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  «6М070300-Ақпараттық жүйелер» мамандығының «Бизнесте және 

инженерлік істегі инновациялық технологиялар» 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 «6М070300-Ақпараттық жүйелер» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М070300-Ақпараттық жүйелер»  

мамандығының «Бизнесте және инженерлік істегі инновациялық 

технологиялар» 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 273-қосымша 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 

 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

6М070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы  

 (бейінді бағыт) 

 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М070300-«Ақпараттық жүйелер» 

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   

 
AZhКZh5

301 

Ақпараттық жүйелердің 

қосымшаларын жобалау 
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 «6М070300-Ақпараттық жүйелер» мамандығының 

«Бизнесте және инженерлік істегі инновациялық технологиялар»  модульдік 

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

бағытпен дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М070300-

Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша техника және технология 

магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1  Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М070300-Ақпараттық жүйелер» мамандығының «Бизнесте және 

инженерлік істегі инновациялық технологиялар»  білім беру бағдарламасы 

бойынша магистрлер:  

- ұйымдық-технологиялық; есепті-жобалық; қызметтік-

эксплуатациялық, өндірістік-технологиялық жұмыстар жүзеге асыра алады: 

мемлекеттік басқару ұйымдарының компьютерді қолдану; өндірістік 

мекемелердің компьютерді қолдану; қаржылық ұжымдардың компьютерді 

қолдану қызметтер және т.б.атқара алады. 

 

1.2.2  Кәсіби қызметтің обьектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілері:  

- мемлекеттік басқару ұйымдарының компьютерді қолдану; өндірістік 

мекемелердің компьютерді қолдану; қаржылық ұжымдардың компьютерді 

қолдану қызметтер және т.б. болып табылады.  

 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық 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, ақпараттық жүйелер аясында керекті білімі бар маман 

дайындау.  

«6М070300-Ақпараттық жүйелер» мамандығының «Бизнесте және 

инженерлік істегі инновациялық технологиялар» білім беру 

бағдарламасының мақсаты ақпараттық жүйелер бойынша мемлекеттік, 
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жергілікті, аймақтық, шетел мекемелеріне, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

6М070300-«Ақпараттық жүйелер» мамандығының «Бизнесте және 

инженерлік істегі инновациялық технологиялар» білім беру 

бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- барлық белсенді тіршілік жасау ағымында өзін-жетілдіру және өзінің 

өрісін дамыту қабілетін, жаңа білім игеруде творчестволық өзіндік 

қажеттіліктерді қалыптастыру; 

- жоғары деңгейлі кәсіби мәдениеті бар, сонымен қатар 

профессионалдық қарым-қатынастық жасау мәдениеті бар, азаматтық 

позициясы бар мамандар дайындау; 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдысын игеру, 

докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті білім алу. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М070300-Ақпараттық жүйелер» мамандығының «Бизнесте және 

инженерлік істегі инновациялық технологиялар»  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, Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалау, құрылымданған сұраныс тілі (SQL), инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер мен модельдер пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Инженерлік істегі ақпараттық жүйелер». Магистранттар 

компьютерлік интеллект, медиатехнологиялар, жобаларды басқару, 

мәліметтерді талдау технологиясы, мәселелі- бағытталған SAS/ABM жүйесі, 

басқару үрдістерін математикалық модельдеу, Web-технологиялар негізінде 

қосымшаларды құру пәндерін оқиды. 

№2 «Бизнестегі ақпараттық жүйелер». Магистранттар экономикалық 

ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы, ақпараттық жүйелердегі оңтайлы 

басқарудың теориясы және тәжірибесі, математикалық және компьютерлік 

моделдеу, экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау, бұлтты 

технологиялар, автоматтандырылған жүйелерді құру, электрондық бизнес 

пәндерін оқиды. 

 

3 Түйінді құзіреттіліктер:    

 

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 
- ғылыми танымның дамуындағы қазіргі үрдістер туралы; 
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- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) 

ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары 

туралы; 

- жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-

экономикалық салдары туралы; 

- әлемдік бизнес серіктестіктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени 

және технологиялық ортасының қазіргі жай-күйі туралы; 

- кәсіпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық 

менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы; 

- кәсіпорынның жұмыс істеуінің негізгі қаржылық-шаруашылық 

проблемалары туралы; 

- пәндік және шектес облыстағы техника мен технологияның даму 

тенденциясы және казіргі жағдайы туралы. 

 

2) білуі керек: 

- ғылыми танымның әдіснамасын; 

- экономика құрылымын өзгертетін негізгі қозғаушы күштерді; 

- инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшеліктері мен ережелерін; 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін кемінде бір шет тілін кәсіптік деңгейде. 

- ақпараттық жүйелердің жіктелуі мен негізгі түрлерін, ақпараттық 

үрдістердің өту заңдылықтарын, кәсіби маңызы бар ақпараттарды іздеуді, 

өндеу және ұсынудың әдістерін. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдана білуге; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы 

тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдауға; 

- әртүрлі пәндер бойынша меңгерген білімді интеграциялауы, оларды 

жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді 

шешуде қолдануға; 

- кәсіпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау 

жүргізе алуы және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқаруда қолдануға; 

- маркетинг пен менеджментті ұйымдастырудың жаңа әдістерін 

практикада қолдана алуға; 

- кәсіпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен 

басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешім қабылдай білуге; 

- экономикалық қатынастарды реттеудегі Қазақстан Республикасының 

заңнамалық нормаларын практикада қолдануға; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және 

шығармашылықпен қарауға; 

- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық 

жұмысты қазіргі ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуге; 
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- магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. 

түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін 

қорытындылауға; 

- ұйымның компьютерлік инфрақұрылымын тиімді жоспарлауды, іске 

қосуды, конфигурациялауды жүзеге асыра білуі тиіс,    

- программалық қамтаманы  жасауды; 

- акпараттық жүйелердің барлық қызмет көрсету мерзімінде оны 

қолдау үрдістерін басқара алу; 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- қалыпты ғылыми және кәсіптік міндеттерді шешу; 

- ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық қызметін 

ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми талдау және практикалық 

мәселелерді шешу; 

- менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және 

алынған нәтижелерді кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін қолдану; 

- кәсіптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикалық ресімдеу; 

- күнделікті кәсіптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру 

үшін қажет білімін кеңейту және тереңдету; 

- кәсіптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды пайдалану. 

- ақпараттық талаптарды талдау; 

- бизнес – үрдістерін; 

- өзгешеліктерді талдаудың және ұйымдастыру талаптарына сәйкес 

келетін  ақпараттық жүйелерді жобалаудың дағдысын; 

 

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; 

- әртүрлі сыныптық ақпараттык жүйелерді жобалау және жасаудың 

кәсіби мәселелерін шешуде; 

- иновациялық жобаларды жасау және енгізу әдістемесінде. 



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 
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және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Қосымшаларды 

жобалау  

технологиялары 

КП/МК  AZhКZh

5301 

Ақпараттық жүйелердің 

қосымшаларын жобалау 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  

- ақпараттық жүйелердің 

қосымшаларын бақылау және 

жобалау әдістерінде, 

қосымшалардың тиімді жұмыс 

жасауын бағалауда; 

- ақпараттық жүйелердің 

архитектураларын таңдауда, қазіргі 

заманға сай технологиялар 

негізінде АЖ жобалауда;  

- инженерлік есептерді 

модельдеуде. 

КП/ТК  КSТ531

4 

Құрылымданған 

сұраныс тілі (SQL) 

1 3 4,5 

КП/ТК  IEMAM

5315 

Инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер 

мен модельдер 

1 2 3 

Модуль бойынша барлығы:  8 12  

№1 «Инженерлік істегі ақпараттық жүйелер» білім беру траекториясы 

Интеллектуалдық 

және 

медиатехнологияла

р 

КП/ТК  KI5304 Компьютерлік 

интеллект 

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 Құзіретті болуы керек:  

- осы заманғы техникалық 

және бағдарламалық құралдарды 

қолданып интеллектуалды басқару 

жүйелерін құру аумағындағы 

ғылым мен техниканың дамуы және 

өзгерістерімен, жүйелік және 

мультимедиялық бағыттарымен 

танысып қолдана алуы керек. 

КП/ТК  Med305 Медиатехнологиялар 2 2 3 

КП/ТК  ZhB5306 Жобаларды басқару 2 2 3 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Ақпараттық 

жүйелерді жобалау 

КП/ТК  SMB530

7 

Мәліметтерді талдау 

технологиясы 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  

- тұжырымдаманың игеруi және 

күрделi жүйелердi талдау және 

синтездеу әдiстемелiктерi; КЖЖ-

дiң жобалау принциптері, 

әдiстердiң қазiргi экономикалық-

математикалық қолдануында, 

есептеушi техника және жаңа 

КП/ТК  MBZh53

08 

Мәселелі-бағытталған 

SAS/ABM жүйесі 

2 3 4,5 
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ақпараттық технологияға 

негiзделген қағида құрастыруда;  

- заманауи ақпараттық 

технологиялардың даму 

беталысында және оларды 

кәсіпорындар ақпараттық 

жүйелердің архитектурасына енгізу 

әдістерінде. 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Модельдеу және 

Web-

қосымшаларды 

құру 

КП/ТК 
BUMM5

309 

Басқару үрдістерін 

математикалық 

модельдеу 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  

- өзінің кәсіптік қызметінде 

ғылыми және ғылымдық-өндірістік 

кәсібінің бағыты өзгерген жағдайда, 

зерттеу жұмысының жаңа әдісін 

өзбетінше оқып үйренуге қабілетті 

болу; автоматандырылатын объетіні 

жобалауда және басқаруда әдістерді 

таңдай және алгоритм даярлай 

алуда; 

- глобалды Интернет желісін 

қолдану негізінде ақпараттық және 

компьютерлік бизнесті қолдау 

сұрақтарында. 

КП/ТК  WTNKK

5310 

Web-технологиялар 

негізінде 

қосымшаларды құру 

2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

№2 «Бизнестегі ақпараттық жүйелер» білім беру траекториясы 

Заманауи 

ақпараттық 

технологиялар 

 EAZhI53

11  

Экономикалық 

ақпараттық жүйелердің 

инфрақұрылымы 

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 Құзіретті болуы керек:  

- экономикалық есептерді шешуде 

есептеу техника құралдарын, 

коммуникация, инженерлік 

жүйелер, базалық ақпараттық 

басқарушы жүйелер жиынтығын 

практикада қолдануда;  

- экономикалық жүйелерді 

сипаттау жағдайлар кеңістігінде 

КП/ТК  AZhOB

TT5312 

Ақпараттық 

жүйелердегі оңтайлы 

басқарудың теориясы 

және тәжірибесі 

2 2 3 

КП/ТК  MKM53

13 

Математикалық және 

компьютерлік моделдеу 

2 2 3 
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математикалық аппаратты қолдану 

сұрақтарында;  

- математикалық және 

компьютерлік моделдеу аумағында.   

