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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (80 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 80).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017  
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KKT 2202 КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

 

көлемі  2 кредит 

 

Авторлары: 
физика-математика ғылымдарының кандидаты Е.П. Макашев 

PhD Т.С. Иманқұлов  

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-нің ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті Дуйсебекова К.С.    

PhD, ҚБТУ–дың ақпараттық технологиялар факультетінің деканы 

Ақжалова А.Ж. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Пәннің қойылуы: курстың негізгі мақсаты студенттің коммуникативті 

құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Кәсіби қызметтердің әр түрлі 

салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, қазақ елдік 

серіктестіктермен қарым-қатынаста және басқа да өзіндік мақсаттарда қазақ 

тілін қолдануға мүмкіндік береді.  

Студенттің берілген пәнді меңгеру нәтижесінде  

- қазақ тілінде жеке, іскерлік және кәсіптік қатынаста өз ойын 

білдіруге, пікір айтуға;  

- қазақ тілінде сөйлесу, оқу, хат жазуға  

дағдысы болуы қажет; 

- кәсіптік деңгейдегі қатынаста, қазақ тілді оқулықтардан кәсіптік 

ақпарат алу үшін қажетті көлемде қазақ тілін;  

- кәсіби және жалпы қазақ тіліндегі мәтіндерді аударуға, оқуға қажетті 

қазақ тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын;  

- әдеби және сөздік тілдің құрылымының негізгі грамматикасын  

білуі тиіс;  

- кәсіби іскерлік және жеке аралық қазақ тілін қолдану;  

- қазақ тілінде сұхбаттасу кезінде сұхбаттасушымен пара пар пікір 

жүргізу, өз ойын толық жеткізу;  

- қазақ тілінде жазбаша қатынас жүргізу, іскерлік хат құру;  

- кәсіби біліктілігі мен мәдениет деңгейінің көтерілуі және 

интелектуалды дамуы үшін таным құралдары мен әдістерін қолдану 

біліктілігі болуы қажет.  

Пәннің маңызы мен ролі: берілген пән студенттердің гуманитарлық 

дамуына бағытталған пән тақырыптарын дамытады және бакалавр пәні 

болып табылады.  

Бұл пәннің алдында оқылатын пәндер: Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар. Қазақ тілі. 
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Берілген пәнді оқып меңгеруге қажетті білімді, дағдыны және 

шеберлікті қамтитын пәндер: Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар. Қазақ тілі.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып аттары 

 Кәсіби қазақ тілінде мамандық саласындағы пәндерге кіріспе. 

1 Ақпараттық технологиялар және информатика саласы бойынша  

мамандарды дайындау құрылымында «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің 

мәні мен ролі. Оқу пәнінің мақсаты мен міндеті. 

 Кәсіби қазақ тілі ақпараттық технологиялар және информатика 

саласында қызмет көрсететін пәндік феномен. 

2 Информатика рөлін қазақ тіліндегі технологиялар және ғылымның 

біртұтастығы түрінде талдау.  

3 Заманауи информатика құрылымын оқу үшін қазақ тілін қолдану. 

Ғылым жүйесіндегі информатиканың орны. 

 Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. 

4 Есептерді шешу мен шешімді табу стратегияларын үйренуге қажетті 

арнайы кәсіби бағытталған материал.  

 Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарының негізгі түсініктерінмеңгерудегі базалық 

категориялы-түсінікті аппараты. 

5 Ақпараттардың берілуінің, сақтау және өңделуінің қазақ тіліндегі 

негізгі түсініктері. 

6 Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарын меңгерудегі базалық категориялы-түсінікті аппараты. 

 Операциялық жүйелер мен желілерді оқуға қажетті кәсіби 

қазақтілдік терминдер. 

7 Қазақ тілінде информатика саласының негізгі терминдеріне кәсіптік 

сөздік құру. 

 Арнайы кәсіби материал және оны берілген кәсіптік мәселелерде 

қолдану. 

8 Ақпараттық технологиялар саласында  ғылыми стильдің 

артықшылықтары. 

9 Ғылыми баяндама құрудың тәсілдері. 

 Мамандық бойынша қазақ тілінде пәндік аймақ мазмұнының 

сипаттамасы. 

10 Аннотацияларды, рефераттарды, тезистер мен хаттарды жазу 

техникасы. 

 Кәсіби біліктілік: қазақ тіліндегі мәтіндердің кәсіптік мазмұнына 

монологиялық пікірін білдіруге бағытталу. 

11 Ғылыми мәтіндерді аудару әдістері. 

12 Кәсіптік қатынас сферасында сөздерді түсіну. 
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 Кәсіби қазақ тілінің пәндермен байланысы. 

13 Кәсіптік әдебиеттерді оқудың негізгі ережелері, кілттерді белгілеу. 

14 Алгоритмдік тілде бағдарламалау саласының кәсіптік терминдері. 

 Кәсіби қазақ тілін өзгерту және жіктеу. 

15 Қолданылу сферасы бойынша кәсіби бағытталған қазақ тілінің 

лексикалық жіктелуі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты: курстың негізгі мақсаты студентке 

коммуникативтік құзреттілігін меңгерту болып табылады. Кәсіптік 

іскерліктің әр түрлі салаларында, ғылыми, практикалық жұмыстарда, 

қазақтілді серіктестікте және басқа да өзіндік мақсаттарда қазақ тілін 

қолдануға мүмкіндік береді. Практикалық мақсаттар қатарына басқа 

мемлекет пен халықтың рухани байлықтарын сыйлау, студенттің күнделікті 

және кәсіби қарым-қатынаста ойлау мәдениеті мен қабілетін кеңейту жатады, 

сонымен қатар кәсіби қазақ тілі оқу және тәрбиелік мақсаттарда да 

қолданылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты:  

 әр түрлі функциональдық стильдердегі және жанрлардағы 

әдебиеттерді оқу тәрізді жазбаша және ауызша қарым-қатынастарда қазақ 

тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру;  

 күнделікті және кәсіби сипаттағы сұхбаттарға қатысуға және 

коммуникативті өз ойын жеткізуге үйрету;  

 сөйлеудің этикалық ережелерін сақтап монологтық пікір айтудың 

негізгі түрлерін меңгерту мен есту арқылы оны түсінуге үйрету;  

 іскерлік хаттың негізгі түрлерін білуге үйрету;  

 тілдік құралдарды және фонетика, лексика, грамматика сияқты 

аспектілерде оларға пара-пар тіл дағдыларын құруға үйрету;  

 қазақ тілінде анықтама-сөздік әдебиеттерді қолдануды үйрету;  

 ұлттық мәдениетті, сонымен бірге оқылатын тілдің мемлекетінде 

кәсіпті енгізу және қатынасу мәдениетін меңгеруге үйрету;  

 өзіндік шығармашылықты ізденуге үйрету.  

Аталған пәнді оқудың объектісі кәсіби бағытталған лексика, кәсіптік 

терминдер және конференцияларға аннотациялар, баяндамалар, ғылыми 

мақалалар жазудың ғылыми стилдері болып табылады. 

Аталған пәнді оқудың әдістері: аналитикалық; диалектикалық, ғылыми-

зерттеу және т.б.  

Аталған пәннің басқа ғылымдар арасындағы орны мен рөлі: аталған пән 

ғылым ретінде лексиканы, грамматикалық құрылымды және кәсіби біліктілік 

спецификациясын қоса алғанда қазақ тілде адамның іскерлік қатынасының 

негізгі түрлерін оқиды. Аталған пәннің аясында алынған білім маманға әр 

түрлі сала бойынша ғылыми, кәсіпкерлік іскерлікте, тәжірибелік жұмыста, 
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қазақ елдік әріптестермен қатынаста және өзіндік басқа да мақсаттарда қазақ 

тілін қолдануға мүмкіндік береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби қазақ тілінде мамандық саласындағы пәндерге кіріспе. 

Ақпараттық технологиялар және информатика саласы бойынша 

мамандарды дайындау құрылымында «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің мәні мен 

ролі. Оқу пәнінің мақсаты мен міндеті. 

Кәсіби қазақ тілі ақпараттық технологиялар және информатика 

саласында қызмет көрсететін пәндік феномен. 

Информатика рөлін қазақ тіліндегі технологиялар және ғылымның 

біртұтастығы түрінде талдау. Заманауи информатика құрылымын оқу үшін 

қазақ тілін қолдану. Ғылым жүйесіндегі информатиканың орны. Қоршаған 

ортада және ондағы болып жатқан құбылыстардың ақпараттық процесстерін 

қазақ тілінде талдауда жүйелік-ақпараттық тәсілдердің артықшылығы. 

Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. 

Есептерді шешу мен шешімді табу стратегияларын үйренуге қажетті арнайы 

кәсіби бағытталған материал. Алгоритмдердің қасиеттері мен 

концепциялары, алгоритмдерді қазақ тілінде жүзеге асыру. 

Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарының негізгі түсініктерін меңгерудегі базалық категориялы-

түсінікті аппараты. Ақпараттардың берілу, сақтау, өңделу, жіберу және 

түрлендірудің қабылдау құралдары мен әдістерінің қазақ тіліндегі негізгі 

түсініктері. Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарын меңгерудегі базалық категориялы-түсінікті аппараты. Қазақ 

тілінде аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды сипаттаудың 

артықшылықтары. 

Операциялық жүйелер мен желілерді оқуға қажетті кәсіби қазақ 

терминологиясы. Қазақ тілінде информатика саласының негізгі 

терминдеріне кәсіптік сөздік құру. Қазақ тілінде информатиканың базалық 

категорияларын аудару спецификациясы. Глоссарий құрудың артықшылығы. 

Информатика саласында кәсіптік сөздікті қолдану дағдысы. Электрондық 

сөздікті қолдану. Википедияны қолдану. 

Арнайы кәсіби материал және оны берілген кәсіптік мәселелерде 

қолдану. Ақпараттық технологиялар саласында ғылыми стильдің 

артықшылықтары. Ғылыми баяндама құрудың тәсілдері. 

Арнайы кәсіби материал және оны берілген кәсіптік жағдайларда 

қолдану. Ақпараттық технологиялар саласында  ғылыми стильді қолданудың 

негізгі артықшылықтары. Ауызша хабарлама құрудың техникасы. Ғылыми 

баяндама (доклада) құрудың тәсілдері. 

Мамандық бойынша қазақ тілінде пәндік аймақ мазмұнының 

сипаттамасы. Аннотация жазудың техникасы. Реферат құру техникасы. 

Тезистер жазу. Хабарламалар жазу. Жеке хаттар жазу. Іскерлік хаттарды 
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құрастырудың принциптері. Биографиялар жазу. 

Кәсіби біліктілік: қазақ тіліндегі мәтіндердің кәсіптік мазмұнына 

монологиялық пікірін білдіруге бағытталу. Сөздік шығармашылықтарды 

аудару тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аудару бірліктері. Ғылыми мәтіндерді 

аударудың лексикалық тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аударудың 

грамматикалық тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аударудың стилистикалық 

тәсілдері. Кәсіптік қатынас сферасында диалогтық сөйлеулерді түсіну. 

Кәсіптік қатынас сферасында монологтық сөйлеулерді түсіну. 

Кәсіби қазақ тілінің пәндермен байланысы. Англотілдік мәтіндерді 

оқудің негізгі ережелері. Мәтіннің негізгі бөлімдерін белгілудің тәсілдері. 

Мәтіннің кілттік сөздерін таңдау. Заманауи ақпараттық технологиялар және 

бағдарламалау тілдерін оқу саласында кәсіби қазақ елдік терминдер. 

Кәсіби қазақ тілін өзгерту және жіктеу. Қолданылу сферасы 

(терминдік, жалпығылыми және ресми) бойынша кәсіби бағытталған қазақ 

тілінің лексикасының жіктелу түсінігі. Терминдік лексика. Жалпығылыми 

лексика. Ресми-іскерлік лексика. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРҒА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіптік қазақ тілінде информатиканың пәндік аймағы. 

2. Қазақ тілінде компьютер архитектурасы, санау жүйесін және бульдік 

алгебра базалық негізін түсіну үшін кәсіптік техникалық сөздіктерді 

қолдану. 

3. Алгоритмдер құру негізі аймағында қазақ тіліндегі кәсіптік терминдер. 

4. Қазақ тілінде блок-схеманың (блок-схема элементтері, блоктар типтері) 

негізі түсінігі. 

5. Қазақ тілінде алгоритмдердің тиімділігін талдау. 

6. Қазақ тілінде іздеу және сұрыптау алгоритмдердін үйрену. 

7. Операциялық жүйелерде және жобалау аймағында қолданылатын 

кәсіптік терминдер. 

8. Қазақ тілінде кәсіптік терминдерді қолданып пәндік аймақта деректер 

қорын жобалауды үйрену. 

9. Қазақ тілінде заманауи бағдарлмалау технологиясын үйрену. 

10. Заманауи бағдарламалау тілдерінің дамуының болашағын қазақ тілінде 

талқылау. 

 

СӨЖ АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Қазақ тіліндегі программалау тілдері жайлы шолу ғылыми 

мақалаларын дайындау.  

2. Қазақ тіліндегі есептеуіш техника мен ақпараттық технологияның 

дамуының перспективті бағыттары тақырыбына эссе жазу.  
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3. Қазақ тіліндегі Web технологиялардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін көрсете отырып, салыстыру анализін өткізу. 

4. Қазақ тіліндегі жаңашыл қарым-қатынас құралдары тақырыбына 

реферат дайындау.  

5. Қазақ тіліндегі операциялық жүйенің дамуының базалық тенденция 

бойынша әдебиеттерге шолу өткізу.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі : 

1. Бөрібаев Б., Дүйсебекова К. Си тілінде программалау Оқу әдістемелік 

құрал, Қазақ университеті. – 2007.  

2. Балапанов Е.,Бөрібаев Б., Бекбаев А. т.б. Информатика терминдерінің 

қазақша-ағылшынша-орысша сөздігі.; Алматы; Сөздік-Словарь, 1998. 

3. Хакимова Т. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері. - Алматы: Ғылым, 

2002. – 160 б. 

4. Хакимова Т.Х. Компьютерлік өңдеуді автоматтандыруда инновациалық 

технологияларды пайдалану.(Оқу құралы). Издательство "Заң әдебиеті", 

Алматы 2007. – 98 б. 

5. Хакимова Т.Х. Графикалық компьютерлік моделдеу(Оқу құралы). –

Издательство"Қазақ университеті", Алматы, 2008. –130 бет. 

 

Қосымша: 

1. Алдашев С.А. Русско-казахский словарь основных терминов 

информатики и вычислительной техники. – Алматы, 1993. 

2. Жапарова Г.Ә. Информатика негіздері. – Алматы, 2006.  
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Авторлары: 

филология ғылымдарының докторы, профессор Молдағалиева А.А. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Пыркова А.Ю. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Мансурова М.Е. 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті Мусиралиева Ш.Ж. 
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ақпараттық жүйелер кафедрасының қауымдастырылған профессор 

Сатыбалдиева Р.Ж. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде болып жатқан 

реформалар, өз қызметкерлігінде алға ұмтылып, үнемі барлығына үлгеріп 

жүре алатындай жаңа түрдегі жоғары мамандандырылған мамандарды 

дайындау үшін әзірленген.  

Қазақстанның үштілділік ияеясына негізделген тілдік саясаты ағылшын 

тілін халықаралық қарым-қатынас құрылғысы ретінде, ал мемлекеттік қазақ 

және орыс тілдерінің жанында халықаралық қарым қатынас тілдері ретінде 

игеруді ұсынады. Халықаралық интеграцияның кеңеюі, жаңа ақпараттық 

технологиялардың белсенді түрде енгізілуі, әлемнің көптілді, саяси-мәдени 

және көп полярлы бола түсуі ҚР – ның білім беру жүйесінің 

интернационалдандыру мен халықаралық қарым-қатынас құрылғысы ретінде 

ағылшын тілін қолдануды ұсынады. 

Заманауи білім беру жүйесінің назарына ынтымақтастыққа қабілетті, 

топпен жұмыс істеуге, әртүрлі ұлт өкілдерімен келіссөздер жүргізе алуға, өз 

бетінше ойлай алатын мамандарды дайындау мәселесі қойылды.  

Бұл жағдайда шет тілдерін меңгеру адамдардың көпұлтты және 

көптілді қоғамда әлеуметтік қызметкерлігінің негізгі құралы, жалпы 

ғаламдық ойлау қабілеті бар, мәдени және интеллектуалды даму мен жеке 

тәрбиесінің факторы болып табылады.  

