- при приобретении практических умений  и  навыков в 

области проектирования объектов управления; 

- в вопросах современных методов исследования сложных 

систем с использованием компьютерной техники и 

информационных технологий научно-методическим 

аппаратом моделирования сложных систем и планирования 

вычислительного эксперимента. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Оптимальное управление 

объектами автоматизации, Методы исследования сложных 

систем) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб.: рек. Мин. 

обр. РФ/ Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – 5-е изд., стер.. – М.: 

Высш. шк., 2007. – 344 с. 

2. Моделирование систем: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ С.И. 

Дворецкий [и др.]. – М.: Академия, 2009. – 317 с.  

3. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб.: рек. Мин. 

обр. РФ/ Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Юрайт, 2012.  

4. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологических 

процессами –М.: Энергоатомиздат, 2006. 

5. Балакирев В.С., Володин В.М.,  Цирлин А.М. 

Оптимальное управление процессами химической 

технологии -  М.: Химия, 2008. 

6. Бояринов А.И., Кафаров В.В., Методы оптимизации в 

химической технологии - М.: Химия, 2005. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 

 

6.1 Профильное направление  
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1 
1 3 4 4 18 - - 1 - 19 930 31 5 1 

2 3 - 7 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 

2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Итого 6 4 11 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 
 

 

 