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Экономикалық 

ақпараттық 

жүйелерді жобалау 

КП/ТК  EAZhZh

5314 

Экономикалық 

ақпараттық жүйелерді 

жобалау 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  

- бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды (БҚ) құру 

технологиясының методикалық 

негіздерін меңгеру, сондай-ақ 

ақпараттық жүйелердің БҚ-сын 

жобалау барысында осы 

технологияларды тәжірибе жүзінде 

пәндік аймақта қолдану; 

- ақпаратты-технологиялық желі 

ресурстарының тиімді жұмыс 

істеуіне сұрақтарды шешуде. 

КП/ТК  BT5315 Бұлтты технологиялар 2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

Бизнес үрдістерді 

автоматтандыру 

КП/ТК  AZhK53

16 

Автоматтандырылған 

жүйелерді құру 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:  

- заманауи автоматтандыру 

құралдарын таңдауда және бизнесті 

жүргізу сұрақтарында, 

қосымшаларды құрудағы 

автоматтандыру құралдары, 

жобалау, ұйымдастыру қызметін 

және мәліметтер базасын басқаруда 

КП/ТК  EB5317 Электрондық бизнес 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  



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

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

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ  Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  

 Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және қорғау 

МЖ 3 3 10,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 14  

Барлығы ӨЭЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 

 
 

 



Ү ҚазҰАУ 714-05-15. Модульдік білім беру бағдарламасы. Үшінші басылым  

Ф КазНАУ 714-05-15. Модульная образовательная программа. Издание третье 

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 ақысын төлеу 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 
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сапасы. 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, 

2001. 
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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., профессор, Тажигулова Ж.Ж., 

к.э.н., қауым. профессор, «Менеджмент және 

агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасы, 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 
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есептерді 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 
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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 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 

(AZhКZh5301  Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалау, КSТ5302  Құрылымданған сұраныс тілі 

(SQL), IEMAM5203  Инженерлік есептердегі 

математикалық әдістер мен модельдер) 

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

Г.С., т.ғ.к., 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 

Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 

базасы, Алгоритмдер, деректер құрылымы және 

бағдарламалау 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

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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Модуль мазмұны Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалау. Кіріспе. Ақпараттық жүйені жобалау. 

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жасау 

технологиялары. Ақпараттық жүйелер 

қосымшаларының архитектурасы. Ақпараттық 

жүйелердің қосымшасын іске асыру. 

Құрылымданған сұраныс тілі (SQL). SQL 

(Structured Query Language - құрылымдалған сұраныс 

тілі). SQL тілінің құрылымы, құрамы және атқаратын 

міндеті. 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, құрамы мен құрылымының сипаты.  

Алғашқы деректер құрамын формалдау, моделін құру 

және құрылған деректер қорын қалыптастыру. 

Деректер қорын құру үрдісінің, моделін құру, шешу, 

шешім нәтижелері. 

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:  

- ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалауда 

негізгі талаптарды, ақпараттық жүйелердің 

бағдарламалық компоненттерін, ақпараттық жүйенің 

функционалды тапсырмаларын, әртүрлі типтегі 

заманауи ақпараттық жүйелерді; 

- SQL тілінің атқаратын міндетін; ДҚ құру 

құрылымын толық сипаттау кестелерін; деректермен 

жұмыс істеудің негізгі операцияларын (кестедегі 

деректерді кірістіру, өзгерту және өшіру); сақталатын 

және жалғастырылған процедураларды;  

- матрицалар алгебрасы, символдық есептеулер, 

операциялық есептеулердің математикалық 

қолданылуларын, инженерлік есептердің модельдерін, 

инженерлік есептерді шығарудың математикалық 

әдістері мен модельдердің қолдану методологиясын.   

Қабілеті болуы керек:  

- функционалды құрылымды таңдауды және 

ақпараттық жүйенің бағдарламалық компоненттерін 

жобалауды, ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жобалаудың заманауи технологияларын қолдануға; 



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

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

- ДҚ құруға; кестедегі деректерді кірістіруге, өзгертуге 

және өшіруге; 

- физиканың, теориялық механиканың негізгі заңдарын 

қолдануға, инженерлік есептердегі математикалық 

талдау мен математикалық физиканың әдістерін 

қолдануға 

Дағдысы болуы керек:  
- заманауи бағдарламалық қосымшаларды құру 

технологияларын қолданып ақпараттық жүйенің тиімді 

жұмысын қамтамасыз ететін, ақпараттық жүйелердің 

қосымшаларын  практикалық жобалауға; 

- алғашқы деректер құрамын формалдауға; моделін 

құруға; 

- сандық әдістер мен бағдарламалық әдістердің 

көмегімен инженерлік есептерді шешуге;  

Құзіретті болуы керек:  
- ақпараттық жүйелердің қосымшаларын бақылау 

және жобалау әдістерінде, қосымшалардың тиімді 

жұмыс жасауын бағалауда;  

- SQL тілінде оптималдау үрдістерінің схемасын 

құруға және шешім қабылдауға; 

- инженерлік есептерді модельдеу сұрақтарында және 

оларды шешуде.  

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Ақпараттық жүйелердің 

қосымшаларын жобалау, Құрылымданған сұраныс тілі 

(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. Аткинсон, Леон MySQL. Библиотека профессионала; 

М.: Вильямс, 2010. - 624 c. 

2. Бек, Кент Шаблоны реализации корпоративных 

приложений; М.: Вильямс, 2008. - 369 c. 

3. Веймаер, Р.; Сотел, Р. Освой самостоятельно 

Microsoft SQL Server 2000 за 21 день (+ CD-ROM); М.: 

Вильямс, 2013. - 549 c. 

4. Голицына, О.Л. и др. Базы данных; Форум; Инфра-

М, 2013. - 399 c. 

5. А.К.Атыханов, К.А.Ахметов, Р.А.Асаев. 

«Математические методы оптимизации в инженерных 

расчетах на компьютере» Алматы, 2013 

6. Мироновский Л.А. Моделирование линейных 

систем, СПб:2009,243с. 

7. Шафаревич И.Р., Ремизов А.О. Линейная алгебра и 

геометрия. М:Физматлит, 2009, 512с. 

8. Вержбицкий.В.М.,Вычислительная линейная 

алгебра. М: Высшая школа, 2009, 351с. 

9. Пантелеев А.В., Якимова А.С., Рыбаков К.А. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Практический курс.М.: Логос, 2010. 

10. Самарский А., Вабищевич П. Численные методы 

решения обратных задач математической физики. М.: 
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№1 «Инженерлік істегі ақпараттық жүйелер» білім беру 

траекториясы 
 

4 Модуль. Интеллектуалдық және медиатехнологиялар 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Интеллектуалдық және медиатехнологиялар (KI5304 

Компьютерлік интеллект, MT5305 Медиа технологиялар, 

ZhB5306 Жобаларды басқару)  

2 Модульге жауапты Сейдалиева Г.О., а-ш.ғ.к., «Автоматтандыру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасының қауым. 

профессоры, 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 

Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 

базасы, Алгоритмдер, деректтер құрылымы және 

программалау 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Компьютерлік интеллект. Жасанды интеллектің 

мақсаты мен бағыты. Жасанды интеллект жүйесінің 

құрылымдық сұлбасы. Жасанды нейрон тораптары. 

Перцептрон. Эволюциялық есептеу. Иммунокомпьютинг 

немесе жасанды иммунды торап. Бейнені тану және 

шешім қабылдау жүйелері. Білімді ала білудің 

тәжірибелік тәсілдері. Білімді ала білудің 

коммуникативтік, текстологиялық тәсілдері. Білімді 

құрылымдау тәсілдері. 

Медиа технологиялар. Медияға кіріспе. Технология 

негіздері, мультимедияның аппараттық және 

бағдарламалық құралдары. Форматтар. MPEG. 

Гипермәтін мен гипермедиа. Графика мен фотобейне. 

Графика мен 2D-анимация, 3D-анимация. Бейне. Сандық 

дыбыс. Бейне және 3D титры. Виртуалды нақтылық. 

Мульти-медианы бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Компьютерлік ойындарды бағдарламалау мен 

интерактивтік фильмдер жасау технологиясы. 

Мультимедиа үшін – операциялық жүйе мен база 

мәліметтері.  

Жобаларды басқару. Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың 

жіктелуі және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі 

және құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. 
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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 жобалық басқаруды енгізу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- жаңа ақпараттық технологиялардың жетістіктерін, 

интеллектуалдық жүйелердің заманауи әдістерін және 

құралдарын;  

- графикалық және мультимедиалық объектілердің 

құрылу методологиясын, оның ішінде қарастырылатын 

затты аумақ үшін ғылыми зерттеу профилінің сәйкестігі, 

мәліметтерді өңдеу графикалық құралдары 

технологиясын таңдау дұрыстығы, бағдарламалық 

құралдарды пайдаланудың әдістемелік комплексін;  

- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK 

стандарты ретінде қалыптастырылған PMI әдіснамасын; 

IW URM (Unique Reliable Method) әдіснамасын. 

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіптік объектілері талдау; Кәсіби қызметінде 

негізгі графикалық редакторды пайдалану;  

- мультимедиалық редакторды пайдалану, объект 

бейнесін  құру технологиясын қолдану;  

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды. 

Дағдысы болуы керек:  
- басқару жүйелерін синтездеудің негізгі принциптері 

мен математикалық әдістерін, осы заманғы теориялық 

негіздерін;  

- мультимедиалық объектілерді құру үшін 

бағдарламалық құралдарды таңдау және жасау 

әдістемелігін игеру; 

жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды белгілеуге; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауына. 

Құзіретті болуы керек:  
- осы заманғы техникалық және бағдарламалық 

құралдарды қолданып интеллектуалды басқару 

жүйелерін құру аумағындағы ғылым мен техниканың 

дамуы мен өзгерістерімен, жүйелік және 

мультимедиялық бағыттарында танысып қолдана алуға;  

- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау процедураларына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Компьютерлік интеллект, Медиа 

технологиялар, Жобаларды басқару) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 
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16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Интеллектуальные информационные системы: 

учебное пособие / – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 136 с. 