Отандық және халықаралық еңбек нарығында аса қажетті және білім 

беру кеңістігінде жан-жақты, жоғары білікті мамандарды дайындау 

бағдарламасының негізгі компоненттерінің бірі «Кәсіби бағытталған шет 

тілі» болып табылады. Қазіргі таңда шет тілін терең меңгерген университет 

бітірушілеріне арнайы әлеуметтік тапсырыстар қалыптасқан, әлемдік 

академиялық білімді пайдалануда шет тілі мәнін бағалау мүмкін емес болса 
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да, бакалаврларды дайындау жүйесінде оқытылатын басқа курстар арасында 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» ерекше орын алған. 

Кәсіби бағытталған шет тілін игеру тәжірибелік есептерді шешу үшін 

қажетті дағдылар мен икемділіктер, алынған білімге сәйкес негізделе отырып 

дамитын құзыреттілікке негізделген. Нәтижесінде студенттер келесідей 

құзыреттіліктерге ие болады: мәдениетаралық және танымдық; 

коммуникативті – кәсіби бағытталған және лингвистикалық. Берілген 

бағдарлама келесі төмендегі қағидаға негізделген құзыреттілікті іске 

асырумен қамтамасыз етуге бағытталған:  

- Шет тілінде қарым-қатынас жасау процесінде кәсіби-

коммуникативті құзыреттілігін дамыту және қалыптастыру; 

- Білім беру мазмұны компоненттерін таңдауда пәнаралық 

байланыстарды қарау; 

- Қолданылған оқу материалдарының шынайылығы; 

- Кәсіби бағытталған шет тілін игеру және оқыту процесіне жеке 

көзқарасының бағыты; 

- Студенттердің өз бетінше жұмыс жасауға икемді және 

жауапкершілікті болуы; 

- Оқу процесінде студенттің автономдығын дамытуға ықпал ететін 

өзін-өзі бағалау және рефлексияны қолдану; 

- Электрондық құрылғыларды қолданумен тілді аралас оқыту; 

- Оқуға интерактивті икемділік. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» курсының ерекшелігі шет тілі мен 

профилдік пәндер арасындағы пәнаралық байланыстарды күшейту жолымен 

жүзеге асырылатын болашақ мамандарды дайындауда оқытуды 

лингвистикалықтан лингво-кәсіби оқытуға ауыстыру болып табылады. 

Берілген бағдарлама 5B060200 – Информатика мамандығы бойынша 

білім алушы студенттерге арналған және оларға келесі тек кәсіби-

коммуникативтік құзыреттіліктен басқа коммуникативті икемділіктерді 

ұсынатын мақсаттарды қалыптастырады: 

- Мамандық бойынша негізгі мәтіндерді түсіну және оқу; 

- Негізгі монологиялық және диалогтық сипаттағы, әңгіме, сұхбат, 

талқылау, хабарлама түріндегі ауызша мәтіндерді түсіну; 

- Мамандық бойынша ағылшын тіліндегі ғылыми және ғылыми-

танымал мәтіндерге ауызша және жазбаша түсініктеме беру; 

- Әртүрлі кәсіби тақырыптар бойынша хабарламалар, есеп беру, 

презентация жасау; 

- Ақпараттық сипаттағы жазбаша мәтіндерді құру (хабарлама, есеп 

беру, презентация жасау); 

- Іскерлік хат жазысу; 

- Мамандық бойынша мәтіндерді шет тілінен ана тіліне және ана 

тілден шет тіліне жазбаша аудара алу; 

- Мамандық бойынша мәтіндерді шет тілінен ана тіліне және ана 

тілден шет тіліне ауызша аудара алу.  
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Пәннің қойылуы: курстың негізгі мақсаты студенттің қатынас 

құзреттілігін меңгерту болып табылады. Кәсіби іскерліктің әр түрлі 

салаларында, ғылыми, практикалық жұмыстарда, шет елдік серіктестікте 

және басқа да өзіндік мақсаттарда шет тілді қолдануға мүмкіндік береді.  

Студент берілген пәнді меңгеру нәтижесінде  

- шет тілінде жеке, іскерлік және кәсіби қатынаста өз ойын білдіруге 

пікір айтуға дағдылануға;  

- шет тілінде сөйлесу, оқу, хат жаза білуге  

дағдысы болуы қажет;  

- кәсіби деңгейдегі қатынаста, шет елдік оқулықтардан кәсіби ақпарат 

алу үшін қажетті көлемде шет тілін;  

- кәсіби және жалпы бағытталған шеттілдік мәтіндерді аударуға, оқуға 

қажетті шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын;  

- әдеби және сөздік тілдің құрылымының негізгі грамматикасын  

білуі тиіс;  

- кәсіби іскерлік және жеке аралық шет тілін қолдану;  

- шет тілінде сұхбаттасу кезінде сұхбаттасушымен пара пар пікір 

жүргізу, өз ойын толық жеткізу;  

- шет тілінде жазбаша қатынас жүргізу, іскерлік хат құру;  

- кәсіби біліктілігі, мәдениет деңгейінің көтерілуі және интелектуалды 

дамуы үшін таным құралдары мен әдістерін қолдану  

білігі болуы қажет. 

Пәннің маңызы мен рөлі: берілген пән студенттің гуманитарлық 

дамуына бағытталған бакалаврлық пән болып табылады.  

Берілген пәнді оқып меңгеруге қажетті білімді, дағдыны және 

жасай білуді өзінде қамтитын пәндер: Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар. Шет тілі.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 

 

№ Тақырып аттары 

 Кәсіби бағытталған шет тілі пәндік аймағына кіріспе. 

1 Ақпараттық технологиялар және информатика саласы бойынша 

мамандарды дайындау құрылымында «Кәсіби бағытталған шет тілі» 

пәнінің мәні мен ролі. Оқу пәнінің мақсаты мен міндеті. 

 Кәсіби бағытталған шет тілі ақпараттық технологиялар және 

информатика саласына қызмет көрсететін пәндік феномен. 

2 Информатика ролін талдау және шет тілінде технологиялар ғылымының 

біртұтастығы секілді.  

3 Заманауи информатика құрылымын оқу үшін шет тілін қолдану. Ғылыми 

жүйеде информатиканың орны. 

 Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді құрудың негіздері. 

4 Есептерді шешу мен шешім табудың стратегияларын үйрену үшін 

арнайы кәсіби бағытталған материал.  
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 Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарын оқудың базалық категориялы-түсінікті аппараты. 

5 Шет тілінде ақпараттарды сақтаудың, ұсынудың және өңдеудің негізгі 

түсініктері. 

6 Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарын оқудың базалық категориялы-түсінікті аппараты. 

 Операциялық жүйелер мен желілерді оқуда кәсіби шет елдік терминдер. 

7 Шет тілінде информатика саласының негізгі терминдеріне кәсіби сөздік 

құру. 

 Арнайы кәсіби бағытталған материал және оны берілген кәсіби 

мәселелерде қолдану. 

8 Ақпараттық технологиялар саласында ғылыми стильдің 

артықшылықтары. 

9 Ғылыми доклад құрудың тәсілдері. 

 Мамандық бойынша шет тілінде пәндік аймақ мазмұнының мінездемесі. 

10 Аннотациялар, рефераттар, тезистер және хаттар жазу техникасы. 

 Кәсіби біліктілік: шет тіліндегі мәтіндердің кәсіби мазмұнына 

монологиялық пікірін білдіруге бағытталу. 

11 Ғылыми мәтіндерді аудару әдістері. 

12 Кәсіби қатынас сферасында сөйлеуді түсіну. 

 Кәсіби бағытталған шет тілінің пәндермен байланысы. 

13 Кәсіби әдебиеттерді оқудың негізгі ережелері, кілттерді белгілеу. 

14 Алгоритмдік тілде бағдарламалау саласының кәсіби терминдері. 

 Кәсіби бағытталған шет тілін трансформациялау және 

дифференциациялау. 

15 Қолдану сферасы бойынша кәсіби бағытталған шет тілінің лексикалық 

дифференциациялау түсінігі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты: курстың негізгі мақсаты студенттің 

қатынас құзреттілігін меңгеру болып табылады. Кәсіби іскерліктің әр түрлі 

салаларында, ғылыми, практикалық жұмыстарда, шет елдік серіктестікте 

және басқа да өзіндік мақсаттарда шет тілді қолдануға мүмкіндік береді. 

Практикалық мақсаттар қатарына басқа мемлекет пен халықтың рухани 

бағалылықтарын сыйлау, күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста, сонымен 

бірге ойлау мәдениеті және студенттің ойлау қабілетін кеңейту жатады, 

кәсіби бағытталған шет тілі оқу және тәрбиелілік мақсатта да қолданылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты:  

- әр түрлі функционалдық стильдердегі және жанрлардағы 

әдебиеттерді оқу тәрізді жазбаша және ауызша қарым-қатынастарда шет 

тілінде сөйлеу дағдыларына қалыптастыру;  
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- күнделікті және кәсіби сипаттағы сұхбаттарға қатысуға және 

коммуникативті өз ойын жеткізуге үйрету;  

- сөйлеудің этикалық ережелерін сақтап монологтық пікір айтудың 

негізгі түрлерін меңгерту мен есту арқылы оны түсінуге үйрету;  

- іскерлік хаттың негізгі түрлерін білуге үйрету;  

- тілдік құралдарды және фонетика, лексика, грамматика сияқты 

аспектілерде оларға пара-пар тіл дағдыларын құруға үйрету;  

- шет тілінде анықтама-сөздік әдебиеттерді қолдануды үйрету;  

- ұлттық мәдениетті, сонымен бірге оқылатын тілдің мемлекетінде 

кәсіпті енгізу және қатынасу мәдениетін меңгеруге үйрету;  

- өзіндік шығармашылықты ізденуге үйрету.  

Оқыту технологиялары 
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқыту кәсіби-бағытталған 

құзыреттілігін әртүрлі білім технологияларын пайдалана отырып, 

қалыптастыруға бағытталған. Мұнда ауызша сөйлеуге, оқудың интегративті 

түріне (іздену, көру, игеру), аудио және жазбаша (аннотоциялау, түйіндеу), 

сонымен қатар жазбаша және ауызша аударуға негізгі назар аударылған.  

Кәсіби бағытталған шет тілін игеру процесінде студенттердің 

әлеуметтік-кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін кәсіби бағытталулардан 

тұратын: жобалық жұмыстар, ситуациялық ойындар (мәжіліс, халықаралық 

кеңес беру, келіссөздер), дөңгелек столдар, талқылау түріндегі интегративті 

тапсырмалар, пікірталастар, ми жаттықтырушылар, конференциялар, есеп 

беру презентациялар, мамандық бойынша хабарламалармен есеп беру 

қолданылады.  

Берілген пәнді оқыту процесінде қолданылатын оқу материалдары, 

әртүрлі деңгей күрделілігіндегі дәлме-дәл мәтіндерден, сөйлеу қызметін 

кәсіби кешенді дамытуға бағытталған ауызша жаттығу жүйелері мен видео- 

және мултимедиялық материалдардан тұрады. Берілген этапта ұсынылған 

тексттер ғылыми мақалалардан, мамандық бойынша әдебиеттерден тұрады. 

Оқу түрі 

Оқу түрі келесі пункттерді қарастырады: 

- Оқытушының басқаруымен студенттердің топтық аудиториялық 

сабағы; 

- Топтық аудиториялық сабағында бақыланатын (СӨЖ) 

оқытушының тапсырмасы бойынша студенттердің өзіндік жұмысы; 

- Студенттердің қалауы бойынша студенттердің 

қызығушылықтарымен сәйкес әртүрлі формада өткізілетін (клубтар, 

көркемөнерпаздар ұжымдары, олимпиадалар және т.б.) аудиториядан тыс 

сабақтар. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби-бағытталған шет тілінде мамандықтың пәндік аймағын 

енгізу. Ақпараттық технологиялар және информатика саласы бойынша 
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мамандарды дайындау құрылымында «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнінің 

мәні мен ролі. Оқу пәнінің мақсаты мен міндеті. 

Кәсіби-бағытталған шет тілі ақпараттық технологиялар және 

информатика саласына қызмет көрсететін пәндік феномен. Шет тілінде 

технология мен ғылымның біртұтастығы секілді информатика ролін талдау. 

Заманауи информатика құрылымын оқу үшін шет тілін қолдану. Ғылыми 

жүйеде информатиканың орны. Қоршаған ортада және ондағы болып жатқан 

құбылыстардың ақпараттық процесстерін шет тілінде талдауда жүйелік-

ақпараттық тәсілдердің артықшылығы. 

Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастырудың негізі. 

Есептерді шешу мен шешімдерді іздеудің стратегияларын оқу үшін арнайы 

кәсіби-бағытталған материалдар. Алгоритмдердің қасиеттері мен 

концепциялары, алгоритмдерді шет тілінде жүзеге асыру. 

Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарының негізгі түсініктерін оқудың базалық категориялы-

түсінікті аппараты. Ақпараттарды шет тілінде ұсыну, қолдану, сақтау, 

жіберу және түрлендірудің қабылдау құралдары мен әдістерінің негізгі 

түсініктері. Компьютерлік жүйелердің аппараттық және бағдарламалық 

жабдықтарының негізгі түсініктерін оқудың базалық категориялы-түсінікті 

аппараты. Шет тілінде аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды 

сипаттаудың артықшылықтары. 

Операциялық жүйелер мен желілерді оқуда кәсіби шет елдік 

терминдер. Шет тілінде информатика саласының негізгі терминдеріне кәсіби 

сөздік құру. Шет тілінде информатиканың базалық категорияларын аудару 

спецификациясы. Глоссария құрудың артықшылығы. Информатика 

саласында кәсіби сөздікті қолдану дағдысы. Электрондық сөздікті қолдану. 

Wikipedia-ны қолдану. 

Арнайы кәсіби бағытталған материал және оны берілген кәсіби 

жағдайларда қолдану. Ақпараттық технологиялар саласында ғылыми 

стильді қолданудың негізгі артықшылықтары. Ауызша хабарлама құрудың 

техникасы. Ғылыми баяндама (доклад) құрудың тәсілдері. 

Мамандық бойынша шет тілінде пәндік аймақ мазмұнының 

мінездемесі. Аннотация жазудың техникасы. Реферат құру техникасы. 

Тезистер жазу. Хабарламалар жазу. Дара хаттар жазу. Іскерлік хаттарды 

құрастырудың принциптері. Биографиялар жазу. 

Кәсіби біліктілік: шет тіліндегі мәтіндердің кәсіби мазмұнына 

монологиялық пікірін білдіруге бағытталу. Сөздік шығармашылықтарды 

аудару тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аудару бірліктері. Ғылыми мәтіндерді 

аударудың лексикалық тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аударудың 

грамматикалық тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аударудың стилистикалық 

тәсілдері. Кәсіби қатынас сферасында диалогтық сөйлеулерді түсіну. Кәсіби 

қатынас сферасында монологтық сөйлеулерді түсіну. 

Кәсіби-бағытталған шет тілінің пәнмен байланысы. Англотілдік 

мәтіндерді оқудың негізгі ережелері. Мәтіннің негізгі бөлімдерін белгілеудің 
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тәсілдері. Мәтіннің кілттік сөздерін таңдау. Заманауи ақпараттық 

технологиялар және бағдарламалау тілдерін оқу саласында кәсіби шет елдік 

терминдер. 

Кәсіби бағытталған шет тілін трансформациялау және 

дифференциациялау. Қолдану сферасы (терминдік, жалпығылыми және 

ресми) бойынша кәсіби-бағытталған шет тілін дифференциациялау 

лексикасы түсінігі. Терминдік лексика. Жалпығылыми лексика. Ресми-

іскерлік лексика. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР 

 

Семинарлық сабақтар дәріс тақырыптары негізгі қағидалардан, базалық 

түсініктерден тұратын мамандықтың пәндік аймағының ақпараттарымен 

қамтамасыз етуге бағытталған, шет тілінде дәріс оқитын профилдік кафедра 

оқытушыларын тарта отырып жүргізіледі. Тәжірибе сабақтарында шет тілі 

пәні оқытушылары дәріс материалдарын толығырақ игеру мақсатында 

жұмыс жасайды.  

Шет тілі пәні оқытушыларының негізгі міндеттері таңдалынған 

мамандық аймағында студенттердің шет тілдік құзыреттілігін дамыту және 

қалыптастыруға болып табылады. Оқу процесі тәжірибелік нәтижелерге қол 

жеткізуге бағытталған: мамандық бойынша тексттерді аудару, кәсіби-

мағыналы ақпараттарды негізгі әдебиеттерден алу, нақты кәсіби салаларда 

және жағдайларда қарым қатынас жасау, есеп беру және хабарлама, мақала 

жазу, әдебиеттерді рефераттау және аннотациялау, оқу және терминдік 

лексиканы игеру сияқты коомуникативті әдістерді қолданудан құралады. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ 

БОЛЖАМДЫ ТІЗІМІ 

 

1. Кәсіби шет тілінде информатиканың пәндік аймағы. 