2. Евгенев Г.Б. Интеллектуальные системы 

проектирования. – М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2009. – 334 с. 

3. Добров Б.В. , Иванов В.В. , Лукашевич Н.В. , 

Соловьев В.Д. Онтологии и тезаурусы: модели, 

инструменты, приложения. - М.: БИНОМ, 2009. – 176 с. 

4. Ясницкий Л.Н. "Введение в искусственный 

интеллект". М.: Академия, 2010, 176 с.  

5. Сейдалиева Г.О. Сейдалиева Г.О. Интеллектуальные и 

экспертные системы. – Алматы: Агроуниверситет, 2009. 

6. Днепров А. Видеосамоучитель монтажа домашнего 

видео в Adobe Premiere Pro CS3.- СПб.: Питер, 2008.– 

192с. 

7. А. Днепров. Видеосамоучитель монтажа домашнего 

видео в Adobe Premiere Pro CS3.- СПб.: Питер, 2008.– 

192с.  

8. Головин, И.Г. Языки и методы программирования: 

учеб. / И.Г. Головин, И.А. Волкова.- М.: Академия, 

2012.- 304 с.  

9. Управление инновационными проектами. Под ред. 

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

10. Project Management for Successful Product 

Innovation..  

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

2007. 

12. Agile Project Management: Creating Innovative 

Products. by Jim Highsmith. USA. Addison-Wesley 

Professional; 2 edition, 2009.-Wesley Professional; 2 

edition, 2009. 
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5 Модуль. Ақпараттық жүйелерді жобалау 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Ақпараттық жүйелерді жобалау (MTT5307 Мәліметтерді 

талдау технологиясы, MBZh5308 Мәселелі-бағытталған 

SAS/ABM жүйесі) 

2 Модульге жауапты Сейдалиева Г.О., а-ш.ғ.к., профессор, Жанатауов С.У., 

қауым. профессор «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 

Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 

базасы,  

11 Модульдің МЭЗЖ 
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12 

 

Модуль мазмұны Мәліметтерді талдау технологиясы. Статистикалық 

диаграммалар.Бірөлшемді статистикалық деректерді 

бағалау. Бағалаудың тиянақтылық (робастные) әдістері. 

Оқшауланғандарды талдау. Қалыпқалған деректерді 

орнына келтіру. Вариациялық қатар және оны тұрғызу. 

Сұрыптық дисперсия және орташа квадраттық ауытқу. 

Вариация коэффициенті. Гистограммалар. 

Үлестірімділіктің эмпириялық функциясы. 

Тығыздықтың параметрлік емес бағасы. Көпөлшемдік 

шкалирования және классификациялау әдістері. 

Статистикадағы ықтималдық модельдер. Қолданбалы 

статистика туралы түсініктер.  

Мәселелі- бағытталған SAS/ABM жүйесі. Кіріспе. 

SAS аумағында функционалды-бағалы талдау (ФБТ). 

SAS ABM  МБЖ пайдаланылатын заманауи ақпараттық 

технологиялар. Көпөлшемді ресурстар, үрдістер және 

нысандар шығындар моделдері.   SAS ABM МБЖ 

әдістемелік жүзеге асыру мүмкіндіктері.  Push әдісі. 

Нақты өндірістік жағдайда бизнес-үрдістердегі қарым-

қатынасты моделдеу. Аналитикалық фнкцияларды 

ұйымдастыру. Әр түрлі бизнес қолданушылардың 

жұмыс орындарын ұйымдастыру. Оперативті 

операциялық АВС жүйесі. SAS АВМ, SAS/Activity 

Based Management Solution v6.0 өнімнің 

спецификациясы. SAS ABM-нің басқа SAS 

компанияның шешімдерімен интеграциясы.. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант:  

Білуі керек:  
- қолданбалы статистика теориясы туралы базалық 

түсінікті, эмпириялық деректерді талдаудың заманауй 

статистикалық әдістері , жүйелік талдауды;  

- ресурстар, бизнес-үрдістер, cost-нысандардың 

моделдері, олардың қарым-қатынас ережелері; ETL 

қағидалары; WISIWIG стандартында есепті оперативті 

құру негіздері; оперативті есептің OLAP оперативті 

құралдары; SAS ABM МБЖ-де заманауи ақпараттық 

технологиялар. 

Қабілеті болуы керек:  

- басқару жөнінде және экономикалық есептерді 

шешуде заманауи статистикалық әдістерді қолдануға 

және соған дағдылануға, осы әдістер туралы біліммен 

қарулануға;  

- cost-насандарында үрдістер және интенсивті үрдістер 

бойынша ресурстарды таратуды ұйымдастыру; моделдеу 

және есептеу кезеңінде жұмыс істеу. 

Дағдысы болуы керек: 

- алғашқы гипотезаларды тексеріп, бағалай білуге, 

деректерді сипаттау әдісін қолдануға, статистикалық 

модельдерді құруға;  

- шығындар нысандары және мәліметтерді үрдістер 

бойынша бөлек есепке алудың бастапқы мәліметтерін 
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Құзіретті болуы керек:  

- алғашқы гипотезаларды тексеріп, бағалай білуге, 

деректерді сипаттау әдісін қолдануға, статистикалық 

модельдерді құруға; 

- SAS/АВМ пайдалану мәселерінде SAS компанияның 

компоненттері мен инфрақұрылымдық байланыстарында. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Мәліметтерді талдау технологиясы, 

Мәселелі-бағытталған SAS/ABM жүйесі) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Ахметов К.А. и др. Средние величины. Методические 

указания. – Алматы: Агроуниверситет, 2010. 

2. Ахметов К.А. и др. Показатели вариации. 

Методические указания. – Алматы: Агроуниверситет, 

2010. 

3.  Ахметов К.А. и др. Прогнозирование на основе 

однофакторных моделей линейной регрессии. 

Методические указания. – Алматы: Агроуниверситет, 

2010.  

4.Граничин О.Н., Кияев В.И..Информационные 

технологии в управлении- Интернет-университет 

информационных технологий.-ИНТУИТ,2008. 

5. Christopher J. Gray. SAS/ETS Software: Changes and 

Enhance ments, Release 8.1.SAS Publishing, SAS Institute. 

6. SAS & SAP Opportunities. SAS Institute  рresentation. 

7. ABC Guidebook: Guidebook for Using and 

Understanding Activity-Based Costing.Departmentof 

Defense,1995. http://www. c3i.osd.mil/bpr/bprcd/ 

index.htm. 
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6 Модуль. Модельдеу және Web-қосымшаларды құру 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Модельдеу және Web-қосымшаларды құру (BUMM5309 

Басқару үрдістерін математикалық модельдеу, 

WТNKK5310 Web-технологиялар негізінде 

қосымшаларды құру) 

2 Модульге жауапты Ахметов Қ.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 

Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 

базасы, Алгоритмдер, деректтер құрылымы және 

программалау 

http://www/


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

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

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Басқару үрдістерін математикалық модельдеу. 
Модельдеу теориясының жалпы сұрақтары, 

математикалық модельдерді құру және бақыланатын 

объекттердегі процестерді ресми сипаттау әдістері. 

Технологиялық процесстерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін құруға және жүйелердің 

құрылымы мен параметрлерін оңтайландыру есептерін 

шешуге арналған математикалық модельдердің 

қолданылуы. Математикалық модельдерді құруға 

қолданылатын модельдеудің негізгі түсініктері, 

ұқсастық теориясыү эксперименттік зерттеулердің 

теориялық ережелері мен әдістемесі. 

Web-технологиялар негізінде қосымшаларды 

құру. Web-сайттарды, порталдарды, деректер қоры мен 

қосымшаларды жобалау: талаптарды тадау, 

ақпараттырды құрылымдандыру, стиль, навигациялау, 

тестілеу, қараушыға сай келуі. Web беттерді жобалау. 

Web Server Case Study; ClientsideScripting (Javascript); 

Java Basics; Java Applets; Advanced Topics in Java. Web 

қосымшаларды әзірлеу технологиялары. Тілдер, 

технологиялар, 3D. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант:  

Білуі керек:   
- модельдеу теориясының негізгі түсініктерін, 

модельдердің жіктелуі және олардың қолдану 

аймақтарын, модельдеу міндеттерін; жүйені жобалау 

процесінде оны әртүрлі бөліктеу кезеңдерінде 

қолданылатын, негізгі модельдеу құралдарын; модельдеу 

әдістерін және жүйені талдауды; модель құру 

принциптерін;  

- Интернет сервисін пайдалану технологиясын, 

браузерді дұрыс таңдау, коммуникация құралдарын, 

мәліметтерді іздеу тиімді технологиясын, Интернет 

арқылы бизнес жүргізудің мүмкін тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек:  

- зерттелетін жүйені немесе процесті талдауды 

орындай алу; модельдеу әдісін дәйекті таңдау; заманауи 

компьютерлік құралды қолданып, жүйенің немесе 

процестің адекватты моделін тұрғызу; модельдеу 

нәтижесін талдау және интерпретациалау; 

- Интернетте мәліметтерді іздеу жүргізу үшін қазіргі 

программаларды, техникалық және басқа 

қамтамасыздық түрлерін пайдалану. Интернет арқылы 

ара-қашықтық және on-line байланысты, сондай-ақ 

бизнесті жүргізу. 

Дағдысы болуы керек: 

- алынған тәжірибеге сүйеніп кейіптік модельдеу 

жүйесімен жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін; ғылыми-

техникалық ақпараттарды модельдеу барысында, 

модельдеу аймақтың, оның ішінде шетел тілінде; 
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- бағдарламалық құралдар әдістемеліктерін таңдау, 

Интернет бизнесті жүргізу үшін компьютерлік құралдар 

және телекоммуникациялық жабдықтарды игеру; 

Құзіретті болуы керек:  

- өзінің кәсіптік қызметінде ғылыми және ғылымдық-

өндірістік кәсібінің бағыты өзгерген жағдайда, зерттеу 

жұмысының жаңа әдісін өзбетінше оқып үйренуге; 

автоматандырылатын объетіні жобалауда және 

басқаруда әдістерді таңдай және алгоритм даярлауда; 

- Глобалды Интернет желісін қолдану негізінде 

ақпараттық және компьютерлік бизнесті қолдау 

сұрақтарында. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Басқару үрдістерін математикалық 

модельдеу, Web-технологиялар негізінде қосымшаларды 

құру) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1 А.К.Атыханов, К.А.Ахметов, Р.А.Асаев. 

Математические методы оптимизации в инженерных 

расчетах на компьютере.- Алматы, 2013. 

2 Палий И.А. Линейное програмирование. Учебное 

пособие.-М.: Эксмо, 2008.  

3 Васильев А.Н. Финансовое моделирование и 

оптимизация средствами Ехсеl 2007  - М: Финансы и 

статистика, 2007.   

4 Ахметов К.А. Принятие бизнес решений с помощью 

Excel – Алматы: "Агроуниверситет",  2011. 

5 А.В. Юрасов. «Электронная коммерция». – М.: Дело, 

2007. 

6 Дэвид Козье, "Электронная коммерция". - М.: 

Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2003. 

7 Леон Аткинсон, Зеев Сураски. PHP 5. Библиотека 

профессионала.- – СПб.: Питер, 2011. 
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№2 «Бизнестегі ақпараттық жүйелер» білім беру траекториясы 

 

7 Модуль. Заманауи ақпараттық технологиялар 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Заманауи ақпараттық технологиялар (EAZhIS5311 

Экономикалық ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы, 

AZhOBTT5312 Ақпараттық жүйелердегі оңтайлы 

басқарудың теориясы және тәжірибесі, MKM5313 

Математикалық және компьютерлік моделдеу)  

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

К.А., т.ғ.к., 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) 
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7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 

базасы, Алгоритмдер, деректтер құрылымы және 

программалау, Алгебра және геометрия 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Экономикалық ақпараттық жүйелердің 

инфрақұрылымы. Ақпараттық жүйелерге (АЖ) 

қойылған талаптардың талдануы. АЖ-ның алдында 

құратын есептердің талдануы. Бизнес үрдістерді 

автоматтандыру дәрежесі. ЕRР, СRМ осы замандық 

жүйелері. ЕRР, СRМ жүйелерінің негізгі сипаттамалары. 

ЕRР жүйелері нарқына қысқаша шолу. ЕRР жүйелерді 

экономикада ендірудің мысалдары. Базалық ақпараттық 

жүйелері. АЖ-ның инфрақұрылымы, оның элементтері; 

АЖ инфра-құрылымының компоненттер тізімі. АЖ 

инфрақұрылымын құрудың комплексті технологиясы. 

АТ – инфрақұрылымын құрудың және осы заманның 

кәсіпорынды басқарудың толық комплексті технол-

гиясы: базалық Программалық технологиялардың 

жиынтығы, ұжымдық жұмыстарға шешім, бизнес-

қосымшаның толықфункционалды комплексі және 

деректерді басқарудың интеграциялы шешімі. 

Ақпараттық технологиядағы жаңа тенденциялар. 

Ақпараттық және физикалық қауіпсіздік мәселелері.  

Ақпараттық жүйелердегі оңтайлы басқарудың 

теориясы және тәжірибесі. Жағдайлар кеңістігінде 

жүйелерді сипаттаудың математикалық аппараты. Жүйе 

қасиеттерін талдау: А.М. Ляпунов бойынша тұрақтылық, 

Р. Калман және Е. Гильберт бойынша басқарылушылық 

және байқаушылық. А.М. Ляпуновтың бірінші және тура 

тәсілдері. Вариациялық талдаудың классикалық 

тәсілдері. Шапшандығы брйынша оңтайлы сызықтық 

жүйелер. Л.С. Понтрягиннің максимум принципі. Р. 

Беллманның оңтайлану принципі. Р. Беллманның негізгі 

функционалды теңдеуін алу. Динамикалық 

программалау тәсілі мен А.М. Ляпунов функциясының 

арасындағы байланысы.  

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:  
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Білуі керек:   
- ақпараттық жүйелердің қазіргі заманға сай 

архитектураларды, әртүрлі архитектуралардың 

ақпараттық жүйелерін іске асыратын программалық 

компоненттерді, әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларда жүзеге асатын ақпараттық жүйелердің 

функционалдауының ерекшеліктерін; 

- жағдайлар кеңістігінде жүйелерді сипаттаудың 

математикалық аппараты, оңтайлы басқару есептерінің 

спецификасын;  

- модельдеу теориясының негізгі түсініктерін, 

модельдердің жіктелуі және олардың қолдану 

аймақтарын, модельдеу міндеттерін; жүйені жобалау 

процесінде оны әртүрлі бөліктеу кезеңдерінде 

қолданылатын, негізгі модельдеу құралдарын; модельдеу 

әдістерін және жүйені талдауды; модель құру 

принциптерін. 

Қабілеті болуы керек:  

- бизнес-үрдістерді автоматтандыру дәрежесін 

бағалауды; ақпараттық технологиялардың заманауи 

әдістерін пайдалану; АЖ толық жұмысын қамтамасыз 

ету; 

- жүйелерді сипаттау және қалыпын талдауда 

математикалық аппаратты қолдану, қолданбалы 

экономикалық есептерді қою және шешу;  

- зерттелетін жүйені немесе процесті талдауды орындай 

алу; модельдеу әдісін дәйекті таңдау; заманауи 

компьютерлік құралды қолданып, жүйенің немесе 

процестің адекватты моделін тұрғызу; модельдеу 

нәтижесін талдау және интерпретациалау. 

Дағдысы болуы керек: 

- қазіргі заманға сай технологияларды қолданып, 

ақпараттық жүйенің тиімді функционалдауын 

қамтамасыз ететін әртүрлі архитектуралардың 

ақпараттық жүйелерін кешендік тәжірибелік жобалауда; 

- басқару шешімдерін қабылдау қарапайым есептерді 

шығару;  

- математикалық моделдерді құруға, математикалық 

есептерді шешуге, мәліметтер базасын таратуға, 

әзірлеуге, бағдарламалауға. 

Құзіретті болуы керек:  

- Экономикалық есептерді шешуде есептеу техника 

құралдарын, коммуникация, инженерлік жүйелер, 

базалық ақпараттық басқарушы жүйелер жиынтығын 

практикада қолдануда;  

- экономикалық жүйелерді сипаттау жағдайлар 

кеңістігінде математикалық аппаратты қолдану 

сұрақтарында;  

- өзінің кәсіптік қызметінде ғылыми және ғылымдық-

өндірістік кәсібінің бағыты өзгерген жағдайда, зерттеу 

жұмысының жаңа әдісін өзбетінше оқып үйренуде; 

автоматандырылатын объетіні жобалауда және 
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басқаруда әдістерді таңдауда және алгоритм даярлауда. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Экономикалық ақпараттық 

жүйелердің инфрақұрылымы, Ақпараттық жүйелердегі 

оңтайлы басқарудың теориясы және тәжірибесі, 

Математикалық және компьютерлік моделдеу) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1 Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные сети: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. 

2 Олифер В.Г.: Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы. - СПб.: Питер, 2010 

3 Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные 

технологии в управлении -  Интернет-университет 

информационных технологий. – ИНТУИТ. 2008.  

4 Гюнтер Н. М. Курс вариационного исчисления / Н. М. 

Гюнтер. – 2- изд. – М.: Издательство «Лань», 2009. – 320 

с. // ЭБС «Лань», 2012. 

5 Дифференциальные и интегральные уравнения, 

вариационное исчисление в примерах и задачах: 

Учебное пособие / А. Б. Васильева, Г. Н. Медведев, Н. 

А. Тихонов, Т. А. Уразгильдина. – М.: Издательство 

«Физматлит», 2003. – 432 с. // ЭБС «Лань», 2012. 

6 Зубов В. И. Лекции по теории управления: Учебное 

пособие / В. И. Зубов. – 2-е изд. – М.: Издательство 

«Лань», 2009. – 496 с. // ЭБС «Лань», 2012. 
7. Королев А.Л. Компьютерное моделирование. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.-230 с.  

8 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. –М.: 

Высшая школа, 2007 

9.Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. –Алматы. 

КазНТУ, 2004. -135 с. 
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8 Модуль. Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау 

(EAZhZh5314 Экономикалық ақпараттық жүйелерді 

жобалау, BT5315 Бұлтты технологиялар)  

2 Модульге жауапты Сейдалиева Г.О., а-ш.ғ.к., «Автоматтандыру және 

ақпараттық технологиялар» кафедрасының қауым. 

профессоры 

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 

Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 

базасы, Алгоритмдер, деректтер құрылымы және 

программалау 

11 Модульдің МЭЗЖ 
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постреквизиттері 

12 

 

Модуль мазмұны Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау. 
Ақпараттық жүйелерді көпкомпонентті жүйе ретінде 

жобалау. Ақпараттық жүйелердің негізгі программалық 

бөліктері. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 

жасаудың фазалары. Ақпараттық жүйелері 

қосымшаларын құрудың ұйымдастырушылық және 

технологиялық мәселелері. Экономикалық ақпараттық 

жүйелері қосымшаларын жасаудың технологиясы. 

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларының тапсырмасы. 

Ақпараттық жүйелері қосымшаларын құрудың 

технологиялық шешімі, құру жолдарын негіздеу және 

таңдау. Экономикалық ақпараттық жүйелерді құру 

барысындағы ұйымдастырушылық үрдістер. Ақпараттық 

жүйелерді жасаудың әдістемелері мен стандарттары. 

Ақпараттық жүйелері құрылымы жайлы түсінік. 

Ақпараттық жүйелерідің негізгі бөліктері. Ақпараттық 

жүйелердің қызметін бөлшектеу тәсілі. Ақпараттық 

жүйелердің көп деңгейлі құрылымы, файл-сервер, 

клиент-сервер. Бөлімшелер арақатынасын ұйымдастыру. 

Ақпараттық жүйелердің қосымшалары құрылымын және 

программалық-аппараттық платформаларын талдау. 

Ресурстарды басқару бөлігін, қолданбалы бөлігін, 

деректерді ұсыну бөлігін жасау. Экономикалық 

ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғаудың, 

жетілдірудің, жылдамдық арттыруды, сенімділік 

мәселелерін бағалау. 

Бұлтты технологиялар. Бұлтты технологиялардың 

негізгі түсініктері. 1С бұлтты технологиясы. 1С: 

Предприятия бұлтты технологияның сценариясын 

қолдану. Ұйымның ішіндегі бұлты. Холдинг ішіндегі 

бұлт. Клиенттердің бұлты. Бұлтты есептеулердің даму 

тарихы. Бұлтты есептеулердің ақпаратты-технологиялық 

концепциясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- БҚ-ны визуалды жоспарлау әдістерін, БҚ-ны 

жоспарлау және құрылымдық талдау әдістерін, 

объектілі-бағытталған талдау мен БҚ-ны жобалау 

әдістерін, сол сияқты БҚ-ны құру технологияларын; 

- бұлтты есептеулердің ақпаратты-технологиялық 

концепциясын. 