2. Шет тілінде компьютер архитектурасы, санау жүйесін және бульдік 

алгебра базалық негізін түсіну үшін кәсіби техникалық сөздіктерді 

қолдану. 

3. Алгоритмдер құру негізі аймағында шет тіліндегі кәсіби терминдер. 

4. Шет тілінде блок-схеманың (блок-схема элементтері, блоктар типтері) 

негізі түсінігі. 

5. Шет тілінде алгоритмдердің тиімділігін талдау. 

6. Шет тілінде іздеу және сұрыптау алгоритмдерін үйрену. 

7. Операциялық жүйелерде және жобалау аймағында қолданылатын кәсіби 

терминдер. 

8. Шет тілінде кәсіби терминдерді қолданып пәндік аймақта деректер 

қорын жобалауды үйрену. 

9. Шет тілінде заманауи бағдарлмалау технологиясын үйрену. 
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10.  Заманауи бағдарламалау тілдерінің дамуының болашағын шет тілінде 

талқылау. 

11.  Web бағдарламалау құралдарын оқуға арналған арнайы кәсіби-

бағытталған материалдар. 

12.  Бағдарламалық қамтамассыз етуді қорғаудың тиімді құрылымын таңдау 

үшін қорғау құралдарын кәсіби шет тілінде талдау. 

13.  Шет тілінде заманауи антивуристық қорғау құралдарының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау. 

14.  Кәсіби шет тілінде академиялық хаттардың әр түрлі түрлерінде 

мәтіндерді жазбаша талдау. 

15.  Баяндамалар, презентацияларды шет тілінде ауызша түрде жеткізу 

кезінде кәсіби қатынас. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

 

Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – бұл шет тілін игеру 

аймағындағы тереңдетілген білімі мен танымдық белсенділігін арттыруды 

қалыптастыруға, дидактикалық есептерді өз бетінше орындауға бағытталған 

студенттердің қызметкерлігінің ерекше оқу түрі. 

СӨЖ оқу материалдарын игеруде зерттеу әдісін, шығармашылық 

белсенділігін дамытумен қамтамасыз ететін, практикалық есептерді 

жасаумен байланысты.  

СӨЖ-дің аудиториядан тыс түрі компьютерлік класс, кітапханаларда 

оқу материалдарын өз бетінше игеруді ұсынады.  

Берілген бағдарлама бойынша СӨЖ-дің келесі түрдегі тапсырмалары 

қарастырылған: 

- Шет тілінде салыстыру анализдерін жүргізу және ғылыми 

мақалаларға шолу жасау; 

- Әртүрлі тақырыптарға эссе жазу; 

- Әртүрлі тақырыптарға реферат жазу; 

- Презентациялар дайындау; 

- Жұмыс нәтижелері көрсетілген есеп берулер жасау. 

 

СӨЖ АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ БОЛЖАМДЫ ТІЗІМІ 

 

1. Шет тіліндегі программалау тілдері жайлы шолу ғылыми мақалаларын 

дайындау.  

2. Шет тіліндегі есептеуіш техника мен ақпараттық технологияның 

дамуының перспективті бағыттары тақырыбына эссе жазу.  

3. Шет тіліндегі Web технологиялардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін көрсете отырып салыстыру анализін өткізу.  

4. Шет тіліндегі жаңашыл қарым-қатынас құралдары тақырыбына реферат 

дайындау.  
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5. Шет тіліндегі операциялық жүйенің дамуының базалық тенденция 

бойынша әдебиеттерге шолу өткізу.  
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Математикалық талдау пәні жоғарғы математиканың және ғылыми-

жаратылыс ілімінің негізін қалайтын пән. Бұл пән математиканың негізін 

терең түсіну үшін студенттерге алғашқы іргелі ұғымдарды үйретеді. 

Сонымен қатар болашақта студент ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу 

үшін оның логикалық ойлауын және математикалық мәдениетін дамытады. 

Математикалық талдау пәні жоғарғы математиканың негізі болғандықтан 

студенттерді математикалық зерттеу әдістеріне, есептерді шығарудың 

әртүрлі тәсілдеріне үйретеді және басқа да математикалық пәндерді оқып 

үйренуге дайындайды. 

Математикалық талдаудың маңызды элементтерінің Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік стандарты бойынша жалпы білім беретін 

мектептердің бағдарламасына енуі және «Математикалық талдау» пәнінің 

жоғарғы оқу орнындағы «Математика», «Информатика», «Механика», 

«Космостық техника және технология», «Математикалық және компьютерлік 

пішіндеу», «Информациялық жүйелер», «Есептеу техникасы», сонымен қатар 

физиканың, химияның әртүрлі салаларындағы мамандықтарға енгізілуі – бұл 

осы пәннің бұл салаларда ерекше маңызды орын алатынынының дәлелі. 

Пререквизиттері: пәнді меңгеру үшін жалпы білім беретін мектептің 

бағдарламасы деңгейінде математика пәнін білу жеткілікті, сонымен қатар 

математикалық талдау курсымен қатар жүретін сызықты және жоғарғы 

алгебра, аналитикалық геометрия және дифференциалдық геометрия сияқты 

пәндердің кейбір тарауларын білген орынды. 

Постреквизиттері: математикалық талдау, алгебра, геометрия, 

дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау пәндерінің әртүрлі 

бағыттары бойынша арнайы және элективті курстар. 

«Математикалық талдау» курсын жақсы меңгерген студент: 

- Қазақстандағы және басқа елдердегі математикалық талдау 

саласындағы ғылыми бағыттарды және заманауи математиканың даму 
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жолдары мен табыстарын, осы саладағы елімізде болып жатқан жаңалықтар 

туралы түсінігі болуы тиіс; 

- математикалық талдаудың іргелі түсініктерін, тізбектер теориясын, 

үзіліссіз функциялар теориясын, Ландау символдарын, бір айнымалыдан 

тәуелді функцияның дифференциалдық есептеулері мен интегралдық 

есептеудің негізгі формулаларын және теоремаларын, бірінші және екінші 

текті меншіксіз интегралдар теориясын білуі тиіс; 

- сандық жиынның дәл шекараларын табуды, тізбектерді 

жинақтылыққа зерттеуді, функцияның шегін тауып, үзіліссіздікке зерттеуді 

және туынды көмегімен функцияны зерттеп, оның графигін салуды, 

интегралдарды әртүрлі әдістермен есептеуді және анықталған интегралдарды 

қолдануды, меншіксіз интегралдарды зерттеуді өздігімен жасай алуы тиіс; 

- математикалық талдау пәнінің негізгі тұжырымдарын дәлелдей 

білу және осы пәнде берілген негізгі түсініктерді еркін пайдалана білу 

құзіреті болуы тиіс. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1 Кіріспе 

2 Нақты сандар және жиындар теориясының элементтері 

3 Сандық тізбектер 

4 Монотонды тізбектер 

5 Функцияның шегі 

6 Үзіліссіз функциялар 

7 
Бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық 

есептеулері 

8 Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар 

9 Функцияны туындының көмегімен зерттеу 

10 Анықталмаған интеграл 

11 
Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды 

интегралдау 

12 Риман бойынша анықталған интеграл 

13 Анықталған интегралдардың қасиеттері мен есептеу әдістері 

14 Анықталған интегралдың қолданылулары 

15 Меншіксіз интегралдар 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Ньютон және Лейбницпен 300 жыл бұрын құрылған дифференциалдық 

және интегралдық есептеулер негіздері қазіргі өлшем бойынша да ғылым 

және әсіресе математика тарихында маңызы аса зор оқиға болып табылады. 

Математикалық талдау және алгебра байланыса келе кез келген замануи 

математика пәнінің негізі болып табылады. Математикалық талдауды құру 

адамның ақыл-парасатының аса зор жетістіктерінің бірі. Ол физикалық және 

геометриялық жеке есептерін қарастырудан үлкен класты есептердің жалпы 

шешу әдістерін дамытуға көшу мүмкіндік берді. 

Бұл курстың мақсаты – негізгі зерттеу объектісі болатын функциялар 

теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Табиғаттағы 

заңдылықтарды зерттеуде, техникада, зкономикада және тағы басқа ғылыми 

процестерді зерттеуде функциялардың алатын орны ерекше болғандықтан 

оларды жақсы білу маңызды. Сондықтан математикалық талдау пәні 

классикалық математиканың басты бөлімі бола отырып, кез келген 

математикалық пәндердің негізін қалайды. 

Берілген курсты оқытудағы шешілуге тиісті мәселелер - студенттер 

математикалық талдау пәнінің маңызды анықтамаларын, теоремаларын 

есептер шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теориялардың 

нәтижелерін магистратурада таңдап алынған бағыт бойынша одан әрі 

зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын 

болашақта пайдалана алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. 

Математикалық талдау – жоғарғы математиканың негізін қалаушы пән. 

Сондықтан математикалық талдау курсын білмей тұрып жоғарғы 

математиканың басты пәндерін комплекс айнымалы функциялар теориясы, 

дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика, функционалдық 

талдау, дифференциалдық геометрия, вариациялық есептеулер, 

ықтималдықтар теориясы, оптимальды басқару, экстремальды есептер 

теориясы т.б. пәндерді жақсы меңгеру мүмкін емес. 

Материалды баяндау келесі реттілікпен орындау болжанады. Нақты 

сандардың жиыны аксиоматикалық түрде енгізіледі. Нақты сандардың 

аксиомалары тізбек және функция шектер теорияларының негізгі 

тұжырымдарын құрғанда жиі пайдаланылады. Шектер теориясының 

аппаратының көмегімен үзіліссіз функциялар және олардың қасиеттері 

зерттелінеді, дифференциалданудың және интегралданудың түсінігі 

енгізіледі. Бұл курстың материалдарын баяндағанда (мүмкіншіліктер 

бойынша) логикалық символдар және формалданған математикалық жазуды 

кеңінен пайдалану ұсынылады. 

Математикалық талдаудың заманауи дамуы оның қолдану аясының 

кеңеюімен байланысты қарқындап дамуда. Қазіргі жаратылыс тану 

ғылымында математикалық талдаудың орны уақыт өткен сайын ерекше 

бағалануда. Жаңадан ашылып жатқан теориялық жаңалықтар жаратылыс 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%83/
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ғылымының нәтижелерін және оның әдістерін қолдануда жаңа мүмкіндіктер 

беруде. Математикалық талдау пәні және оның әдістері заманауи математика 

дамуында өзінің маңызын арттыра береді. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Нақты сандар және жиындар теориясының элементтері 
Жиын туралы түсінік. Жиындарға қолданылатын амалдар (бірігуі, 

қиылысуы, айырымы, жиындардың тіке көбейтіндісі). Нақты сандар. Нақты 

сандардың қасиеттері. Бірінің ішінде бірі жатқан кесінділер принципі. 

Шенелген сандар жиындар. Сандар жиынының дәл шекаралары (дәл төменгі 

және дәл жоғарғы шекаралары). Бос емес сандар жиынның дәл жоғарғы және 

дәл төменгі шекараларының бар және жалғыз болуы туралы теорема. 
 

Сандық тізбектер 

Тізбек және тізбектің шегі. Тізбектерге қолданылатын арифметикалық 

амалдар. Шектелген, шектелмеген, ақырсыз аз және ақырсыз үлкен тізбектер. 

Ақырсыз аз тізбектердің негізгі қасиеттері. Ақырсыз аз және ақырсыз үлкен 

тізбектер арасындағы байланыс. Жинақталатын тізбектер және олардың 

қасиеттері. Жинақталатын тізбектің шегінің жалғыздығы. Жинақталатын 

тізбектің шектелуі. Теңсіздіктермен байланысты жинақталатын сандық 

тізбектердің қасиеттері. 
 

Монотонды тізбектер 
Монотонды тізбектер. Монотонды және шектелген тізбектің 

жинақтылығы туралы теорема. е саны. Жинақты монотонды тізбектердің 

мысалдары. Кез-келген сандық тізбектің құрылымы: тізбекшелер, дербес 

шектер, тізбектің жоғарғы және төменгі шектері. Больцано – Вейерштрасс 

теоремасы. Тізбек жинақтылығының Коши критерийі. 
 

Функцияның шегі 
Функциялар. Функциялардың композициясы, кері функция, функция 

графигі. Негізгі элементар функциялардың графиктері. Функцияның 

нүктедегі шегі (Гейне және Коши бойынша анықтамалары). Нүктеде шегі бар 

функциялардың қасиеттері. Функцияның біржақты шектері. Функцияның 

шегі бар болуының Коши критерийі. Монотонды функцияның шегі. Шексіз 

аз және шексіз үлкен функциялар. Функцияларды салыстыру. Тамаша 

шектер. 
 

Үзіліссіз функциялар 
Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. 

Функцияның біржақты үзіліссіздігі. Кесіндіде үзіліссіз функциялардың 

қасиеттері: Вейерштрасстың теоремалары, Больцано-Коши теоремасы. 

Монотонды функциялардың үзіліссіздігі және үзіліс нүктелері. Кері 

функцияның бар болуы және оның үзіліссіздігі. Күрделі функцияның 
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үзіліссіздігі. Элементарлық функциялардың үзіліссіздігі. Функцияның 

бірқалыпты үзіліссіздігі. Кантор теоремасы. 

 

Бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық 

есептеулері 

Функциялардың туындысы. Біржақты туындылар. Функцияның 

нүктедегі дифференциалдануы, дифференциал. Функция туындысы мен 

дифференциалының геометриялық пен физикалық мағыналары. Бірінші 

дифференциал формасының инварианттығы. Функцияның нүктедегі 

дифференциалдануы мен үзіліссіздігі арасындағы байланыс. Функцияны 

дифференциалдаудың ережелері: функциялардың қосындысының, 

айырмасының, көбейтіндісінің, бөліндісінің туындыларын табу. Күрделі 

функцияны дифференциалдау. Кері функцияны дифференциалдау. 

Параметрлік түрде берілген функцияларды дифференциалдау. 

Айқындалмаған түрде берілген функцияны дифференциалдау. Логарифмдік 

туынды. Элементарлық функциялардың туындылары. 
 

Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар 

Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар.Лейбниц формуласы. 

Дифференциалданатын функциялар үшін негізгі теоремалар: Ферма, Ролль, 

Лагранж (ақырлы өсімшелер формуласы), Коши теоремалары. 

Анықталмағандықтарды ашу Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы. Тейлор 

формуласының қалдық мүшесі. Тейлор формуласының қалдық мүшесінің 

Лагранж, Пеано және Коши түрінде жазылуы. Маклорен формуласы. Негізгі 

элементар функциялардың Маклорен формуласы бойынша жіктелуі. 
 

Функцияны туындының көмегімен зерттеу 

Дифференциалданатын функцияның монотонды болуының критерийі. 

Функцияның экстремумы. Функция графигінің ойыстығы мен дөңестігі, иілу 

нүктелері. Функция графигінің асимптотасы. Вертикаль, горизонталь және 

көлбеу асимптоталар. Көлбеу асимптоталар туралы теорема. Кесіндідегі 

функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. Функцияны толық зерттеу 

және оның графигін салу. 
 

Анықталмаған интеграл 

Алғашқы функция туралы түсінік. Анықталмаған интеграл. 

Анықталмаған интегралдың негізгі қасиеттері. Анықталмаған 

интегралдардың кестесі. Анықталмаған интегралды айнымалыны ауыстыру 

және бөліктеп интегралдау әдістерімен есептеу. 
 

Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды 

интегралдау 

Рационал бөлшектерді интегралдау. Дұрыс рационал бөлшекті жай 

бөлшектерге жіктеу. Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Рационал 

бөлшектерді элементар функцияларды интегралдауға келтіру. Иррационал 

өрнектерді интегралдау. Бөлшекті-сызықты иррационалдықты интегралдау. 
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Квадраттық иррационалдықты интегралдау. Эйлер алмастырулары. 

Дифференциалдық биномды интегралдау. Кейбір тригонометриялық 

функцияларды интегралдау. 
 

Риман бойынша анықталған интеграл 

Анықталған интеграл. Дарбудың жоғарғы және төменгі интегралдық 

қосындылары. Жоғарғы және төменгі қосындылардың негізгі қасиеттері. 

Интегралданудың қажетті және жеткілікті шарттары. Интегралданатын 

функциялар кластары. Жоғарғы шегі айнымалы болатын анықталған 

интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
 

Анықталған интегралдардың қасиеттері мен есептеу әдістері 

Анықталған интегралдың қасиеттері. Интегралдарды бағалау. 

Теңсіздіктерді интегралдау. Орта мән туралы теоремалар. Анықталған 

интегралды есептеу әдістері: айнымалыларды ауыстыру, бөлшектеп 

интегралдау. Функцияны интегралдау үшін рекурренттік формулаларды 

қолдану. 
 