Қабілеті болуы керек:  

- ақпараттық жүйелерді өңдеу барысында БҚ-ны 

жобалауда бар технологияларды таңдай және қолдана 

және қосымшаларды кейіңгі құрал-саймандық 

құралдарды қолданумен бағдарламалау; 

- желі ресурстардың тиімді жұмысын ұйымдастыру 

талдауда және шешім қабылдауда.  

Дағдысы болуы  керек: 

- бағдараламалық өнімдерді лицензиялау әдістерін, 

экономикалық ақпараттық жүйелердің қосымшаларын 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

жобалау құралдары мен методологияларының дамуы 

өркендеуі мен тенденциялары; 

- бұлтты технологияларының ресурстарын қолдану. 

Құзіретті болуы керек:  

- бағдарламалық қамтамасыздандыруды (БҚ) құру 

технологиясының методикалық негіздерін меңгеруге, 

ақпараттық жүйелердің БҚ-сын жобалау барысында 

технологияларды тәжірибе жүзінде пәндік аймақта 

қолдануға; 

- ақпаратты-технологиялық желі ресурстарының тиімді 

жұмыс істеуіне сұрақтарды шешуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Экономикалық ақпараттық 

жүйелерді жобалау, Бұлтты технологиялар) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Андрей Маркелов. OpenStack. Практическое 

знакомство с облачной операционной системой. - 

Издательство: ДМК Пресс, 2016.  

2. Денисова А.Л., Молткова Н.В., Блюм М.А., Уляхин 

Т.М., Гуськов А.В. Электронная коммерция: Основы 

организации и ведения бизнеса. - Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012  

3. А.Н. Калашян, Г.Н. Калянов. Структурные модели 

бизнеса: DFD-технологии. - М.:Финансы и статистика, 

2008. 

4. Хаббард, Дж. Автоматизированное проектирование 

баз данных; М.: Мир, 2011. - 453 c.  

5. Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and 

Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. —

 L.: Springer, 2010.   

6. SoCC ’10: Proceedings of the 1st ACM symposium on 

Cloud computing / Hellerstein, Joseph M. - N. Y.: ACM, 

2010.  
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9 Модуль. Бизнес үрдістерді автоматтандыру 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес үрдістерді автоматтандыру (AZhK5316 

Автоматтандырылған жүйелерді құру, EB5317 

Электрондық бизнес)   

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

С.У., т.ғ.к., «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 Информатика, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

пререквизиттері базасы, Алгоритмдер, деректтер құрылымы және 

программалау 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Автоматтандырылған жүйелерді құру. 
Автоматтандыру теориясының негізгі түсініктері. 

Автоматтандырылған жүйелерді құру принциптері. 

автоматтандырылған жобалау жүйелері, технологиялық 

ұрдістерді басқару, ғылыми зерттеу автоматтандырылған 

жүйелері. Пәндік аймақтың ақпараттық моделі ретіндегі 

мәліметтер базасы; мәліметтерді базаларын басқару 

жүйелері (МББЖ); мәліметтер базасының әкімі; 

мәліметтер банкінің архитектурасы; мәліметтер база- 

сын инфологиялық жобалау; мәліметтер моделін таңдау; 

мәліметтредің иерархиялық, желілік және реляциялық 

моделдері.  

Электрондық бизнес. Ақпараттық бизнес ұғымы. 

Internet-жарнама түсініктемесі. Интернет-бизнес 

технологиясын ұйымдастыру. Глобалдық Internet 

желісінде сайттарды құру тілдері. Мәтінді, кестені және 

графиктерді өңдеу. Компания сайттарында графикалық 

және мультимедиялық нысандарды құру және 

орналастырудың программалық құралдары. Пән 

аймағының электрондық бизнесі. Web-сайттарды, 

порталдарды, мәліметтер қоры мен қосымшаларды 

жобалау.   

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- автоматты басқару жүйелерін құру  теориялық 

негіздерін, негізгі принциптерін және математикалық 

әдістерін, автоматтандыру есептерін шешуде негізгі 

әдестермен нәтижелерді өңдеу алгоритмдерін;  

- сайттарды ұйымдастыру принциптері және 

басқарылуы; 

Қабілеті болуы керек:  

- техникалық жүйелерге автоматтандыру және басқару 

жүйелерін құру; ғылыми есептерді құру және шешу; 

әртүрлі экономика саласының өндірістерінде 

автоматтандыру және басқару жүйелерді жобалау, құру 

және ендіру; 

- нақты пән аумағына Web-парағын құрастыру; 

Дағдысы болуы  керек: 

- экономикалық жүйелерге автоматтандыру және 

басқару жүйелерді құру;  

- Web-қосымшаларды басқару және құрастыру; 

Құзіретті болуы керек:  

- заманауи автоматтандыру құралдарын таңдауда және 

бизнесті жүргізу сұрақтарында;  

- қосымшаларды құрудағы автоматтандыру құралдары, 

жобалау, ұйымдастыру қызметін және мәліметтер 

базасын басқаруда. 

14 Қорытынды Кешенді емтихан (Автоматтандырылған жүйелерді 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

бақылаудың түрі құру,  Электрондық бизнес) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1 Васючкова T.C. Основы планирования с MS Project. 

Интернет-издание, 2009. – 103с. 

2 Роберт Седжвик, Кевин Уэйн Алгоритмы на Java, 4-е 

издание = Algorithms, 4th Edition. - М.: «Вильямс», 2013. - 

848 с.   
3 Мэтт Зандстра. PHP: объекты, шаблоны и методики 

программирования, 3-е издание = PHP Objects, Patterns 

and Practice, Third Edition. - М.: «Вильямс», 2010. - 

С. 560. 

4 Кристиан Дари, Эмилиан Баланеску. PHP и MySQL: 

создание интернет-магазина = Beginning PHP and 

MySQL E-Commerce: From Novice to Professional. -

М.: «Вильямс», 2010.  

5 Дубовиченко С.Б., Шмыгалева Т.А. Web-

программирование. Основы  языка  JavaScript.  Том  1: 

учебник  для ВУЗов. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. 

–265с.  

6 Денисова А.Л., Молткова Н.В., Блюм М.А., Уляхин 

Т.М., Гуськов А.В. Электронная коммерция: Основы 

организации и ведения бизнеса. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2012  

7 Хаббард, Дж. Автоматизированное проектирование 

баз данных; М.: Мир, 2011.-45c. 
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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 

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

Барлығы 6 4 11 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 
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Модульная образовательная программа и каталог модулей утвержден 

решением Ученого Совета КазНАУ (протокол № 14, от 28 июня 2017 г.) 

 

Модульная образовательная программа и каталог модулей включает 

модули компонентов обязательного и по выбору специальности «6М070300-

Информационные системы» магистратуры факультета «Инженерный», по 

направлению подготовки технические науки и технологии.  
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Модульная образовательная программа «Инновационные технологии в 

бизнесе и инженерной деятельности» и каталог модулей специальности  

«6М070300-Информационные системы» 

 

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 273 

к  Перечню типовых учебных 

планов по специальностям высшего 

и послевузовского образования 

протокол №425 от 05.08.2016г. 
 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

6М070300-Информационные системы 
 (профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр техники и технологии  

 по специальности 6М070300-«Информационные системы» 
 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Сем

ест

р 

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   

 PPIS5301 

Проектирование 

приложений 

информационных систем 

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 образовательной программе 

«Инновационные технологии в бизнесе и инженерной деятельности» 

специальности «6М070300-Информационные системы» осуществляется по 

профильному (срок обучения 1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра техники и технологии по 

специальности «6М070300- Информационные системы» 

 

1.2  Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1  Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по образовательной программе «Инновационные технологии 

в бизнесе и инженерной деятельности» специальности «6М070300-

Информационные системы» могут осуществлять:  

- организационно-технологическую; расчетно-проектную; сервисно-

эксплуатационную; производственно-технологическую деятельность в 

компьютерных службах органов государственного управления, 

промышленных предприятий, финансовых организаций и др. 

 

1.2.2  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- компьютерных службах органов государственного управления, 

промышленных предприятий, финансовых организаций и др.  

 

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 информационных систем.  

Целью образовательной программы «Инновационные технологии в 

бизнесе и инженерной деятельности» специальности «6М070300-

Информационные системы» является подготовка конкурентоспособных на 

рынке труда специалистов по информационным системам для 

государственных, местных, региональных, зарубежных учреждений.   
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2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами образовательной программы «Инновационные 

технологии в бизнесе и инженерной деятельности» специальности 

«6М070300-Информационные системы» являются:  

- выработка способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми 

знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности;  

- подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной 

культуры, в том числе и культуры профессионального общения, имеющих 

гражданскую позицию;  

- приобретение навыков организации и проведения научных 

исследований, получения необходимого задела для продолжения научной 

работы в докторантуре;  

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Образовательная программа «Инновационные технологии в бизнесе и 

инженерной деятельности» специальности «6М070300-Информационные 

системы» включает 2 (две) образовательные траектории.  

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, проектирование приложений информационных систем, язык 

структурированных запросов (SQL), математические методы и модели 

инженерных задач. 

Образовательные траекторий: 

№1 «Информационные системы в инженерной деятельности». 

Магистранты изучают предметы компьютерный интеллект, медиатехнологии, 

управление проектами, технология анализа данных, проблемно-

ориентированная система SAS/ABM, математическое моделирование 

процессов управления, разработка приложений на базе Web-технологий.  

№2 «Информационные системы в бизнесе». Магистранты изучают 

предметы инфраструктура экономических информационных систем, теория и 

практика оптимального управления в информационных системах, 

математическое и компьютерное моделирование, проектирование 

экономических информационных систем, облачные технологии, построение 

автоматизированных систем, электронный бизнес.  

 

3 Ключевые компетенции:    

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о современных тенденциях в развитии научного познания; 

- об актуальных методологических и философских проблемах 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; 
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- о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; 

- о современном состоянии экономической, политической, правовой, 

культурной и технологической среды мирового бизнес-партнерства; 

- об организации стратегического управления предприятием, 

инновационного менеджмента, теориях лидерства; 

- об основных финансово-хозяйственных проблемах функционирования 

предприятий; 

- о современном состоянии и тенденциях развития техники и 

технологии в предметной области и смежных областях. 