Анықталған интегралдың қолданылулары 

Жиынның шекарасы туралы түсінік. Жазық фигура. Жазық фигураның 

ауданы. Қисықсызықты трапецияның және қисықсызықты сектордың 

аудандары. Қисық туралы түсінік. Қисықтың параметрлік түрде берілуі. 

Түзуленетін қисық туралы түсінік. Қисық доғасының ұзындығын есептеу. 

Доғаның дифференциалы. Айналу денесінің көлемін есептеу. 
 

Меншіксіз интегралдар 

Шектеусіз функцияның интегралы. Интегралдау аралығы шексіз 

болатын меншіксіз интегралдар. Оң функцияның меншіксіз интегралы 

(жинақтылық критерийі, салыстыру теоремасы). Абсолютті және шартты 

жинақталатын меншіксіз интегралдар. Меншіксіз интегралдардың жинақталу 

белгілері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Математикалық индукция әдісі. Ньютон биномы. Сандық жиындардың 

жоғарғы және төменгі шекаралары. 

2. Тізбектер шегі. Шексіз аз және шексіз үлкен тізбектер. Монотонды және 

шенелген тізбектер. 

3. Тізбектің жинақтылығының Коши критериі. Тізбекшелер. Дербес шектері. 

Жоғарғы және төменгі шектері. 

4. Функция ұғымы. Функцияның анықталу облысы. Кері функциялар. 

Күрделі функциялар. Параметр түрде берілген функция. Айқындалмаған 

түрде берілген функция. 

5. Функцияның шегі. Функция шегінің бар болуы Коши критерийі. Тамаша 

шектер. Функцияларды салыстыру. 
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6. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Бірқалыпты 

үзіліссіздік. 

7. Функцияның туындысын есептеу. Кері және күрделі функциялардың 

туындылары. Параметр түрде берілген функцияның туындысы. 

Айқындалмаған түрде берілген функцияның туындысы. 

8. Функцияның дифференциалы. Жоғары ретті туындылар және 

дифференциалдар. 

9. Тейлор формуласы. Лопиталь ережесі. 

10. Туындының көмегімен функцияны зерттеу, графигін салу. 

11. Анықталмаған интегралдар. Анықталмаған интегралды айнымалыны 

ауыстыру және бөліктеп интегралдау әдістерімен есептеу. 

12. Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды 

интегралдау. 

13. Анықталған интеграл. Анықталған интегралды айнымалыны ауыстыру 

және бөліктеп интегралдау әдістерімен есептеу. 

14. Анықталған интегралдардың қолданулары: ауданды, доғаның ұзындығын, 

көлемді есептеу. 

15. Меншіксіз интегралдар. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Жиындар және оларға қолданылатын амалдар. 

2. Бос емес сандық жиынның супремумы және инфимумы. 

3. Шектің анықтамасы бойынша тізбектің шегін табу. 

4. Коши критерийі бойынша тізбек жинақтылығын дәлелдеу. 

5. Тізбектің жоғарғы және төменгі шектерін табу. 

6. Шексіз аз және шексіз үлкен шамалардың жинақтылығы. 

7. Функциялардың шектерін есептеу. Тамаша шектерді қолдану. 

8. Функцияның үзіліссіздігін зерттеу. Функцияның үзіліс нүктелерін 

анықтау. 

9. Функцияның туындысын есептеу. Кері және күрделі функциялардың 

туындыларын есептеу. Параметр түрде берілген функцияның туындысын 

есептеу. Айқындалмаған түрде берілген функцияның туындысын есептеу. 

10. Функцияны туындының көмегімен толық зерттеу және функция 

графигінің эскизін салу. 

11. Функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. 

12. Анықталмаған интегралдарды есептеу. Рационал бөлшекті интегралдау. 

13. Квадраттық иррационалдықты интегралдау. 

14. Тригонометриялық функцияларды ннтегралдау. 

15. Меншіксіз интегралдарды есептеу. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Шектерді есептеу әртүрлі әдістер. 

2. Эквивалентті шамалардың таблицасы. Функцияларды салыстыру. 

3. Функцияның үзіліссіздігі. Кері функцияның үзіліссіздігі. Күрделі 

функцияның үзіліссіздігі. 

4. Функцияның бірқалыпты үзіліссіздігі. Кантор теоремасы. 

5. Функцияның туындысы. Дифференциалдау ережелері. 

6. Дифференциал көмегімен функцияның нүктедегі мәнін жуықтап есептеу. 

7. Жоғарғы ретті туындылар. Лейбниц формуласы. 

8. Функцияның өсу, кему аралықтары. Экстремум нүктелері. Функцияның ең 

үлкен және ең кіші мәндері. 

9. Функция графигінің иілу нүктелері мен доңестік бағыттары. 

10. Туынды қасиеттері арқылы функцияны зерттеу, графигін салу. 

11. Анықталмаған интегралдар. Интегралдау негізгі әдістері: жіктеу әдісі, 

айнымалыны ауыстыру әдісі, бөліктеп интегралдау әдісі. 

12. Кейбір иррационал функцияларды интегралдау. Дифференциалдық 

биномды интегралдау. Эйлер алмастыруларын қолданып интегралдау. 

13. Кейбір тригонометриялық функцияларды интегралдау. 

14. Анықталған интегралдың геометрияда, механикада, физикада 

қолданулары. 

15. Меншіксіз интегралдарды зерттеу. 
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физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Гусманова Ф.Р. 

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Турганбаева А.Р. 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Пәннің қойылуы: «Алгоритмдер және деректер құрылымы» пәні 

студенттерге алгоритмдеу мен программалаудың негізгі түсініктері бойынша, 

алгоритмдер мен деректер құрылымдары, алгоритмдерді құру әдістері, 

алгоритмдерді талдау, программаларды жазу әдістері мен технологиялары, 

ақпараттарды ішкі сұрыптаудың әр түрлі алгоритмдері мен іздеу есебі 

туралы білімді қалыптастыруға арналған. Пәнді оқу барысында 

қарастырылатын алгоритмдер пайдалы болуы мүмкін алгоритмдердің 

қасиеттері мен жағдайлары қарастырылады және алгоритм мен есептеу 

жүйесінің теориясын талдаумен байланыс жүргізіледі, алгоритмдердің 

тиімділігі зерттеледі. 

Әртүрлі есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін дайындауда 

студенттердің білімі мен меңгеруі ақпаратты өңдеудің іргелі 

алгоритмдерімен қатар заманауи жаңа алгоритмдік әдістерді меңгеруге 

ұмтылуын дамыту пәннің маңызы мен рөлі болып табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

- алгоритмдік әдістерді; 

- құрылымның ерекшеліктерін, алгоритмдерді ұйымдастыру мен 

практикалық жүзеге асыруды  

білуі керек; 

- қарастырылатын алгоритмдер пайдалы болуы мүмкін алгоритмдердің 

қасиеттері мен жағдайларын қарастыруды; 

- іргелі есептеу алгоритмдері мен олардың қасиеттерін пайдалана 

отырып, алгоритмдердің сызықтық, тармақтық және циклдық типтеріне 

келтіріп әр түрлі программаларды құруды; 

- әр түрлі ішкі сұрыптаудың әдістерін пайдалана отырып массивтерді 

өңдеуді; 

- алгоритмді талдаумен байланысты зерттеуді; 
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- алгоритмдер тиімділігін талдауды; 

- есептеу модельдері мен құрылымдарын практикалық пайдалану, 

алынған нәтижелерге талдауды  

жүргізе білуі керек; 

- есепті шешу үшін алгоритмдер мен программаларды дайындау 

бойынша; 

- заманауи программалық қамтаманы, заманауи есептеу техниканы 

пайдалану бойынша практикалық жұмыс істеуге  

дағдысы болуы керек. 

Пәнді меңгеру барысында студенттерде келесі құзіреттіліктер 

қалыптасуы керек: 

- инструменталдық құзіреттілік: Ғаламтор кеңістігінде оңай хабардар 

болуы, «Алгоритмдер және деректер құрылымы» курсының түсініктілік-

категориалдық аппаратпен ғылым және пән тұрғысынан таныс болуы; 

- тұлға аралық құзіреттілік: пәнаралық командада жұмыс істеу арқылы 

қабілеттілікті дамыту, мәдени аралық айырмашылықтарды қабылдауға 

қабілетті болуға; 

 жүйелі құзіреттілік: заманауи заңдарды қолдана білу және 

хабардар болуы; заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 

жаңа білімді алуға қабілетті болуы; 

 пән бойынша құзіреттілік: «Алгоритмдер және деректер 

құрылымы» курсының мазмұнын, оның мақсаты мен мәселесін білуі, блок-

схемалармен жұмыс істеуді білу, солардың негізінде программа құра білуге 

құзіретті болу керек.  

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер: Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар. 

Аралас пәндер мен осы пәнге негізделген пәндер тізімі: Тілдер мен 

программалау технологиясы. Объектіге-бағытталған талдау және жобалау. 

Параллельді программалау. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атаулары 

1 Компьютердің моделі. 

2 Алгоритмдер. Алгоритмдерді талдау принциптері. 

3 Деректердің типтері мен құрылымдары. 

4 Тізбектерді өңдеу алгоритмдері. Ішкі сұрыптау алгоритмдері. 

5 Жиындар. 

6 Хеш-кестелер. 

7 Іздеу алгоритмдері. 

8 Динамикалық программалау. 

9 Графтармен жұмыс істеу алгоритмдері. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Алгоритмдер және деректер құрылымы» пәнін оқытудың мақсаты: 

«Алгоритмдер және деректер құрылымы» пәні студенттерге алгоритмдеудің 

негізгі түсініктері бойынша, алгоритмдер мен деректер құрылымдары, 

алгоритмдерді құру әдістері, алгоритмдерді талдау, программаларды жазу 

әдістері мен технологиялары туралы, ақпараттарды ішкі сұрыптаудың әр 

түрлі алгоритмдері мен іздеу есебі туралы білімді қалыптастыруға арналған. 

Пәнді оқу барысында қарастырылатын алгоритмдер пайдалы болуы мүмкін 

алгоритмдердің қасиеттері мен ерекшеліктері және жағдайлары 

қарастырылады, алгоритмдерді талдаумен байланыс жүргізіледі, 

алгоритмдердің тиімділігі зерттеледі. 

«Алгоритмдер және деректер құрылымы» пәнінің нысаны және әдістер 

жүйесі. Әртүрлі алгоритмдер, алгоритмдік модельдер мен деректер 

құрылымы ұсынылып отырған пәннің оқыту нысаны болып табылады. 

«Алгоритмдер және деректер құрылымы» пәні заманауи компьютерлік 

алгоритмдер бойынша түбегейлі кіріспе курсы болып табылады. Пәннің 

категориалдық аппараты: әдіс, алгоритм, блок-схема, программа, ақпараттық 

құрылым, стратегия. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Компьютердің моделі 

Компьютердің толық моделі. Компьютердің ықшамдалған моделі. 

 

Алгоритмдер. Алгоритмдерді талдау принциптері 

Алгоритмдер. Алгоритмдерді талдау. Алгоритмдерді талдау принциптері. 

Алгоритмдерді дайындау. «Бөл және билік жүргіз» принципіне негізделген 

алгоритмдерді талдау. Функцияның өсуі. О-нотация. Қарапайым рекурсиялар. 

Алгоритмдерді талдауға мысалдар. 

 

Деректердің типтері мен құрылымдары 

Деректердің негізгі типтері. Массивтер, көпөлшемді массивтер. 

Массивтерді өңдеу. Сызықты тізімдер. Деректердің абстрактілі типтері: стек, 

кезек, дек. Тізімдер. Байланысқан тізім. Сақиналы тізім. Нұсқауыштар. 

Ақпараттық құрылымдар. Ағаштар. Ағаштарды беру. Жадыны динамикалық 

бөлу. 

 

Тізбектерді өңдеу алгоритмдері. Ішкі сұрыптау алгоритмдері 

Ішкі сұрыптау алгоритмдері: қосып сұрыптау, таңдап сұрыптау. 

Айырбастап сұрыптау алгоритмін талдау. Шейкерлік сұрыптау. Бөліп 

сұрыптау. Ішкі сұрыптаудың балама әдістері. 
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Жиындар 

Жиындарға операциялар қолдану. 
 

Хеш-кестелер 

Хештеу, хеш-кестелері және шашырау кестесі. Хештеудің негізгі 

идеясы. Кілттер және хеш-функциялар. Қайшылықты болдырмау. Кілттерді 

тарату. Бірқалыптылық. Есептеу қарапайымдылығы. Хеш-функциялар мен 

хеш-кестелерді жүзеге асыру. 

Іздеу алгоритмдері 

Сызықтық іздеу. Екілік іздеу. Жолда іздеу. Жолдарды өңдеу 

алгоритмдері. Рекурсивті алгоритмдер.  
 

Динамикалық программалау 

Конвейер жұмысының кестесі. Динамикалық программалау элементтері. 
 

Графтармен жұмыс істеу алгоритмдері 

Графтар және графтар алгоритмдері. Бағытталған, бағытталмаған 

графтар. Максималды ағын туралы есеп. Ең қысқа жолды табу. 
 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  
 

1. Блок-схема құру. 

2. Рекурсивті алгоритмдерді жүзеге асыру. 

3. Массивтерді өңдеу. 

4. Ішкі сұрыптау алгоритмдерін жүзеге асыру.  

5. Хеш-функцияларды құру. 

6. Іздеу алгоритмін жүзеге асыру. 

7. Динамикалық жадыдағы құрылымдар.  

8. Графта ең қысқа жолды табу.  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Алгоритмдердің типтері мен қасиеттері. Базалық басқару құрылымдары. 

Алгоритмдерге мысалдар. 

2. Циклдық құрылым алгоритмдері. Массивтерді өңдеу алгоритмдері.  

3. Ағаштарды беру мысалдары. Деректердің абстрактілі типтері.  

4. Қосып сұрыптау, таңдап сұрыптау алгоритмдеріне мысалдар. 

5. Біріктіріп сұрыптау алгоритмдері. 

6. Кестеде іздеу. Жолды тікелей іздеу. 

7. Деректердің динамикалық құрылымы. 

8. Компьютер моделі.  

9. Функцияның өсуі. Асимптотикалық белгілеулер.  

10. Көпбайланысты құрылымдар. 

11. Ішкі сұрыптаулардың балама әдістері.  
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12. Объектілі-бағытталған программалаудың негіздері.  

13. Кластар иерархиясы.  

14. Абстрактілі салыстырмалы объектілер. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Урмашев Б.А. 

оқытушы Сакыпбекова М.Ж. 

 

Пікір жазғандар: 

техника ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ІТ университеті ақпарат-

тық жүйелер кафедрасының ассистент профессоры Сатыбалдиева Р.Ж. 

PhD докторы, доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің математикалық және 

компьютерлік пішіндеу кафедрасының меңгерушісі Жакебаев Д.Б. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Пәннің тағайындалуы: пән заманауи программалау тілдері жайлы 

студенттердің жүйелі білімін программалау үшін, программалық қамтаманы 

құрудың әдістері мен құралдарына, программалаудың келешегі бар 

технологиясына арналған. 

Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент: 

- программалау тілінің негізгі элементтері: мәліметтер типтері, 

операторларды; 

- функцияның кітапханасының мүмкіндіктері, абстрактылы және 

пайдаланушы типтерді, құрылымды, функцияларды құру әдістерін;  

- программалау технологияларының дамуындағы тенденциялары мен 

перспективалық бағыттарын  

білу керек; 
- жүйелі талдау, жобалау, кодтау түзету және тестілеу, құжаттауды 

орындау және программалық өнімді шығара  

алу керек; 
- программалау технологияларының дамуындағы тенденциялары мен 

перспективалық бағыттарына; 

- кодты оңтайландыру әдістері туралы  

түсінік бере алу керек; 
- программалау тілдерінде алгоритмді және мәліметтер құрылымын 

жүзеге асыруда; 

- программаға тестілеу және түзету жүргізуде  

білікті болуы керек. 
Пәннің мәні мен рөлі: берілген пән бакалавр пәні болып табылады 

және программалау технологиясына арналған пәндердің тақырыптарын 

дамытады.  

Берілген пәнді игеру үшін алдыңғы пән: Ақпараттық-
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коммуникациялық технологиялар. Математикалық талдау. Аналитикалық 

геометрия және алгебра. 

Оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті дағдылар мен 

икемділіктен, білімнен тұратын пән: Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар. Математикалық талдау. Аналитикалық геометрия және 

алгебра. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атаулары 

1.  Программалау тілдерінің жалпы сипаттамасы. 

2.  Программалау тілдерінің негізгі түсініктері. 