 

2) знать: 

- методологию научного познания; 

- основные движущие силы изменения структуры экономики; 

- особенности и правила инвестиционного сотрудничества; 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные исследования и практическую 

деятельность; 

- основные типы и классификацию информационных систем, 

закономерности протекания информационных процессов, методы поиска, 

обработки и представления профессионально значимой информации; 

 

3) уметь: 

- применять научные методы познания в профессиональной 

деятельности; 

- критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к изучению процессов и явлений; 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, 

использовать их для решения аналитических и управленческих задач в новых 

незнакомых условиях; 

- проводить микроэкономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия и использовать его результаты в управлении предприятием; 

- применять на практике новые подходы к организации маркетинга и 

менеджмента; 

- принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях в области 

организации и управления хозяйственной деятельностью предприятия 

(фирмы); 

- применять на практике нормы законодательства Республики Казахстан 

в области регулирования экономических отношений; 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем 

и ситуаций; 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 
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- обобщать результаты экспериментально-исследовательской и 

аналитической работы в виде магистерской диссертации, статьи, отчета, 

аналитической записки и др. 

- осуществлять эффективное планирование, внедрение, 

конфигурирование и поддержку компьютерной инфраструктуры 

организации; 

- разрабатывать программное обеспечение;  

- управлять процессом поддержки информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла;  

 

4) иметь навыки: 

- решения стандартных научных и профессиональных задач; 

- научного анализа и решения практических проблем в организации и 

управлении экономической деятельностью организаций и предприятий; 

- исследования проблем в области менеджмента и маркетинга и 

использовать полученные результаты для совершенствования методов 

управления предприятием; 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме; 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре; 

- использования информационных и компьютерных технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

- анализа информационных требований; 

- бизнес-процессов;  

- спецификации и проектирования информационных систем, которые 

соответствуют организационным требованиям;  

 

5) быть компетентным: 

- в области методологии исследований по специальности; 

- в области современных проблем мировой экономики и участия 

национальных экономик в мирохозяйственных процессах; 

- в организации и управлении деятельностью предприятия; 

- в осуществлении производственных связей с различными 

организациями, в том числе органов государственной службы; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений; 

- в решении профессиональных задач проектирования и разработки 

информационных систем различных классов; 

- в методологии разработки и внедрения инновационных проектов. 
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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 

предпринимательcкой 

деятельностью 

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 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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научных исследовании с 

использованием современных 

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Технологии 

проектирования 

приложений 

ПД/ОК РРIS530

1 

Проектирование 

приложений 

информационных 

систем 

Комплек

сный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

- в методах проектирования и 

сопровождения проектирования 

приложений информационных 

систем, в оценке эффективности 

функционирования приложений;  

- в выборе архитектуры ИС, 

проектировании ИС на основе 

современных технологий, 

моделировании инженерных задач;  

- 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 «Информационные системы в инженерной деятельности» 

Интеллектуальные 

и медиа технологии 

ПД/КВ KI5304 Компьютерный 

интеллект 

Комплек

сный 

экзамен 

2 2 3 Быть компетентным: 

- в области интеллектуальных 

систем управления с применением 

современных технических и 

программных средств системного и 

мультимедийного профиля;  

- в процедурах управления,  

интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

ПД/КВ Med305 Медиатехнологии 2 2 3 

ПД/КВ UP5306 Управление 

проектами 

2 2 3 

Итого по модулю:  6 9  

Проектирование 

информационных 

систем  

ПД/КВ TAD530

7 

Технология анализа 

данных 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- приобретение исходных умений 

инавыков построения 

статистических моделей, 
ПД/КВ POS5308 Проблемно-

ориентированная 

2 3 4,5 
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система SAS/ABM применения методов описания 

данных, оценивания и проверки 

гипотез; 

- в вопросах использования 

SAS/АВМ с другими 

инфраструктурными компонентами 

компании SAS. 

Итого по модулю:  6 9  

Моделирование и 

разработка Web-

приложений  

ПД/КВ MMPU5

309 

Математическое 

моделирование 

процессов управления 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

в обучении новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; в 

выборе методов и разработке 

алгоритмов решения  задач 

управления и проектирования 

объектов автоматизации; 

в вопросах информационной и 

компьютерной поддержки ведения 

бизнеса на основе использования 

глобальной сети Интернет. 

ПД/КВ RPBWТ

5310 

Разработка 

приложений на базе 

Web-технологий 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория №2 «Информационные системы в бизнесе» 

Современные 

информационные 

технологии 

ПД/КВ IEIS5311  Инфраструктура 

экономических 

информационных 

систем 
Комплек

сный 

экзамен 

2 2 3 Быть компетентным: 

- в практическом использовании 

совокупности средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций, инженерных 

систем, базовых информационно-

управляющих систем для решения 

экономических задач;  

- в вопросах использования 

математического аппарата 

ПД/КВ TPOUIS

5312 

Теория и практика 

оптимального 

управления в 

информационных 

системах 

2 2 3 

ПД/КВ MKM53 Математическое и 2 2 3 
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13 компьютерное 

моделирование 

описания экономических систем в 

пространстве состояний;  

- в области математического и 

компьютерного моделирования, в 

области вычислительной 

математики и информатики, в 

преподавательской деятельности.  

Итого по модулю:  6 9  

Проектирование 

экономических 

информационных 

систем 

ПД/КВ PEIS531

4 

Проектирование 

экономических 

информационных 

систем 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в методических основах 

технологий создания программного 

обеспечения, а также 

практического применения этих 

технологий при проектировании 

экономических информационных 

систем; в решении вопросов 

обеспечения согласованной работы 

информационно-технологических 

ресурсов сети 

ПД/КВ OT5315 Облачные технологии 2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Автоматизация 

бизнес-процессов 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PAS5316 Построение 

автоматизированных 

систем 
Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах выбора современных 

средств автоматизации и ведения 

бизнеса, включающих средства 

автоматизации разработки 

приложений, проектирования, 

управления организациионной 

деятельностью и базами данных 

КП/ТК 

ПД/КВ 

EB5317 Электронный бизнес 2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-

экспериментальная 

работа 

ДВО  ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

отчет 1-3 4 16  



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

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

работа магистранта)  

 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 



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

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

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 



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

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

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 7. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

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

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

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

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-



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

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

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. 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 технологий, 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 г 

 

Модуль 3. Технологии проектирования приложений 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технологии проектирования приложений (AIS5301  

Проектирование приложений информационных систем, 

YaSZ5202 Язык структурированных запросов (SQL), 

MMMIZ5203 Математические методы и модели инженерных 

задач) 

2 Ответственный за 

модуль 

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

к.т.н., ст. преподаватель, 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 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

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 Проектирование приложений информационных 

систем. Введение. Проектирование информационной 

системы. Технологии разработки приложений 

информационных систем. Архитектура приложений 

информационных систем. Реализация приложений 

информационных систем. 

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 требования к проектированию приложений 

информационных систем, программные компоненты 

приложений информационных систем, функциональные 

задачи приложений информационных систем, современные 

приложений информационные системы различного типа; 

- 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:  
- выбирать функциональную структуру и проектировать 

программные компоненты приложений информационных 

систем, использовате современные технологии 

проектирования приложений информационных систем; 

- 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 



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

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

точки зрения информационные системы на базе моделей 

данных. 

- использовать основные законы физики,  теоретические 

механики, применять методы математического анализа и 

математической физики в инженерных задачах. 

Иметь навыки:  
- практического проектирования приложений 

информационных систем на основе современных 

технологий создания программных приложений, 

обеспечивающих эффективное функционирование 

информационной системы; 

- 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 методах проектирования и сопровождения 

проектирования приложений информационных систем, в 

оценке эффективности функционирования приложений;  

- 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, моделирование и проектирование данных, в 

оценке моделей и баз данных в процессе исследования и 

организации; 

- в вопросах моделирования инженерных задач, их решение 

с помощью численных методов и методами 

программирования. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Проектирование приложений 

информационных систем, Язык структурированных 

запросов (SQL), Математические методы и модели 

инженерных задач) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1 Аткинсон, Леон MySQL. Библиотека профессионала; М.: 

Вильямс, 2010. - 624 c. 

2 Бек, Кент Шаблоны реализации корпоративных 

приложений; М.: Вильямс, 2008. - 369 c. 

3 Веймаер, Р.; Сотел, Р. Освой самостоятельно Microsoft 

SQL Server 2000 за 21 день (+ CD-ROM); М.: Вильямс, 2013. 

- 549 c. 

4 Голицына, О.Л. и др. Базы данных; Форум; Инфра-М, 

2013. - 399 c. 

5 Брейман А.Д. Математическое и программное 

обеспечение адаптивных систем персональных баз данных. 

Московский государственный университет приборостроения 

и информатики. М.: Вильяме, 2007. 

6 А.К.Атыханов, К.А.Ахметов, Р.А.Асаев. «Математические 



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

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

методы оптимизации в инженерных расчетах на 

компьютере» Алматы, 2013 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Образовательная траектория №1 «Информационные системы в 

инженерной деятельности» 

 

Модуль 4. Интеллектуальные и медиатехнологии 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Интеллектуальные и медиатехнологии (KI5304 

Компьютерный интеллект, MT5305 Медиатехнологии, 

UP5306 Управление проектами) 

2 Ответственный за 

модуль 

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

«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 (2/2/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Компьютерный интеллект. Задачи и направления 

искусственного интеллекта. Структурная схема системы 

искусственного интеллекта. Искусственные нейронные сети. 

Перцептрон. Эволюционные вычисления. 

Иммунокомпьютеринг или искусственные имуннные 

системы. Системы распознавания образов и принятия 

решений. Методы практического извлечения знаний. 

Коммуникативные, текстологические методы извлечения 

знаний. Методы структурирования знаний. 

Медиатехнологии. Введение в медиа. Основы 

технологии, аппаратные и программные средства 

мультимедиа. Форматы. MPEG. Гипертекст и гипермедиа. 

Графика и фотоизображения. Графика и 2D-анимация. 3D-

анимация. Видео. Оцифрованный звук. Видео и 3D-титры. 

Виртуальная реальность. Программное обеспечение 

мультимедиа. Технология создания и программирование 

компьютерных игр и интерактивных фильмов. 

Операционные системы и базы данных для мультимедиа.  

Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определение понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 



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

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

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:  
- достижения новых информационных технологий; 

современные методы и средства создания интеллектуальных 

систем;  

- методологию построения графических и мультимедийных 

объектов, в соответствие с профилем научных исследований, 

технологию правильного выбора графических средств 

обработки информации, приёмы комплексного 

использования программных средств;  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов. 

Уметь:  
- анализировать объекты профессиональной деятельности;  

- использовать основные графические и мультимедийные 

программы в профессиональной деятельности, применять 

технологию построения образа объекта;  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта. 

Иметь навыки:  
- в использовании современных теоретических основ, 

методов автоматизации технических систем, анализа и 

синтеза систем построения базы знаний;  

- выбора и работы с программным обеспечением для 

построения  мультимедийных объектов;  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами. 

Быть компетентным:  
- в области интеллектуальных систем управления с 

применением современных технических и программных 

средств системного и мультимедийного профиля;  



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

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

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, 

рисками, контрактами проекта; 

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, 

рисками, контрактами проекта..  

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Компьютерный интеллект, 

Медиатехнологии, Управление проектами) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Интеллектуальные информационные системы: учебное 

пособие / – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 136 с. 

2. Евгенев Г.Б. Интеллектуальные системы проектирования. 

– М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 334 с. 

3. Добров Б.В. , Иванов В.В. , Лукашевич Н.В. , Соловьев 

В.Д. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, 

приложения. - М.: БИНОМ, 2009. – 176 с. 

4. Ясницкий Л.Н. "Введение в искусственный интеллект". 

М.: Академия, 2010, 176 с.  

5. Сейдалиева Г.О. Сейдалиева Г.О. Интеллектуальные и 

экспертные системы. – Алматы: Агроуниверситет, 2009. 

6. Днепров А. Видеосамоучитель монтажа домашнего видео 

в Adobe Premiere Pro CS3.- СПб.: Питер, 2008.– 192с. 

7. А. Днепров. Видеосамоучитель монтажа домашнего видео 

в Adobe Premiere Pro CS3.- СПб.: Питер, 2008.– 192с.  

8. Головин, И.Г. Языки и методы программирования: учеб. / 

И.Г. Головин, И.А. Волкова.- М.: Академия, 2012.- 304 с.  

9. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

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

10. Project Management for Successful Product Innovation..  

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

12. Agile Project Management: Creating Innovative 

Products. by Jim Highsmith. USA. Addison-Wesley 

Professional; 2 edition, 2009.-Wesley Professional; 2 edition, 

2009. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Модуль 5. Проектирование информационных систем 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование информационных систем (TAD5307 

Технология анализа данных, POS5308 Проблемно-

ориентированная система SAS/ABM) 

2 Ответственный за 

модуль 

Сейдалиева Г.О., к.с.-х.н., ассоц. профессор, Жанатауов С.У., 

к.ф-м.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) 



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

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

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология анализа данных. Статистические 

диаграммы. Оценивание одномерных статистических 

данных. Робастные методы оценки. Анализ выбросов. 

Восстановление пропущенных данных. Вариационный ряд и 

его построение. Выборочные характеристики. Коэффициент 

вариации. Гистограммы. Эмпирическая функция 

распределения. Непараметрические оценки плотности. 

Методы классификации и многомерного шкалирования. 

Вероятностные модели в статистике. Понятия прикладной 

статистики. 

Проблемно-ориентированная система SAS/ABM. 
Введение. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) в 

рамках SAS. Используемые в ПОС SAS ABM  современные 

информационные технологии. Многомерные модели 

ресурсов, процессов и объектов затрат. Возможности 

реализации методологии ПОС SAS ABM. Push метод. 

Моделирование взаимосвязей между бизнес-процессами в 

реальных производственных системах. Реализация 

аналитических функций. Организация рабочих мест 

различных бизнес пользователей. Оперативная/ 

операционная система АВС. Спецификация продукта SAS 

АВМ, SAS/Activity Based Management Solution v6.0. 

Интеграция SAS ABM с другими решениями компании SAS. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   

- базовые понятия теории прикладной статистики, прежде 

всего общие представления о современных статистических 

методах анализа эмпирических данных; 

- модели ресурсов, бизнес-процессов, cost-объектов, правила 

их взаимодействия; принципы ETL; основы оперативного 

формирования отчетности в стандарте WISIWIG; средства 

оперативной OLAP отчетности и анализа; современные  

информационные технологии в ПОС SAS ABM; 

Уметь:   

- применять современные статистические методыдля 

обработки результатов научных исследований, при решении 

экономических и управленческих задач; 

- осуществлять распределение ресурсов по процессам и 

интенсивностей процессов по cost-объектам; работать на 

этапе моделирования и расчетов; 

Иметь навыки:   

- построения статистических моделей, применения методов 

описания данных, оценивания и проверки гипотез методами 

современных информационных технологий;  



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

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

- получения исходных данных для раздельного учета и 

распределения этих данных по процессам и объектам затрат; 

Быть компетентным:    

- в построении статистических моделей, применении 

методов описания данных, оценивания и проверки гипотез 

в практическом использовании совокупности средств 

вычислительной техники, коммуникаций, инженерных 

систем, базовых информационно-управляющих систем; 

- в вопросах использования SAS/АВМ  с другими 

инфраструктурными компонентами компании SAS.. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология анализа данных, 

Проблемно-ориентированная система SAS/ABM) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Ахметов К.А. и др. Средние величины. Методические 

указания. – Алматы: Агроуниверситет, 2010. 

2. Ахметов К.А. и др. Показатели вариации. Методические 

указания. – Алматы: Агроуниверситет, 2010. 

3.  Ахметов К.А. и др. Прогнозирование на основе 

однофакторных моделей линейной регрессии. Методические 

указания. – Алматы: Агроуниверситет, 2010.  

4.Граничин О.Н., Кияев В.И..Информационные технологии в 

управлении- Интернет-университет информационных 

технологий.-ИНТУИТ,2008. 

5. Christopher J. Gray. SAS/ETS Software: Changes and 

Enhance ments, Release 8.1.SAS Publishing, SAS Institute. 

6. SAS & SAP Opportunities. SAS Institute  рresentation. 

7. ABC Guidebook: Guidebook for Using and Understanding 

Activity-Based Costing.Departmentof Defense,1995. 

http://www. c3i.osd.mil/bpr/bprcd/ index.htm. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Модуль 6. Моделирование и разработка Web-приложений 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Моделирование и разработка Web-приложений (MMPU5309 

Математическое моделирование процессов управления, 

RPBWТ5310 Разработка приложений на базе Web-

технологий) 

2 Ответственный за 

модуль 

Ахметов К.А., к.т.н., 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 

http://www/


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

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

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Математическое моделирование процессов 

управления. Общие вопросы теории моделирования, 

методы построения математических моделей и формального 

описания процессов в контролируемых объектах. 

Применение математических моделей для построения 

автоматизированных систем управления технологическими 

процессами и решения задач оптимизации структуры и 

параметров систем. Основные понятия моделирования и 

теории подобия, теоретические положения и методика 

экспериментальных исследований, используемых для 

построения математических моделей. 

Разработка приложений на базе Web-технологий. 
Проектирование эффективных Web-сайтов, порталов, базы 

данных и приложения: анализ требований, 

структурирование информации, стиль, навигация, 

тестирование, совместимость просмотрщиков. 

Проектирование Web-страниц. Server-side Scripting (Perl); 

Web Server Case Study; Client-sideScripting (JavaScript); Java 

Basics; Java Applets; Advanced Topics in Java. Технологии 

разработки Web-приложений. Языки, технологии, 3D-

приложения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   

- 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; 

- технологию использования сервисов Интернет,  

правильного выбора браузера, средств коммуникации, 

эффективные технологии ведения бизнеса через Интернет; 

Уметь:   

- выполнять анализ исследуемой системы или процесса, 

обоснованно выбирать метод моделирования, строить 

адекватную модель системы или процесса с использованием 

современных компьютерных средств, интерпретировать и 

анализировать результаты моделирования;  

- использовать современное программное, техническое и  

другие виды обеспечений для ведения Интернет-бизнеса;  

Иметь навыки:   

- работы в системе имитационного моделирования, 

использования в ходе осуществления моделирования 

научно-технической информации, Internet-ресурсов, баз 

данных и каталогов, электронных журналов и патентов, 

поисковых ресурсов и др. в моделируемой области, в том 



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

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

числе на иностранном языке; 

- выбора программных средств, компьютерных средств и 

телекоммуникационного оборудования для ведения бизнеса 

через Интернет; 

Быть компетентным:    

- в обучении новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; в выборе методов и 

разработке алгоритмов решения  задач управления и 

проектирования объектов автоматизации; 

- в вопросах информационной и компьютерной поддержки 

ведения бизнеса на основе использования глобальной сети 

Интернет. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (MMPU5309 Математическое 

моделирование процессов управления, RPBWТ5310 

Разработка приложений на базе Web-технологий) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. А.К.Атыханов, К.А.Ахметов, Р.А.Асаев. Математические 

методы оптимизации в инженерных расчетах на 

компьютере.- Алматы, 2013. 

2. Палий И.А. Линейное програмирование. Учебное 

пособие.-М.: Эксмо, 2008.  

3. Васильев А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация 

средствами Ехсеl 2007  - М: Финансы и статистика, 2007.   

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес решений с помощью Excel 

– Алматы: "Агроуниверситет",  2011. 

5. А.В. Юрасов. «Электронная коммерция». – М.: Дело, 

2007. 

6. Дэвид Козье, "Электронная коммерция". - М.: 

Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2003. 

7. Леон Аткинсон, Зеев Сураски. PHP 5. Библиотека 

профессионала.- – СПб.: Питер, 2011. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Образовательная траектория №2 «Информационные системы в 

бизнесе» 

 

Модуль 7. Современные информационные технологии 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные информационные технологии  (IEIS5311 

Инфраструктура экономических информационных систем, 

TPOUIS5312 Теория и практика оптимального управления в 

информационных системах, MKM5313 Математическое и 

компьютерное моделирование) 

2 Ответственный за 

модуль 

Сейдалиева Г.О., к.с-х.н.,  ассоц. профессор, Ахметов К.А., 

к.т.н., профессор, кафедра «Автоматизация  и 

информационные технологии»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 



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

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

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 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Инфраструктура экономических информационных 

систем. Анализ требований к информационным системам 

(ИС). Анализ задач, стоящих перед ИС. Степень 

автоматизации бизнес-процессов. Современные системы 

ERP, CRM. Основные характеристики систем классов ERP, 

CRM. Краткий обзор рынка ERP-систем. Примеры 

внедрения ERP-систем в экономике. Базовые 

информационные системы. Инфраструктура ИС, ее 

элементы; перечень компонент инфраструктуры ИС, 

Комплекс технологий построения инфраструктуры ИС. 