3.  Заманауи прогаммалау тілдерінің базалық конструкциялары. 

4.  Функциялар және әдістері. 

5.  Мәліметтер құрылымы. 

6.  Мәліметтерді тиімді сақтау және өңдеу әдістері. 

7.  Программалық қамтаманы жобалау. 

8.  Процедуралық, логикалық, функционалдық және объектіге-

бағытталған программалау. 

9.  Программалау технологиялары және құрал-саймандар құралдары 

10.  Объектіге-бағытталған программалаудың әдістемесі (І).  

11.  Объектіге-бағытталған программалаудың әдістемесі (ІІ).  

12.  Пайдаланушы интерфейсі. 

13.  Программалық қамтаманы тестілеу және верификация 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты: программаларды құрудың негізгі 

принциптерін заманауи программалау тілдерінің көмегімен ұсыну, негізгі 

көпфункционалды қосымшаларды құру әдістеріне үйрету, заманауи 

программалау технологияларының дамуына түсініктеме беру.  

 Пәнді оқытудың міндеттері: 

 тілдердің заманауи жағдайы мен перспективті дамуы және 

программалау технологиялары туралы түсінік беру;  

 заманауи прогаммалау әдістемесінің ерекшеліктерін жеткізу; 

 программалық қосымшаларды жобалау принциптерімен, 

модельдерімен және әдістерімен таныстыру; 

 көпфункционалды қосымшаларды тиімді құруға септігін тигізетін 

алгоритмдер мен тәсілдерге түсінік беру; 

 программалау құралдарын қолдану мен жобалауға дағдыландыру; 

Берілген пәнді оқытудың объектілері деп – мәліметтер типтерін, 

айнымалыларды, функцияларды, класстарды және объектілерді айтады. 

Берілген пәнді оқытудың әдістері: аналитикалық, практикалық, 
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диалектикалық, ғылыми-зерттеу және т.б. 

Бұл пәннің басқа ғылымдардың арасындағы ғылымдағы ролі мен 

орны: бұл пән ғылым ретінде программалау технологиясы мен тілдерін 

оқытады. Берілген пән компьютерлік ғылым ретінде заманауи программалау 

тілдерінің құралдарын қолданумен көпфункционалды программалық 

қосымшаларды құру және жобалау үдерісін анықтайды.  

Осы пәннің аясында алынған білім, маманға программалық қосымшаны 

құруда және енгізуде біліктілік танытуға мүмкіндік береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Программалау тілдерінің жалпы мінездемесі 

Программалау сапасын қамтамасыз ететін негізгі принциптер. 

Программалау тілдерін қолдану аумақтары. Программалау тілдерінің 

құрылымды даму концепциясы. Алгоритмдеудің негіздері. Жоғары деңгейлі 

тілдерде алгоритмды жүзеге асырады. 

 

Программалау тілдерінің жалпы сипаттамасы 

Мәліметтер типтері. Мәліметтер күрделі және құрама типтері. 

Мәліметтердің объектілерін  жариялау. Программалаудың негізгі 

құрылымын және оларды жүзеге асыру әдістерін ұсыну.  

 

Заманауи программалау тілдерінің базалық конструкциялары 

Сызықты және тармақталған алгоритмдерді программалау. Циклдік 

және құрама алгоритмдерді программалау.  

 

Функциялар және әдістері 

Тапсырма тәсілдері. Сипаттау. Параметрлерді жіберу. Шақыру тәсілдері. 

Рекурсия. Рекурсивті функцияларды қолдану.  

 

Мәліметтер құрылымы 

Массивтер. Жолдар. Көпмүше.  

 

Мәліметтерді тиімді сақтау және өңдеу тәсілдері 

Сыртқы объектілер мен мәліметтерді алмасу технологиялары. Файлдар, 

мәліметтер базасы. Мәліметтердің файлдарын қолдау жүйесі.  

 

Программалық қамтаманы жобалау 

Программалық қамтаманың өмірлік циклы. Программалық қамтаманы 

жобалаудың негізгі кезеңдері. Программалық қамтаманың архитектурасы. 

Жобалау шаблондары. Программаларды құрастыру тәсілдері. Программаның 

дұрыстығын дәлелдеу негіздері.  
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Процедуралық, логикалық, функционалдық және объектіге-

бағытталған программалау 

Программалаудың парадигмасы. Негізгі айырмашылықтар, 

артықшылықтар, кемшіліктер, даму перспективалары.  

 

Программалаудың технологиялары мен құрал-саймандар 

құралдары 

Программалау технологиялары және негізгі ұғымдары мен тәсілдері. 

Программалаудың біріктірілген ортасында жұмыс істеу.  

Объектіге-бағытталған программалаудың әдістемесі (I) 

Объектіге-бағытталған программалаудың базалық түсініктері (ОБП). 

Класстар мен объектілер. Мәліметтер және әдістер (функция, процедура) 

спецификасы. 

 

Объектіге-бағытталған программалаудың әдістемесі (IІ) 

Инкапсуляция. Полиморфизм. Мұрагерлік. Объектіге-бағытталған 

программалаудың технологиясы. Программалық қамтаманы құру үшін ОБП- 

нің аспаптық ортасы. Визуалды жобалау. Қасиеттер. Оқиғалар.  

 

Пайдаланушы интерфейсі 

Прораммалық қамтама жұмысының сұхбат режимін ұйымдастыру. 

Достық пайдаланушы интерфейсін жобалаудың негізгі принциптері. 

«Пайдаланушы-программалық қамтама» сұхбаттық режимдерін құру 

құрылымы. Көптерезелі интерфейс. Графикалық пакеттерді қолдану.  

 

Программалық қамтаманы тестілеу және верификация. 

Компиляция 

Программалық қамтаманың верификациясы. Программалық қамтаманы 

тестілеудің әдістері мен принциптері. Тестілеу жоспары. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРҒА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Арифметикалық және логикалық өрнектерді есептеу. 

2. Шартты операторлар. 

3. Циклдер. 

4. Бірөлшемді және екіөлшемді массивтер. 

5. Нұсқауыштар, сілтемелер. 

6. Динамикалық массивтер. 

7. Символдар және жолдар. 

8. Құрылымдар мен біріктірулер. 

9. Файлдарды қолдану. 

10. Функциялар, әдістері мен ішкі программалар. 

11. Рекурсивті функциялар. 
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12. Класстар мен объектілер. 

13. Класстарды мұрагерлеу. 

14.  Бір бағытты тізімдер. 

15. Екі бағытты тізімдер. 

 

СӨЖ-НА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Жолдарды манипуляциялау, іздеу және ұсыну. 

2. Теңдеулер жүйесін шешуде массивтерді қолдану. 

3. Рекурренттік қатынасты есептеу. 

4. Рекурсивті функцияларды іске асыру. 

5. Стектер мен кезектерді ұйымдастыру. 

6. Хэш-таблицалар. 

7. Қиылыспайтын жиындар үшін деректер құрылым. 

8. Топологиялық сұрыптау. 

9. «Бөл және басқар» алгоритмі. 

10. Динамикалық программалау алгоритмдері. 

11. Іздеудің бинарлы ағаштары. 

12. Қызыл-қара алгоритмдер. 

13. Ықтималдық талдау және рандомизирленген алгоритм. 

14.  Үлкен сандармен жұмыс. 

15. Жоғары деңгейлі тілдердің графикалық кітапханасымен жұмыс. 
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технологиялар университетінің ақпараттық жүйелер кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры Сатыбалдиева Р. Ж. 

 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан-Британ 

Техникалық университеттінің электротехника және компьютер ғылымдары 

кафедрасының қауымдастырылған профессоры Уалиева И. М. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің мақсаты қазіргі заманғы операциялық жүйелерді кәсіби салада 

қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып 

табылады. Операциялық жүйелер компьютер қолданушылары бірлесіп 

қолданатын аппараттық құрылғылардың абстракциясын береді және 

ресурстарын басқарады. Бұл пәннің тақырыптарында операциялық жүйенің 

компьютерлік жүйе мен желілердің аппараттық бөлігімен өзара әрекетіне 

қатысты негізгі білімдері ашылады, ядро және қолданушы режимдеріндегі 

жұмысы сипатталады, сондай-ақ операциялық жүйелерді жобалаудың және 

жасаудың негізгі тәсілдері келтіріледі. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- операциялық жүйелерді жобалаудың негізгі принциптерін; 

операциялық жүйелердің мақсатын, қызметін, классификацияларын; 

операциялық жүйенің есептеуіш ресурстарын басқару принциптерін; 

мультипрограммалау, процесстер және ағымдар концепциясын; операциялық 

жүйенің виртуализация және ұтқырлық принциптерін білуі тиіс; 

- процесстер мен ағымдарды жоспарлау және синхронизациялаудың 

негізгі алгоритмдерін жүзеге асыра; жадыны басқара; дискілік жоспарлай; 

көпағымды қосымшаларды өңдей; нақты операциялық жүйелерде 

жұмыстардың ерекшелігін ескере; операциялық жүйелердің аспаптық 

құралдарын қолдана алуы тиіс; 

- операциялық жүйені орнату; есеп жазбаларын басқару; 

қолданушының жұмыс ортасының параметрлерін баптау; аппараттық 

құралдарды конфигурациялау; дисктер мен файлдық жүйелерді басқару; 

желілік параметрлерді баптау дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Пәннің рөлі мен маңызы: бұл пәнді оқу студенттерге заманауи 

ақпараттық технологияны қолдануға байланысты оқу пәнінің материалдарын 
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дұрыс меңгеруге және әртүрлі операциялық орталарда практикалық жұмыс 

сәтті болуы үшін қажетті операциялық жүйелер аумағындағы базалық білімді 

алуға мүмкіндік береді. 

Бұл пәнді меңгерудегі алдыңғы пәндер: Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар. Алгоритмдер және деректер құрылымы. 

Тілдер және бағдарламалау технологиялары.  

Бұл пәнді игеру үшін қажетті дағды, білім және икемділіктерден 

тұратын пәндер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1.  Операциялық жүйелерге кіріспе. Компьютердің аппараттық қамтамасына 

шолу. 

2.  Процесстерді басқару. 

3.  Өзара шығару және синхронизация. 

4.  Жадыны басқару. 

5.  Енгізу-шығаруды басқару. 

6.  Файлдық жүйелер. 

7.  Қауіпсіздікті басқару. 

8.  Виртуалды машиналар. 

9.  Үлестірілген жүйелер. 

10.  Нақты мысалдарды меңгеру: Windows операциялық жүйесі; Linux 

оперциялық жүйесі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты: операциялық жүйелердің концепцияларын, 

операциялық жүйелерді құру мен жобалаудың негізгі принциптерін меңгеру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 

- қазіргі заманғы операциялық жүйелердің міндеттері, қызметі және 

классификациялары туралы түсінік беру; 

- қазіргі заманғы операциялық жүйелер механизмі, абстракциясы 

және негізгі ұғымдар туралы түсінік беру; 

- қазіргі заманғы операциялық жүйелермен жұмыс жасауға 

практикалық дағдыландыру; 

- Операциялық жүйелерді құрудың және жобалаудың қазіргі заманғы 

тенденцияларымен таныстыру. 

Берілген пәнді игерудің объектісі болып операциялық жүйелердің 

қауіпсіздігімен қамтамасыз ету құралдары, файлдық жүйелер, ресурстарды 

басқару механизмі, ағымдар мен процестер моделдері, операциялық жүйелер 

компоненттері жатады. 



40 
 

Берілген пәнді игерудің әдістері: аналитикалық; практикалық; 

диалектикалық; ғылыми-зерттеу және тағы басқа. 

Берілген пән ғылымының басқа ғылым ортасындағы орны мен рөлі: 

берілген пән ғылым ретінде заманауи операциялық жүйелердің маңызды 

ерекшеліктері мен жобалаудың іргелі принциптерін қарастырады. Бұл пән 

операциялық жүйе механизмі мен құрылымы туралы, сонымен қатар оларды 

жасау кезіндегі қолданылатын конструктивті шешімдер мен маңызды 

келісімдер туралы нақты түсінік береді. Берілген пән шеңберіндегі игерілген 

білім маманға заманауи операциялық орталардағы программалау, 

ресурстармен басқару және деректерді өңдеуді автоматизациялау есептерін 

шешу үшін қолдануға мүмкіндік береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Оперциялық жүйелерге кіріспе. Компьютердің аппараттық 

қамтамасына шолу 

Операциялық жүйенің рөлі мен міндеті. Қарапайым операциялық 

жүйенің функционалды мүмкіндіктері. Жобалау сұрақтары: тиімділік, 

сенімділік, иілгіштік, төзу қабілеттілігі, қауіпсіздік, үйлесімділік. 

Программалық/аппараттық қамтаманың эволюциясы. Құрылғыларды 

ұйымдастыру. Үзілістік: әдістері мен жүзеге асырылуы. 

 

Процестерді басқару 

Процестер моделі мен күйі. Көпміндетті жүйелер. Ағымдарды басқару. 

Ағымдар моделі мен күйі. Бір процессорлы жүйелерде процестерді жобалау. 

Ығыстыратын және ығыстырмайтын жоспарлау. Жоспарлаушылар және 

жоспарлау стратегиялары.  

 

Өзара шығару және синхронизация 

Процестер мен ағымдардың өзара әрекеті және синхронизациясы. 

Параллельді асинхронды процестер және процесс аралық өзара әрекет. Өзара 

шығару. Семафорлар. Мониторлар. Өзара тосқауылдар. Өзара 

тосқауылдарды анықтау, жою, тоқтату, болдырмау. 

 

Жадыны басқару 

Физикалық жадыға және жадыны басқарудың аппараттық қамтамасына 

шолу. Кэштеу. Виртуалды жады. Виртуалды адрестерді физикалық адреске 

түрлендіру. Виртуалды беттерді ауыстыру алгоритмдері. 

 

Енгізу-шығаруды басқару 

Тізбекті және параллельді құрылғылар сипаттамалары. Буферлеу 

стратегиясы. Жадыға тікелей қолжетімділік. Істен шығулардан кейін қалпына 

келтіру. Дискілік жоспарлау. RAID- массивтер. 
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Файлдық жүйелер 

Файлдар: ақпараттар, мета ақпараттар, операциялар, ұйымдастыру, 

буферлеу. Каталогтар мазмұны мен құрылымы. Файлдық жүйені монтаждау 

және бұзу. Виртуалды файлдық жүйелер. Атау, іздеу, қолжетімділік, резервті 

көшірме. 

Қауіпсіздікті басқару. Аутентификация. Қолжетімділікті бақылау. 

Рұқсат етілмеген кірулерді анықтау. Зиянды бағадарламалық қамтамалардан 

қорғау. Буфердің толтыратын шабуылдарымен күрес. 

Виртуалды машиналар 

Виртуалды машина типтері. Гипервизорлар. Программалық 

виртуалдау. Аппараттық виртуалдау. Операциялық жүйелер деңгейінде 

виртуалдау. Виртуалдау құны. 

 

Үлестірілген жүйелер 

Үлестірілген операциялық жүйелер. Үлестірілген файлдық жүйелер. 

Процедураны алыстан шақыру. Үлестірілген синхронизация.  

 

Нақты мысалдарды меңгеру: Windows операциялық жүйесі; Linux 

операциялық жүйесі 

 Операциялық жүйені жобалау принциптері. Жүйелік компоненттер. 

Жадыны басқару. Процессорды жоспарлау. Файлдық жүйелер. 

 

СЕМИНАР ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Аппараттық қамтаманың конфигурациясы мен сипаттамаларын меңгеру. 

2. Процесстерді жоспарлау алгоритмдерін жүзеге асыру. 

3. Ағымдарды жүзеге асыру. 

4. Көп ағымды қосымшаларды құру. 

5. Семафорлар және мониторларды жүзеге асыру. 

6. Өзара блокталуды тоқтату алгоритмдерін жүзеге асыру. 

7. Виртуалды беттерді ауыстыру алгоритмдерін жүзеге асыру. 

8. Дисктік жобалау алгоритмдерін жүзеге асыру. 

9. Windows/Linux операциялық жүйесін орнату. 

10. Қолданушы профилін құру және конфигурациясын беру. 

11. Windows/Linux операциялық жүйелер қызметінің негізгі принциптері. 

12. Қолданушылар мен группаларды басқару. 

13. Windows/Linux операциялық жүйелерінің процестерін басқару. 

14. Windows/Linux операциялық жүйелерінің файлдарын басқару. 

15. Істен шығу және тоқтау кезінде операциялық жүйелерді тексеру және 

қалпына келтіру. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАПСЫРМАЛМАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ 
 

1. Әртүрлі операциялық жүйелерде процесстерді басқару әдістерін 

салыстыру. 

2. Процесстердің диспетчерлендіруін имитациялық модельдеу. 

3. Виртуалды беттерді ауыстыру алгоритмдерінің өнімділігін талдау. 

4. Дискілік жоспарлау алгоритмдерінің өнімділігін талдау. 

5. Әртүрлі операциялық жүйелерде жадыны басқару әдістерін салыстыру. 

6. Қазіргі заманғы операциялық жүйелерге шолу. 

7. Смартфондар, планшеттер және басқа мобильді құрылғыларға арналған 

операциялық жүйелер.  

8. Процесстерді жоспарлау симуляторын жүзеге асыру. 

9. Жадыны басқару симуляторын жүзеге асыру. 

10. Файлдық жүйе симуляторын жүзеге асыру. 

11. Үлестірілген қосымшаларды жүзеге асыру. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Пәннің тағайындалуы: берілген пән студенттердің ауқымды және 

жергілікті желілерді эксплуатациялау, қауіпсіздік мәселелері, компьютерлік 

желілелерді қолдау мен жобалаудың қолданыстағы әдістері туралы жүйелік 

білімдерін қалыптастыруға арналған. 

Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент: 

- желі теориясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын; 

- LAN және WAN желілерін құрудың негізін; 

- бағыттау протоколдарының сипаттамаларын; 

- бағыттауыштар мен коммутаторлардың негізгі күйлерін  

білуі керек; 

- желі конфигурациясын жасай; 

- желіге арналған қажетті құрылғыларды таңдай  

алу керек; 
- желіні құру әдістері туралы; 

- қолданыстағы протоколдар және олардың ерекшеліктері туралы; 

- желіні тиімділеу әдістері туралы 

түсінік бере алу керек; 

- компьютерлік желілерде жобалай алуда; 

- желідегі қателіктерді диагностикалау және тексеруді жүргізе алуда; 

- қажетті қауіпсіздік саясатын таңдауда  

білікті болуы керек. 
Пәннің мәні мен ролі: берілген пән бакалавр пәні болып табылады және 

желі мен жүйелерді ұйымдастыруға арналған пән тақырыбын дамытады. 

Берілген пәнді игеру үшін алдыңғы пән: Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар. 

Оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті дағдылар мен икемділіктен, 

білімнен тұратын пән: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

6.  Желі арқылы байланыс. 

7.  OSI моделі қосымшаларының деңгейлік протоколдары мен 

функционалдығы. 

8.  OSI моделінің транспорттық деңгейі. 

9.  OSI моделінің желілік деңгейі. 

10.  Бағыттауыштың динамикалық протоколы. 

11.  RIP динамикалық протоколы, 1 түрі. 

12.  VLSM және CIDR. 

13.  RIP динамикалық протоколы, 2 түрі. 

14.  Бағыттаудың OSPF динамикалық протоколы. 

15.  Ауқымды желілердің технологиялары (I). 

16.  Ауқымды желілердің технологиялары (II).  

17.  Қашықтан қатынасу (I). 

18.  Қашықтан қатынасу (II). 

19.  Желілік қауіпсіздік (I). 

20.  Желілік қауіпсіздік (II).  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Желідегі қауіпсізідік мәселелерін шешудің принциптерін игеру, желіні 

құру және жобалау негіздерін уйрену.  

Пәнді оқыту есептері:  

- компьютерлік желі архитектурасы туралы түсінік беру; 

- желіні қолдану аймағы мен жобалаудың негізгі тәсілдеріне түсінік 

беру;  

- желінің болашақта қажетті моделдерін дамытудың негізгі 

тенденцияларын игеру; 

- желі ішінде ақпараттарды басқару әдістерін қолдана алуды уйрету. 

Берілген пәнді игерудің объектісі IP-адрестеу, деңгейлік моделдер, 

бағыттауыш протоколдары, желі типтері, ауқымды желілер технологиясы 

болып табылады.  

Берілген пәнді игерудің әдістері: аналитикалық, практикалық, 

диалектикалық, ғылыми-зерттеу және тағы басқа.  

Берілген пәннің ғылымдағы орны мен ролі: берілген пән ғылым 

ретінде компьютерлік желіні жобалауды оқытады. Берілген пән 

компьютерлік ғылым болып табылады, компьютерлік желінің 

функционалдығын тексереді және жобалау процестерін анықтайды. Осы пән 

шеңберінде алынған білім маманға ауқымды және жергілікті желілерді 

құруға және конфигурациялауға мүмкіндік береді.  
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НЕГІЗІГІ БӨЛІМ 

 

Желі арқылы байланыс 

Байланыс негіздері. Байланыс элементтері. Хабарлама байланыстары. 

Желі компоненттері: құрылғылар, медиа, қызметтер. Жергілікті желі ауданы 

– LAN. Ауқымды желі ауданы – WAN. Деңгейлік моделдерді қолдану.  

 

OSI моделі қосымшаларының деңгейлік протоколдары мен 

функционалдығы  

Ұсыныс деңгейі. Сессия деңгейі. Қосымша деңгейінің программалық 

жабдықтамасы. Қосымша деңгейінің қызметтері. Клиент-серверлік моделі. 

Серверлер. Peer-to-Peer желісі. E-mail қызметтері және SMTP/POP 

протоколдары. 

 

OSI моделінің транспорттық деңгейі 

Транспорттық деңгейдің негізгі мақсаты. Байланыстарды бөлу. 

Сегменттеу. Ақпараттар алмасуды бақылау. Сенімді байланыс. Берілісті 

қадағалау протоколы – TCP және қолданушы датаграммалық протоколы – 

UDP. 

 

OSI моделінің желілік деңгейі 

Желілік деңгейдің негізгі төрт процесі. Желілік деңгейдің протоколдары. 

IPv4 протоколы. IPv4 пакеті. IPv4 пакетінің басы. Ағымдағы IP пакет. 

Желілер – түйіндерді топтарға бөлу. Иерархиялық адрестеу.  

 

Бағыттаудың динамикалық протоколдары 

Бағыттаудың динамикалық протоколдарының негізгі мақсаты. 

Бағыттаудың динамикалық протоколдарының жұмысы. Статикалық 

бағыттаудың артықшылығы мен кемшілігі. Динамикалық бағыттаудың 

артықшылығы мен кемшілігі. 

 

RIP динамикалық протоколы, 1 түрі 

RIPv1 сипаттамасы және хабарлама форматы. RIP жұмысы. Шекаралық 

бағыттауыштар және автоматты түрде қосындылау. RIP жаңартуларды өңдеу. 

RIP жаңартуларды жіберу.  

 

VLSM және CIDR 

Интернеттегі түйіндердің экспоненциалды түрде өсуі. Класты IP 

адрестеу. Класты бағыттауыштарды жаңарту. Классыз IP адрестеу. CIDR 

және бағыттарды қосындылау. Классыз бағыттар протоколдары.  

 

RIP динамикалық протоколы, 2 түрі 

RIPv1 протоколының шектелуі. 
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Верификацилау және тесттілеу. RIPv2 байланыссыз желісі. Автоматты 

түрде қосындылау. Бағытауыш кестенін зерттеу. RIPv2 конфигурациясы. 

 

Бағыттаудың OSPF динамикалық протоколы 

OSPF хаттамасы. OSPF пакетінің түрлері. OSPF хаттамасының форматы. 

Аутентификация. OSPF негізгі конфигурациясы. OSPF және желінің 

қолжетімділігі. DR және BDR таңдау процесі. 

Ауқымды желілердің технологиялары (I) 

Базалық түсініктер. Frame Relay технологиясы. 

 

Ауқымды желілер технологиясы(II) 

ATM технологиясы. Виртуальды жеке желілер. IP ауқымды желілерде. 

 

Қашықтан қатынасу (I)  

Қашықтан қатынасу схемалары. Аналогты байланыс. ISDN желісі 

арқылы қосылу.  

 

Қашықтан қатынасу (II) 

ADSL технологиясы. CATV желісі арқылы байланысу. Сымсыз 

байланыс.  

 

Желілік қауіпсіздік (I) 

Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсінігі. Түрлері және мысалдары. 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамту әдістері. Шифрлау. Аутентификация, рұқсат 

беру, аудит. 

 

Желілік қауіпсіздік (II) 

Антивирустық қорғау. Желілік экран. Прокси-серверлері. Қорғалған 

каналдар мәселелері. IPsec. Шифрлеу негізіндегі VPN желілері. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРҒА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Желілік құрылғылардың негізгі параметрлерін баптау: IP адрестерді, 

желі маскаларын, көмейлер, DNS серверлері. 

2. Ақырғы құрылғыларға деректерді жеткізу. Желі аралық кеңістік арқылы 

деректерді жеткізу. Дұрыс қосымшаларға деректерді жеткізу. 

3. IP адрестерді тиімді түрде желішелер арасында тарату (subnetting). 

4. DNS қызметтері және протокол. 

5. WWW қызметтер және HTTP. 

6. Клиент-серверлік моделдерді баптау және Peer-to-peer желілері. 

7. P2P қызметтері. 

8. Gnutella протоколы. 

9. Қызметтер және Telnet протоколы. 
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10. E-mail процестерін конфигурациялау. 

11. TCP және UDP сегментациялау. 

12. Желідегі статикалық бағыттарды анықтау. 

13. Деректерді тасымалдаудың арналық деңгейі (Data-link layer). 

14. TCP және UDP деректерді тасымалдауды баптау. 

15. Деректерді тасымалдаудың арналық деңгейі, физикалық деңгейі 

(Physical layer). 

 

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Бірнеше желішелер арасында нақты желілерге бөлу. Желінің IP адресін 

анықтау, желіше маскасын, интерфейстер мен түйіндерде, сонымен 

қатар бродкаст(broadcast) адрестердің IP адрестерін анықтау.  

2. DHCP түйінінің динамикалық конфигурациясын жасау. 

3. Нақты топологияларға арналған статикалық бағыттарын, қашықтағы 

түйіндердің арасында хабарлама алмасуды қамтамасыз ету мақсатында, 

бағыттауыш кестесіне қосу. 

4. Түйіндер мен кейбір желілер арасында байланыс жасауға рұқсат беру 

немесе тосқауыл қою үшін сәйкес бағыттауыштарда рұқсат ету 

тізімдерін құру. 

5. Бағыттауыш кестесін талдау. 

6. RIPv1 бағыттауыш протоколын тексеру және конфигурациялау. 

7. RIPv2 бағыттауыш протоколын тексеру және конфигурациялау. 

Автоматты түрде қосындылауды сөндіру.  

8. OSPF бағыттауыш протоколын тексеру және конфигурациялау. 

9. ISDN ауқымды желілерін конфигурациялау. 

10. IPsec протоколын баптау. 
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Авторлар: 

техника ғылымдарының докторы, профессор Шмыгалева Т.А., 

аға оқытушы Абдиахметова З.М. 

 

Пікір жазғандар: 

техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық ақпараттық 

технологиялар университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры Ускенбаева 

Р.К. 
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, дифференциалдық 

теңдеулер және басқару теориясы кафедрасының меңгерушісі 

Мухамбетжанов С.Т. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Пәннің тағайындалуы: берілген пән жобалау және озық 

технологияларды пайдалана отырып, электрондық мәліметтер қорын 

жобалап, іске асыру үшін қажет болатын білім мен дағдыларға ұмтылатын 

бакалавриат студенттеріне арналған. 

Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент: 

- деректер қорын заманауи ұйымдастыру мен деректер қорын басқару 

жүйелерінің принциптерін;  

- деректер қорының модельдері мен түсініктерін;  

- деректер қорын ұсынудың реляционды моделін;  

- деректер қорын жобалау әдістерін;  

- мәліметтерді өңдеудің заманауи технологияларын  

білуі керек; 
- пән аумағының моделін құрып, соған сәйкес деректер қорын құру;  

- деректер қорында ақпаратты өңдеуді ұйымдастыра; 

- деректер қорының бүтіндігін қамтамасыз ете  

алуы керек.  
- деректер қорының негізгі түсініктері туралы;  

- деректер қорын жобалау әдістері мен оларды жүзеге асыру туралы; 

- деректер қорын жүзеге асырудың заманауи технологиялары туралы;  

- концептуалды модельдер мен ДҚБЖ-дегі мәліметтер моделін құру әдістері 

туралы  

хабардар болуы керек;  
- белгілі бір ДҚБЖ-де жұмысты жүргізе алуда;  

- деректер қорының негізгі объектілерін құру, жою, өзгерте алуда;  

- қойылған тапсырманы шешуде негізгі функцияларды қолдана алуда; 

- деректер қорымен жұмыс жасауға арналған қолданба құруда  
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білікті болуы керек. 

Пәннің мәні мен ролі: аталмыш пән бакалавриат пәні болып табылады 

және деректер қорын басқару және ұйымдастыруға арналған пәндер 

тақырыптарын дамытады.  

Берілген пәнді игеру үшін алдыңғы пән: 

Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы. Тілдер және бағдарламалау 

технологиялары. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

Оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті дағдылар мен икемділіктен, 

білімнен тұратын пән: Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы. Тілдер 

мен бағдарламалау технологиялары. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

14.  Деректер қорының мақсаты мен негізгі компоненттері.  

15.  Деректер қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ). ДҚБЖ 

классификациялары. Негізгі функциялары. 

16.  Көп қолданушыға арналған ДҚБЖ жүзеге асырған кезде 

қолданылатын архитектуралық шешімдер.  

17.  Пішімдер мен мәліметтер түрі. Иерархиялық, желілік, реляциялық 

пішімдер.  

18.  Деректердің реляциондық пішімі. Қатынастар схемаларын 

оңтайландыру. 

19.  Реляциондық алгебра. 

20.  Деректер қорындағы мәліметтерді әр түрлі ұсыну. Деректер қорын 

жобалаудың негізгі қадамдары.  

21.  Концептуалды пішімдеу. ER-диаграмма. 

22.  SQL құрылымдық сұраныстар тілі: деректер қорының құрылымын 

құру және онымен жұмыс жасау.  

23.  SQL тілі: мәліметтермен жұмыс жасау. Сұраныстарды құру. 

24.  SQL тілі: деректер қорының қосымша объектілерін құру. Сақтаулы 

процедуралар. Триггерлер.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: деректер қорын жобалау әдістемесі негіздерін 

оқыту болып табылады: иерархиялық, желілік және реляциялық деректер 

қоры негізінде концептуалды, логикалық және физикалық жобалау. Сипаттау 

тілдерін, деректер қорларын басқару және сұраныстар құру тілдерінің 

негіздерін сипаттау. Практикалық қолдану үшін деректерді ұйымдастыру 

және басқару саласындағы теориясы мен практикасы принциптеріне шолу. 

Реляциялық деректер қорына ерекше назар аударылады. Студенттерге нақты 

технологиялық шешімдерді қолдану дағдыларын ұсыну курстың мақсаты 
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емес, сондықтан зертханалық және семинар сабақтарда қандай программалық 

өнім пайдаланғандығына, қарастырылатын әдістер тәуелсіз. Мақсат нақты 

технологиялық шешімдер мен тәсілдерді қолдануға студенттерді 

дағдыландыру емес, сондықтан зертханалық (семинар) сабақтарда 

қолданатын бағдарламалық қолданбаларға тәуелсіз әдістер ұсынылады.  

Пәнді оқыту міндеттері:  

- деректер қорының негізгі түсініктерімен таныстыру; 

- деректер қорын жобалау және құрудың негізгі әдістері туралы 

мәлімет беру; 

- заманауи деректер қорын құру туралы хабардар ету;  

- ДҚБЖ модельдері мен концептуалды модельдерді құру 

дағдыларымен таныстыру;  

Берілген пәнді игерудің объектісі мәліметтерді ұсынудың негізгі 

түсініктері(деректер қорын қоса алғанда), деректер қорын басқару жүйелері, 

деректер қорын жобалау және құру кезеңдері болып табылады.  

Берілген пәнді игерудің әдістері: аналитикалық; диалектикалық, 

ғылыми-зерттеу және басқа. 

Берілген пәннің ғылымдағы орны мен рөлі: деректер базасын жобалау, 

соның ішінде ұйымдастыру және деректерді басқару үлгісін, зерделеу 

мәселелерін қарастырады. Бұл пән, компьютерлік ғылым ретінде, деректерді 

ұсыну, оларды сақтау және басқару үрдістерін түсіндіреді. Осы пән бойынша 

алған білім, деректер қорын жобалау және іске асыру үшін кәсіби көзқарас 

қалыптастыру үшін алғашқы қадам болып табылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Деректер қорының мақсаты мен негізгі компоненттері 

Компьютерде шешілетін тапсырмалар түрінің өзгеру тарихы, соның 

нәтижесінде дерек қоры түсінігінің пайда болуы. Ақпараттық жүйе, деректер 

банкі, дерек қоры, деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ), қолданба, 

администратор, компьютерлік жүйе, көмекші персонал түсініктерін анықтау. 