Полный комплекс технологий для построения ИТ-

инфраструктуры и управления современным предприятием: 

семейство базовых программных технологий, решение для 

коллективной работы, полнофункциональный комплекс 

бизнес-приложений и интеграционное решение для 

управления данными. Новые тенденции в информационных 

технологиях. Вопросы информационной и физической 

безопасности.  

Теория и практика оптимального управления в 

информационных системах. Математический аппарат  

описания систем в пространстве состояний. Анализ 

устойчивости по А.М. Ляпунову, управляемости и 

наблюдаемости по Р. Калману и Е. Гильберту. Первый и 

второй методы А.М. Ляпунова. Методы классического 

вариационного анализа. Линейные системы, оптимальные 

по быстродействию. Принцип максимума Л.С. Понтрягина. 

Принцип оптимальности Р.Беллмана. Получение основного 

функционального уравнения Р.Беллмана. Связь метода 

динамического программирования с функцией 

А.М.Ляпунова. 

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 



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

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

компьютерные модели. Моделирование систем. 

Математическая модель передачи информации. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   

- современные архитектуры информационных систем, 

программные компоненты реализующие информационные 

системы различных архитектур, особенности 

функционирования информационных систем, 

реализованных в различных информационно-

коммуникационных технологиях; 

- математическое описание систем в пространстве 

состояний, специфику задач оптимального управления;  

- 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:   

- оценивать степень автоматизации бизнес-процессов; 

организовать сервис, обеспечивающий полноценную работу 

ИС; использовать методы современных информационных 

технологий, обеспечивающие существование и 

функционирование инфраструктуры; 

- использовать математический аппарат для описания 

систем и анализа их устойчивости, ставить и решать 

соответствующие прикладные экономические задачи;  

- 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:   

- использования методов современных информационных 

технологий, обеспечивающих существование и 

функционирование инфраструктуры; 

- решения простейших задач оптимального управления;  

- создания математических моделей, решения 

математических задач, разработки и реализации базы 

данных, программирования. 

Быть компетентным:    

- в практическом использовании совокупности средств 

вычислительной техники, коммуникаций, инженерных 

систем, базовых информационно-управляющих систем; 

- в оценке состояния системы и принятии управленческого 

решения;  

- в обучении новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; выбирать методы и 



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

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

разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации.. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Инфраструктура экономических 

информационных систем, Теория и практика оптимального 

управления в информационных системах, Математическое и 

компьютерное моделирование) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные сети: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. 

2. Олифер В.Г.: Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. - СПб.: Питер, 2010 

3. Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные технологии 

в управлении -  Интернет-университет информационных 

технологий. – ИНТУИТ. 2008.  

4. Гюнтер Н. М. Курс вариационного исчисления / Н. М. 

Гюнтер. – 2- изд. – М.: Издательство «Лань», 2009. – 320 с. // 

ЭБС «Лань», 2012. 

5. Дифференциальные и интегральные уравнения, 

вариационное исчисление в примерах и задачах: Учебное 

пособие / А. Б. Васильева, Г. Н. Медведев, Н. А. Тихонов, Т. 

А. Уразгильдина. – М.: Издательство «Физматлит», 2003. – 

432 с. // ЭБС «Лань», 2012. 

6. Зубов В. И. Лекции по теории управления: Учебное 

пособие / В. И. Зубов. – 2-е изд. – М.: Издательство «Лань», 

2009. – 496 с. // ЭБС «Лань», 2012.  

7. Королев А.Л. Компьютерное моделирование. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.-230 с.  

8.  Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. –М.: 

Высшая школа, 2007 

9. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. –Алматы. 

КазНТУ, 2004. -135 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 

 

Модуль 8. Проектирование экономических информационных систем 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование экономических информационных систем 

(PKSU5314 Проектирование экономических 

информационных систем, OT5315 Облачные технологии) 

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 



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

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

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Проектирование экономических информационных 

систем. Проектирование информационной системы (ИС) как 

многокомпонентной системы. Основные программные 

составляющие ИС. Фазы разработки приложений ИС. 

Организационные и технологические проблемы создания 

приложений ЭИС. Технологии разработки приложений ИС. 

Задачи приложений ИС. Технологические решения создания 

приложений ЭИС, выбор и обоснование подходов. 

Организационные процессы при создании ЭИС. Стандарты 

и методики разработки ИС. Понятие профиля ИС. Типовые 

компоненты ИС. Принцип разделения функций в ИС. Файл-

серверная, клиент-серверная, многоуровневая архитектура. 

Организация взаимодействия между компонентами. Выбор 

структуры приложения и программно-аппаратной 

платформы ИС. Разработка компонента представления 

данных, прикладного компонента, компонента управления 

ресурсом. Оценка вопросов надежности, быстродействия, 

модернизации и защиты информации в ЭИС.  

Облачные технологии. Основные понятия облачных 

технологий. Облачные технологии 1C. Сценарии 

использования облачных технологий 1С:Предприятия. 

Облако внутри организации. Облако внутри холдинга. 

Облако для клиентов. История развития облачных 

вычислений. Информационно-технологическая концепция 

облачных вычислений. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   

- методы визуального проектирования ПО, методы 

структурного анализа и проектирования ПО, методы 

объектно-ориентированного анализа и проектирования ПО, 

а также технологии создания ПО; 

- принципы информационно-технологической концепции 

облачных вычислений; 

Уметь:   

- выбирать и применять существующие технологии 

проектирования ПО при разработке информационных 

систем и программировать приложения с использованием 

современных инструментальных средств; 

- анализировать и принимать решение по организации 

согласованной работы ресурсов сети; 

Иметь навыки:   

- лицензирования программных продуктов и методологией 

проектирования приложений экономических 

информационных систем; 

- применения ресурсов облачных технологий; 

Быть компетентным:    
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- в методических основах технологий создания 

программного обеспечения, а также практического 

применения этих технологий при проектировании 

экономических информационных систем;  

- в решении вопросов обеспечения согласованной работы 

информационно-технологических ресурсов сети. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Проектирование экономических 

информационных систем, Облачные технологии) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Андрей Маркелов. OpenStack. Практическое знакомство 

с облачной операционной системой. - Издательство: ДМК 

Пресс, 2016.  

2. Денисова А.Л., Молткова Н.В., Блюм М.А., Уляхин 

Т.М., Гуськов А.В. Электронная коммерция: Основы 

организации и ведения бизнеса. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2012  

3. А.Н. Калашян, Г.Н. Калянов. Структурные модели 

бизнеса: DFD-технологии. - М.:Финансы и статистика, 

2008. 

4. Хаббард, Дж. Автоматизированное проектирование баз 

данных; М.: Мир, 2011. - 453 c.  

5. Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and 

Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. —

 L.: Springer, 2010.   

6. SoCC ’10: Proceedings of the 1st ACM symposium on 

Cloud computing / Hellerstein, Joseph M. - N. Y.: ACM, 

2010.  
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Модуль 9. Автоматизация бизнес-процессов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Автоматизация бизнес-процессов (PAS5316 Построение 

автоматизированных систем, EB5317 Электронный бизнес) 

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 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информатика, базы данных в информационных системах, 

алгоритмы, структуры данных и программирование 

11 Постреквизиты ЭИРМ 
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модуля 

12 

 

Содержание модуля Построение автоматизированных систем. Основные 

понятия теории автоматизации. Принципы построения 

автоматизированных систем. Системы автоматизированного 

проектирования, автоматизированные системы управления 

технологическими процессами, научными исследованиями.. 

База данных как информационная модель предметной 

области; система управления базой данных (СУБД); 

администратор базы данных; архитектура банка данных; 

инфологическое проектирование базы данных; выбор 

модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная 

модели данных;  

Электронный бизнес. Понятие электронного  бизнеса.  

Internet-реклама. Технологии организации Интернет-

бизнеса. Языки построения сайтов в глобальной 

компьютерной сети Internet. Обработки текста, таблиц и 

графики. Программные средства для разработки и 

размещения  графических и мультимедийных объектов на 

сайте компании. Электронный бизнес предметной области. 

Проектирование эффективных Web-сайтов, порталов, базы 

данных и приложения 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:   

- теоретические основы, основные принципы и 

математические методы построения систем автоматического 

управления; основные методы и алгоритмы обработки 

результатов эксперимента для решения задач автоматизации; 

- принципы организации и управления сайтами; 

Уметь:   

- разрабатывать системы автоматизации и управления для 

технических систем; ставить и решать научные задачи; 

разрабатывать, проектировать и внедрять  системы 

автоматизации и управления для предприятий различных 

отраслей экономики; 

- строить Web-страницы для  конкретной предметной 

области; 

Иметь навыки:   

- разработки систем автоматизации и управления для 

экономических систем; 

- управления и разработки Web-приложений; 

Быть компетентным:    

- в вопросах выбора современных средств автоматизации и 

ведения бизнеса, включающих средства автоматизации 

разработки приложений, проектирования, управления 

организациионной деятельностью и базами данных 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Построение автоматизированных 

систем, Электронный бизнес) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Васючкова T.C. Основы планирования с MS Project. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Интернет-издание, 2009. – 103с. 

2. Роберт Седжвик, Кевин Уэйн Алгоритмы на Java, 4-е издание = 

Algorithms, 4th Edition. - М.: «Вильямс», 2013. - 848 с.   

3. Мэтт Зандстра. PHP: объекты, шаблоны и методики 

программирования, 3-е издание = PHP Objects, Patterns and 

Practice, Third Edition. - М.: «Вильямс», 2010. - С. 560. 

4. Кристиан Дари, Эмилиан Баланеску. PHP и MySQL: 

создание интернет-магазина = Beginning PHP and MySQL 

E-Commerce: From Novice to Professional. -М.: «Вильямс», 

2010.  

5. Дубовиченко С.Б., Шмыгалева Т.А. Web-

программирование. Основы  языка  JavaScript.  Том  1: 

учебник  для ВУЗов. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. –

265с.  

6. Денисова А.Л., Молткова Н.В., Блюм М.А., Уляхин Т.М., 

Гуськов А.В. Электронная коммерция: Основы организации 

и ведения бизнеса. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2012  

7. Хаббард, Дж. Автоматизированное проектирование 

баз данных; М.: Мир, 2011.-45c. 
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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 
 

 

 