 

Деректер қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ). ДҚБЖ 

классификациялары. Негізгі функциялары 

Дерек қоры анықтамасында көрсетілген деректер қоймасы мен 

функционалды қамтамасыз етудегі қолданушылар арасындағы 

бағдарламалық интерфейстің (ДҚБЖ) рөлі. ДҚБЖ классификациясы: 

толыққанды, дерек қорлардың серверлері, дерек қорлардың клиенттері, 

деректер қорымен жұмыс жасау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу құралдары. Жеке және көп пайдаланушыға арналған ДҚБЖ. ДҚБЖ 

функциялары: сақтау, өзгерту (енгізу, өзгерту және жою) және ақпаратты 

өңдеу, сақтау, түрлендіру (толықтыру, өңдеу және жою) ақпаратты өңдеу, 

сондай-ақ түрлі шығыс құжаттарын әзірлеу және өндіру. ДҚБЖ 

функцияларын жүзеге асырудың ерекшеліктері. Тілдер: деректер сипаттау 
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тілі, деректерді басқару тілі. Деректерді логикалық және физикалық түрде 

ұсыну. Деректерді логикалық және физикалық тұтастығын қамтамасыз ету 

тетіктері (транзакция, транзакция журналы, блоктау). 

 

Көп қолданушыға арналған ДҚБЖ жүзеге асырған кезде 

қолданылатын архитектуралық шешімдер 

Көп қолданушыға арналған ДҚБЖ-ын анықтау. Келесі 

архитектураларды және олардың жұмысын анықтау: орталықтандырылған 

архитектура, файлдық сервері бар желі (файл-сервер архитектурасы), клиент-

сервер, үш деңгейлі архитектура (бизнес-логика серверін администрациялау). 

ДҚБЖ архитектурасының дамуы мен есептеуіш техника және 

технологиясының дамуы арасындағы байланыс. 

 

Пішімдер мен мәліметтер түрі. Иерархиялық, желілік, реляциялық 

пішімдер 

Мәліметтерді ұсынудың негізгі модельдеріне шолу, оның ішінде көп 

өлшемді, желілік, иерархиялық, объектіге бағытталған, реляционды және 

постреляционды. Олардың айырмашылығы туралы жалпы түсінік. Бұл 

пішімдердің кемшіліктері мен артықшылықтары.  

 

Деректердің реляциондық пішімі. Қатынастар схемаларын 

оңтайландыру 

Реляциялық деректер моделінің негізгі элементтерін сипаттау. Қарым-

қатынас, мәндер, атрибут, домен түсініктері. Қатынастар схемасы. Мүмкін 

болатын қатынастар кілті. Бастапқы кілт. Қарапайым және күрделі кілт. 

Алғашқы кілтке қойылатын талаптар. Сыртқы кілт түсінігі. Кестелерді 

байланыстыру. Кестелер арасындағы байланыстар түрлері. Қатынастар 

(нормализация) схемасын оңтайландыру үрдісін анықтау. Жобалау 

мәселелері. Деректер мен аномалияларды артығымен қайталау. Бастапқы 

қарым-қатынасты қалыптастыру. Нормалды формалар әдісі. Атрибуттар 

арасындағы байланыстар. Атрибуттар арасындағы байланыстардың түрлері. 

Атрибуттар арасындағы қатынастарды анықтау. Бірінші нормалды форма. 

Екінші нормалды форма. Үшінші нормалды форма. Күшейтілген үшінші 

нормалды форма. 

 

Реляциондық алгебра 

Реляциондық деректер моделі (реляциондық алгебра операциялары) 

шеңберінде деректерді басқару операциялары. Келесі операцияларды 

анықтау және оларға мысал: біріктіру, айырма, декарттық көбейту, проекция, 

қиылысу, θ-байланыс және табиғи бірігу.  

 

Деректер қорындағы мәліметтерді әр түрлі ұсыну. Деректер қорын 

жобалаудың негізгі қадамдары 

Терминдерді анықтау: тұжырымдамалық талаптар, тұжырымдамалық 
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модел, ДҚБЖ моделі, үш деңгейлі архитектура, деректер қорын жобалау. 

Дерек қорындағы деректер туралы түсінік және үш деңгейлі архитектурада 

олардың көрініс табуы. Осы түсініктер негізінде дерек қорын жобалаудың 

негізгі кезеңдері. 

 

Концептуалды пішімдеу. ER-диаграмма 

Мән-байланыс әдісі. Мән, атрибут, мәннің кілті, субъектілер 

арасындағы байланыс, байланыс дәрежесі, мән экземплярларының қатысы 

және мән экземплярлары, ER-диаграмма, бүтіндікті шектеу түсініктерін 

анықтау. ER-диаграммалар құру сатылары мен қадамдарын, дерек қорын 

қолданатын болашақ қолданушыларды және тұжырымдамалық моделдің 

тұтастығының шектеулерін сипаттау. Қарым-қатынас қалыптастыру ережесі. 

1:1 байланыс үшін қарым-қатынастарды қалыптастыру. 1:М байланысын 

қалыптастыру. М:М байланысын қалыптастыру. 

 

SQL құрылымдық сұраныстар тілі: деректер қорының 

құрылымын құру және онымен жұмыс жасау 

SQL тілінің қысқаша сипаттамасы. Деректер қорын құру, құрылымын 

өзгерту, кестелерді қордан жою, түрлі деректер типі, алдын ала резервтелген 

командалар.  

 

SQL тілі: мәліметтермен жұмыс жасау. Сұраныстарды құру 

Кестедегі мәліметтер мәнін шығару, қосу, өзгерту және жою 

сұрауларын құру. Шарт бойынша таңдау. Қайталанатын мәндерді жою. 

Есептелетін өрістер. Салыстыру операторлары және логикалық операторлар. 

Арнайы салыстыру операторлары. Агрегаттық функциялар. Жазбаларды 

реттеу. Бірнеше сұраулар, кестелерді біріктіру, ішкі сұраныстар. 

 

SQL тілі: деректер қорының қосымша объектілерін құру. 

Сақтаулы процедуралар. Триггерлер 

Түсініктерді анықтау: сақтаулы процедура және триггер. Желілік 

траффикті азайтудағы және мәліметтердің логикалық бүтіндігін қамтамасыз 

етудегі олардың ролі. Сақтаулы процедуралар мен триггерлерді қолданудағы 

әр түрлі мүмкіндіктерді ұсыну. Сақтаулы процедураларды қолдану. 

Процедуралар синтаксисі. Параметрлерді қолдану. Параметрлерді жариялау. 

Үнсіз келісім бойынша қолданылатын мәндерді ұсыну. Шығыс параметрін 

қолдану.  
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Бойс-Кодд нормалды формасына дейін қатынастар схемасын 

оңтайландыру мысалын ұсыну. 

2. «Мән – байланыс» әдісі арқылы деректер қорын жобалау. Деректер қоры 

құрылымын құру.  
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3. Түрлі пакеттерді қолданып ER-диаграммаларын құру.  

4. Реляционды алгебра есептерін шығару.  

5. Дерек қорын құру үшін бағдарламалық қамтаманы орнату және өңдеу. 

6. Құрылған ER-диаграммалары және қатынастар схемаларын 

оңтайландыру негізінде деректер қорын бағдарламалау. 

7. Бірнеше кестені байланыстыратын, ішкі сұраныстарды, параметрлі 

сұраныстарды жүзеге асыратын сұраныстар құру.  

8. Студенттердің түрлі триггерлер мен сақтаулы процедураларды құруы.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1. Ақпараттық жүйе архитектурасы. Деректер қорын басқару жүйелері.  

2. Деректер қорымен жұмыс кезінде мәліметтермен алмасу схемасы. 

3. Постреляционды, көп өлшемді пішімдер.  

4. Деректер қорының объектіге бағытталған пішімі. Мәліметтер типі. 

5. Байланыстар бүтіндігін басқару. 

6. Реляциондық есептеу. 

7. QBE үлгісі бойынша сұраныстар тілі. 

8. MS SQL Server ортасындағы мәліметтер типі.  

9. Бүтіндікті қамтамасыз етуді қолдау. 

10. 4-ші, 5-ші нормалды формалар. 

11.  Құрылымдарды өңдеу бойынша ұсыныстар. Бүтіндікті қамтамасыз ету.  

12. Деректер қорының физикалық ұйымдастырылуы. 

13. Хештеу, индекстелген файлдар. 

14. Деректер ағымының диаграммасы. Функционалды пішімдеудің 

әдістемесі. 

15. Құрылымдық типті жүйелер. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Берілген пән адам және компьютердің өзара әрекеттестігінің, 

қолданушының графикалық интерфейстеріндегі, теориясы мен практикасына 

кіріспе болып табылады. Курс адамның қабылдауы, қолданушы 

интерфейстерінің жобалау және прототиптеу принциптерін, оларды 

бағалаудың техникалары мен методологияларын, адам мен компьютердің 

өзара қатынасына баса назар аудара отырып, үрдістерін қарастырады. 

Сонымен қатар қолданушының графикалық интерфейстерінің іске 

асырылуын саралайды. Курстың практикалық бөлігі, алынған теориялық 

білімдер бойынша, тапсырмаларды орындаудан және кейбір графикалық 

интерфейстерді іске асыратын қысқа бағдарламаларды жазудан тұрады. 

Кейін оларды адамның компьютермен өзара әрекеттестігі тұрғысынан 

талдайды.  

Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент: 

– адамның компьютермен өзара әрекеттестігінің кілттік принциптері 

мен парадигмаларының сипаттамасын; қолданушы интерфейстерін 

жобалауға түрлі көзқарастарды сипаттауды; қолданушы интерфейстерінің 

дизайнын бағалаудың және талдаудың түрлі әдістерін; белгілер, логотиптер, 

символдар, батырмалар, сілтемелер, скроллинг объектілері, басқарудың 

медиа элементтері және таңбалар сияқты интерфейс компоненттерін қалай 

қолданатынын білу керек; 

– когнитивті қабылдау қағидаларына сүйеніп қолданушы 

интерфейсінің келісімдерін сипаттау; қолданушы интерфейсін және экран 

дизайнын сыни тұрғыдан бағалау; интерфейстер мен экрандарды жобалау 

қағидаларына сүйеніп, интерфейсті жобалаудағы қабылданған шешімдерді 

негіздеу; берілген курста алынған компетенцияларды күрделілігі әртүрлі 

қолданбалы интерфейстерді құрастыру үшін қолдану; қолданбалы 

интерфейстің дизайны үрдісін басқару, оның ішінде: диаграммаларды сызу, 

нақты аудиторияны талдау және веб-мультимедиа жобалардың 
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интерфейстерін таңдаудағы мазмұнды ұйымдастыру қолынан келу керек. 

– негізгі теориялар мен ұғымдардан тұратын жобалау элементтерін 

қолданып интерфейс компоненттерін жобалауды, мұндай ұғымдарға жатады: 

визуальды коммуникация, дизайнның әмбебап элементтері, түстер теориясы, 

типография, юзабилити, тәжірибе, веб, қолданбалы, сымсыз, мобильді 

қолданбалардағы навигация сызбасы; каркастар, кадрлеулер және стиль 

нұсқаулықтарын құрастыруды; түрлі веб және мультимедиалық жобалар 

үшін навигация әдістерін және экран үйлестірулеріне тиімді әдістерді 

құрастыруды; веб және мультимедиалық жобалардың интерфейстерін 

таңдаудағы блок-сызбалар, нысан аудитория мен мазмұнды ұйымдастыру 

талдауын қамтитын қолданушы интерфейсінің дизайны үрдісін іске асыруды; 

жобалардың жоспарлары үшін ұсыныстар мен ақпанарларды құрастыруды 

иемденуі керек. 

Пәннің рөлі мен маңызы. Берілген пәнді оқу заманауи және 

интеллектуалды бағдарламалық өнімдерді құрастыруға байланысты алдағы 

материалды тиімді игеру үшін қажетті. Сонымен қатар ақпараттық 

технологиялар саласындағы болашақ сәтті мансапты құру үшін, қажетті 

білімдерді алуға мүмкіндік береді. 

Аталған пәнді оқытудың алдында оқытылатын пәндер: ақпараттық 

технологиялар; Бағдарламалау тілдері және технологиялары. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атаулары 

1 Адам мен компьютердің өзара әрекеттесу парадигмалары. 

2 Өзара әрекеттесуді жобалау үрдісі мен қадамдары. 

3 Қолданушының интерфейсі ұғымы. Интерфейс түрлері. 

Қолданушының интерфейсін құрастыру әдістері мен құралдары. 

4 Қолданушының интерфейсін жобалауға негізделген халықаралық 

және отандық стандарттар. 

5 Өзара әрекеттесуді жобалау негіздері: қолданушының сценарийлері 

және навигация. 

6 Қолданушының интерфейсін жобалау принциптері. 

7 Қолданушының интерфейсінің келбетін және ұстанымын жобалау. 

8 Қолданушының интерфейсін прототиптеу модельдері және 

әдіснамалары. 

9 Өзара әрекеттесуді жобалау модельдері. 

10 Юзабилити тестілеу: атрибуттар, шектеулер және компоненттер. 

11 Интерфейс компоненттері және оларды стандарттау. 

12 Заманауи интерфейстердегі графикалық белгілерді қолданудың 

техникалық және психологиялық аспектілері. 

13 Дауыс пен естуге қатысты техникалық және психологиялық 

аспектілер. 

14 Заманауи интерфейстердегі мәтінге қатысты техникалық және 
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психологиялық аспектілер. 

15 Қолданушының интерфейстеріне қатысты өзара әрекеттесудің 

кинетикалық формалары. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 

Пәнді оқытудың мақсаты. Берілген пән адамның компьютермен өзара 

әрекеттестігіне қатысты тиімді жобалау принциптері мен әдістеріне 

мультидисциплинарлы көзқарасты ұсынады, оның ішінде: 

– заманауи қолданушының интерфейстерін жобалауға негізгі көзқарастар 

жайлы түсінік қалыптастыру; 

– заманауи қолданушының интерфейстері жобаланатын негізгі 

принциптерді идентификациялау; 

– құрылғылардың кең ауқымы үшін заманауи қолданушының 

интерфейстерін жылдам прототиптеу құралдарын қолдануды үйрену. 

Пәнді оқытудың міндеттері. адамның компьютермен өзара 

әрекеттестігін қолданушы интерфейстерін құрастырудың методологиясы 

арқылы оқыту; 

– қолданушы интерфейстерінің дизайнын бағалау әдістері мен 

көзқарастары жайлы және оларды когнитивті талдау жайлы түсінік беру; 

– адамның компьютермен өзара әрекеттестігінің маңызды келісімдерін 

когнитивті қабылдау принциптерін қолдана отырып сипаттау; 

– қолда бар қолданушы интерфейсін және экран дизайнын критикалық 

тұрғыдан сынауды үйрету; 

– интерфейс компоненттерін жобалау әдістерін үйрету; 

– құрылғылардың кең ауқымы үшін заманауи қолданбалы интерфейстерді 

жылдам жобалаудың озық құралдарын қолдану дағдыларын 

қалыптастыру; 

– навигацияның және экран элементтерін орналастырудың тиімді 

әдістерін әртүрлі платформалар үшін құрастыруды үйрету. 

Пәннің нысандарына бағдарламалық қолданушы интерфейстері, 

прототиптеу модельдері мен әдіснамалары, блок-сұлбалар, бағдарламалар, 

ақпараттық құрылымдар мен саясаттар жатады. Берілген курс заманауи 

бағдарламалық қолданбалы интерфейстер және адам мен машиналар 

арасындағы өзара әрекеттестік бойынша түбегейлі кіріспе курс болып 

табылады. Пәннің әдістеріне жүйені талдау, синтез, абстрактілеу, 

салыстыру, индукция, дедукция және т.б. әдістер жатады. Пәннің 

категориалдық аппаратына әдіс, әдіснама, алгоритм, блок-схема, 

программа, ақпараттық құрылым, стратегия жатады. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Адам мен компьютердің өзара әрекеттесу парадигмалары 

Адамның компьютермен өзара әрекеттестігі пәніне кіріспе. Адам мен 

машина арасындағы өзара әрекеттесудің даму тарихы мен беделді тұлғалар. 

Есептеу орталары: физикалық, әлеуметтік, когнитивті. Өзара әрекеттесу 

парадигмаларына талдау. Ірі ауқымды есептеулер. Персоналды есептеулер. 

Мобильді есептеулер. Желілік өзара әрекеттесу. Коллаборативті орта. 

Виртуалды шынайылық. Толықтырылған шынайылық. 

 

Өзара әрекеттесуді жобалау үрдісі мен қадамдары 

Итеративті жобалау. Қолданушыға бағытталған жобалау. Мақсатқа 

бағытталған жобалау. Талаптарды жасау кезеңдері: алдын-ала тексеру, 

талаптарды жинау және интерпретация, құжаттау, сценарийді жобалау, 

талаптарды ұсыну.  

 

Қолданушының интерфейсі ұғымы. Интерфейс түрлері. 

Қолданушының интерфейсін құрастыру әдістері мен құралдары  

Қолданушының интерфейсі ұғымы. Интерфейс түрлері. Командалық 

интерфейс. Графикалық интерфейстер. Дауыстық технология. Биометриялық 

технология. Адам мен машина арасындағы өзара әрекеттесудің кинетикалық 

түрлері. Семантикалық және әлеуметтік интерфейстер. Интерфейстердің 

процедуралық және объектіге бағытталған іске асырылуы. Қолданушының 

интерфейстерін құрастыру әдістеріне және құралдарына шолу. 

 

Қолданушының интерфейсін жобалауға негізделген халықаралық 

және отандық стандарттар 

Қолданушының интерфейстерін жобалаудың стандартталған құралдары. 

«ISO/TC 159/SC 4 – Ergonomics of human-system interaction» халықаралық 

стандарты. «ГОСТ Р ИСО 9241-210–2012 – Эргономика взаимодействия 

человек-система» ресейлік стандарты. «ҚР МемСт 19.101-77 – Бағдарламалар 

және бағдарламалық өнімдер түрлері» Қазақстандық стандарты. 

 

Өзара әрекеттесуді жобалау негіздері: қолданушының сценарийлері 

және навигация 

Қолданушыларды сандық және сапалық тұрғыдан зерттеу. 

Этнографиялық интервью. Қолданушылардың модельдері: кейіпкерлер мен 

мақсаттар. Кейіпкерлер мен сценарийлерді қолданып талаптарды жасау. 

Қолданушының интерфейсінің жалпы құрылымы. Форма мен ұстанымның 

егжей-тегжейленуі. 

 

Қолданушының интерфейсін жобалау принциптері 

Адам мен компьютер арасындағы өзара әрекеттесуді жобалау 

принциптері. Қабылдағыштық. Үйренгіштік. Тиімділік/пайдалылық. 
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Өнімділік/юзабилити. Топтастыру. Белсенділікті ынталандыру. 

Пропорционалдылық. Экранның күрделілігі. Рұқсат/тұйықтық. Юзабилити 

мақсаттары. 

 

Қолданушының интерфейсінің келбетін және ұстанымын жобалау 

Жобалау құндылықтары. Жобалау шаблондары. Техникалық 

платформаның және интерфейс типінің іске асырылуын анықтау және 

жобалау. Дұрыс ұстанымды жобалау. Интерфейстерді визуалды жобалау. 

 

Қолданушының интерфейсін прототиптеу модельдері және 

әдіснамалары 

Прототипті құрастыру: әдіснамалар және прототиптеу түрлері. Қағаз 

бетіндегі прототиптер. Прототипті бағалау. Протоколды талдау және Норман 

моделі. Байланысқа бейімділікті бағалау. Қолданушының қатысуы: жылдам 

этнография және тәжірибелік прототиптеу. Прототиптеу құралдары. Веб-

қолданбаларды прототиптеу. 
 

Өзара әрекеттесуді жобалау модельдері 

Адам-өңдеуші моделі (MHP). Пернетақта деңгейі моделі (KLM). GOMS 

моделі. Модульдеу құрылымы. Модульдеу динамикасы. Физикалық 

модельдер. 
 

Юзабилити тестілеу: атрибуттар, шектеулер және компоненттер 

Қолданушыны қатыстырмай интерфейс дизайнын бағалау. Когнитивті 

өтімдер. Әрекеттік талдау. Эвристикалық талдау. Қолданушылармен бірге 

тестілеу. Қолданушылардың таңдауы. Тестілеу аттрибуттарын таңдау. 

Тестілеу кезіндегі шектеулерді енгізу. Тестіленетін жүйенің компоненттерін 

таңдау. Дауыстап ойлау әдісі. Төменгі шекараның юзабилити параметрлерін 

өлшеу.  
 

Интерфейс компоненттері және оларды стандарттау  

WIMP интерфейсі: терезелер, белгілер/тамғалар, мәзір, нұсқағыштар. 

Басқа компоненттер: тізімдер, басқару элементтері, бейнелеу компоненттері, 

мәтінді енгізу компоненттері, саймандар контейнерлері. 
 

Заманауи интерфейстердегі графикалық белгілерді қолданудың 

техникалық және психологиялық аспектілері 

Графикалық белгілеулерге қатысты когнитивті мәселелер. Өзара 

әрекеттесуді жобалау кезіндегі графикалық белгілеулерді қолдану. 

Графикалық белгілеулерге қатысты техникалық мәселелер. 
 

Дауыс пен естуге қатысты техникалық және психологиялық 

аспектілер 

Адамның қабылдау жүйесі. Есту. Дауыс. Дауыссыз дыбыс. Дыбысты 

өзара әрекеттесуді жобалау барысында қолдану. Дауыс арқылы әрекеттесудің 

кемшіліктері мен артықшылықтары. Дауыссыз дыбыс арқылы әрекеттесудің 
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кемшіліктері мен артықшылықтары. Дыбысқа байланысты техникалық 

мәселелер. Дыбыстық толқындар. Машиналық генерацияланатын дыбыс. 

Сөйлеуді тану. 

 

Заманауи интерфейстердегі мәтінге қатысты техникалық және 

психологиялық аспектілер 

Мәтінге қатысты когнитивті мәселелер. Оқу үрдісі. Оқу мақсаты. Қағаз 

экранға қарсы. Өзара әрекеттесуді жобалау кезіндегі мәтінді қолдану. 

Түсініктер мен инструменталды құралдар. Түсініктілік. Танымдылық. 

Физикалық факторлар. Мәтінге қатысты техникалық мәселелер. Сандық 

мәтіннің компоненттері. Веб-мәтін. Глобализация және локализация. Мәтінді 

динамикалық бейнелеу. 

 

Қолданушының интерфейстеріне қатысты өзара әрекеттесудің 

кинетикалық формалары  

Адамның қабылдау жүйесі. Қабылдаудың психологиялық аспектілері. 

Қабылдаудың физиологикалық аспектілері. Интерфейстерді жобалауда 

қолданылатын психологиялық гаптикалар. Телеоперациялар. Медициналық 

қолданыс. Шектеулері бар қолданушылар. Гаптикаға қатысты техникалық 

мәселелер. Тактильді экрандар. Кері әсері бар экрандар. Үстел үстіндегі 

құрылғылар. Тактильді жүйелердің кемшіліктері. Ымдарды, қолдардың, 

саусақтардың қалпын, алақанның ашықтығын тану ерекшеліктері және 

перцептуалды қолданбаларды құрастырудың техникалық мүмкіндіктері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР  

ҮЛГІСІ 

1. Мақсатқа бағытталған жобалау. 

2. Іске асыру модельдері және ментальды модельдер. 

3. Қолданушыларды сандық және сапалық зерттеу. Әртүрлі даярлығы бар 

қолданушылар үшін жобалау. 

4. Қолданушы модельдері: кейіпкерлер және мақсаттар. 

5. Жобалау негіздері: сценарийлер және талаптар. 

6. Талаптардан қолданушы интерфейсіне көшу: жалпы ішкі құрылымы 

және іске асырылуы. 

7. Сапалы интерфейсті құрастыру: қағидалар мен үлгілер. 

8. Техникалық платформа және интерфейс типі. 

9. Жақсы ұстанымды жобалау. Өнегелі және зияткер өнімдерді жобалау. 

10. Интерфейстердің визуалды дизайны. Құрылыс блоктары, қағидалар, 

бірегейлік және стандарттар. 

11. Ақпаратты сақтау және шығару жүйелері. Атрибуттар бойынша 

шығаруға арналған кемел интерфейс. 
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12. Болдырмау функцияларын жобалау. Болдырмаудың түрлері мен 

нұсқалары. Болдырмауға ұқсас механизмдер үшін басқа механизмдер. 

Қайтымсыз әрекеттер. 

13. Файлдар және сақтау операциясы. Іске асыру моделі ментальды 

модельге қарсы. Унификацияланған файлдық модельмен жобалау. 

14. Мәліметтер бүтіндігі және ақпараттық иммунитет. Аудит және 

редакциялау. 

15. Нұсқау, белгілеу, тікелей басқару. Нұсқау және курсор. Белгілеу. 

Шұбалту. Объектілерді байланыстыру. 

16. Терезелердің ұстанымы. PARC және Alto. Көпэкранды және көппанельді 

қолданбалар. 

17. Басқару элементтері: командалық, таңдау арқылы басқару, енгізу және 

көрсету. 

18. Мәзірлер. Заманауи мәзірлер. Міндетті емес мәзірлер. 

19. Саймандар панелі және олардың басқару элементтері. 

20. Диалогтік терезелер. Диалогтық терезелерді басқару негіздері. Модальді 

және модальді емес диалогтік терезелер. Диалогтік терезелердің 

мазмұнын басқару. 

21. Қателер, хабарландырулар, растаулар диалогтері. 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 

 

1. Интерфейсті жобалау есебінің талдауын жасау және ондағы 

қолданушылардың рөлін анықтау. 

2. Терминалды және WIMP қолданбаларды салыстыру. 

3. Өзара әрекеттесу стильдерін категорияға орналастыру. 

4. Дизайнды бағалау және эвристикаларды қолданып сыни тұрғыдан қарау. 

5. Экран дизайнын және қолданушының интерфейсін сыни тұрғыдан 

бағалау. 

6. Қолданушы интерфейсінің компоненттерін анықтау. 

7. Қолданушы интерфейсін прототиптеудің құралдарына шолу. 

8. Қолданушы интерфейстеріндегі қолдану жағдайларын талдау. 

9. Көмек және құжаттамаларды даярлаудағы практикалық сабақ. 

10. Мәзір үшін жақында ашылған құжаттар тізімін көрсетуді іске асыру. 

11. Контейнер терезесінің өлшемдерін өзгерту кезіндегі кескінді автоматты 

масштабтауды іске асыру. 

12. Когнитивті қабылдау қағидаларына негізделген қолданушы 

интерфейстерін құрастыру. 

13. Сандық тасымалдаушы үшін навигация әдістері мен экран 

композицияларын құрастыру. 

14. Жобалау кезіндегі қабылданған шешімдер мен құрастырылған 

интерфейстердің сипаттамасы. 

15. Нақты уақыттағы интерфейстерге шолу және зерттеу. 
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16. Модельді қолданба үшін когнитивті өту әдісімен талдау жасау. 

17. Қолданбалы интерфейстегі қолданушының талаптарын тізу үшін 

белсенділіктер талдауын жасау. 

18. Интерфейсті бағалау үшін Нильсен–Молич эвристикасы әдісімен талдау 

жасау. 

19. Интерфейспен жұмыс кезіндегі қолданушылардың ұстанымын тіркеу 

үшін «дауыстап ойлау» әдісін қолдану. 

 

СӨЖ-ге  ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ 

1. Мобильді құрылғы үшін PhoneGap фреймворкінде қолданбаны жасау. 

2. Ionic қолданбасын PhoneGap серверінде мобильді құрылғы үшін 

орналастыру. 

3. CSS тегтер арқылы сұлбаланған HTML элементтерден тұратын 

қолданбаның интерфейсін құрастыру. 

4. JavaScript фреймворкі арқылы, динамикалық элементтерді қосу арқылы 

HTML қолданбаны кеңейту. 

5. Жоғары интерактивті қолданбаларды құрастырудағы мобильді 

бағытталған HTML, CSS және Javascript кітапханасын қолдану. 

6. RESTful мәліметтерімен әрекеттесу үшін қашықтағы қызметтерді 

пайдалану. 

7. Мобильді құрылғы үшін тізім бойынша іздеу қолданбасының 

интерфейсін және жұмыс істеу логикасын құрастыру. Өнімнің 

юзабилити параметрлерін бағалау. 

8. Сенсорлы экраны бар терминалды құрылғының қолданушы интерфейсін 

жобалау. 

9. Сенсорлы экраны бар терминалды құрылғының қолданушы 

интерфейсінің базалық функционалын іске асыру. Өнімнің юзабилити 

параметрлерін бағалау. 

10. Smart-сағат құрылғысының интерфейсін уақыт, физикалық және 

физиологикалық параметрлердің өлшемдерін алу үшін жобалау. 

11. Smart-сағат құрылғысының уақыт, физикалық және физиологикалық 

параметрлердің өлшемдерін алу үшін интерфейсінің базалық 

функционалын іске асыру. Өнімнің юзабилити параметрлерін бағалау. 

12. «Дойбы ойыны» қолданбасының интерфейсін жобалау. 

13. «Дойбы ойыны» қолданбасының интерфейсінің базалық логикасын 

жобалау.  

14. «Дойбы ойыны» қолданбасының интерфейсінің юзабилити 

параметрлерін бағалау. 

15. «Дойбы ойыны» қолданбасының интерфейсінің базалық логикасын 

тестілеу және верификация. 
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РЕZA 3302 ПАРАЛЛЕЛЬДІ ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ 

АРХИТЕКТУРАСЫ 

 

көлемі 2 кредит  

 

Авторлары: 

PhD докторы Мәткерім Б., 

информатика кафедрасының аға оқытушысы Дарибаев Б.С. 

 

Пікір жазғандар: 

PhD доктор, доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің математикалық 

және компьютерлік пішіндеу кафедрасының меңгерушісі Жакебаев Д.Б. 

PhD доктор, доцент, ҚБТУ-дің ақпараттық технологиялар факультетінің 

деканы Акжалова А.Ж. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің тағайындалуы: берілген пән студенттердің жоғары өнімді 

есептеу жүйелер және оны талдау аймағында жүйелік білімдерін 

қалыптастыруға арналған. 

Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент: 

- параллельді есептеу теорияларының негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын;  

- жоғары өнімді есептеу жүйелерінің негізгі компоненттері мен 

архитектураларын; 

- маршрутизация протоколдарын сипаттамасын білу керек; 

- параллельді программаларды жаза; 

- кластерлерде жоғары өнімде есептелерді жүзеге асыра алу керек; 

- мультипроцессорлы есептеу жүйелерінің классификациясы жайлы; 

- кластерлі есептеу жүйелерін ұйымдастыру жайлы түсінік болу 

керек; 
- жоғары өнімді есептеу жүйелерінің архитектурасын талдауға; 

- мультипроцессорлы есептеу жүйелерінің өнімділігін бағалауға білікті 

болуы керек. 
Пәннің мәні мен ролі: берілген пән жоғары өнімді есептеу жүйелеріне 

арналған моделдерге және программалау жабдықтарына бағытталған 

пәндердің тақырыптарын дамытады. 

Берілген пәнді игеру үшін алдыңғы пән: Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар. Алгоритмдер және деректер қоры. Тілдер 

және программалау технологиясы. 

Оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті дағдылар мен икемділіктен, 

білімнен тұратын пән: Параллельді алгоритмдерді жобалау және талдау. 

Параллельді программалау. 

 

http://pps.kaznu.kz/kz/Main/Chair/97
http://pps.kaznu.kz/kz/Main/Chair/97
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

1.  Параллельді есептеу жүйелерінің классификациясы. 

2.  Мультипроцессорлар үшін өзара байланыс желілері. 

3.  Өзара байланыс желілерінің талдауы мен өнімділік метрикалары. 

4.  Мультипроцессорлы жүйелердің есептеу моделдері. 

5.  Ортақ жадылы мультипроцессорлы жүйелердің классификациясы. 

6.  Кэш когеренттілігінің негізгі әдістері. 

7.  Анықтаманы пайдаланатын когеренттілік. 

8.  Параллельді бағдарламалау: Жалпы шолу. 

9.  Параллельді бағдарламалау: Өнімділік. 

10.  Workload-Driven архитектурасын бағалау. 

11.  Snoop негізінде мультипроцессорлы жүйелерді жобалау. 

12.  Мультипроцессорлы жүйелердің масштабталатын тармақталған 

жадылары. 

13.  Түрлі өндірушілердің кластерлері мен массивті-параллельді жүйелері. 

14.  Өзара байланысқан желілерді жобалау. 

15.  Толеранттіліктің бөгелуі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: мультипроцессорлы есептеу жүйелерінің 

архитектураларына, қолдану аясына және өнімділігін бағалау әдістеріне 

фундаменталды білім беру.  

Пәнді оқыту есептері: 

 параллель программалардың тиімділігін бағалауды үйрету; 

 мультипроцессорлы есептеу жүйелерінің жұмыс істеу қағидалары 

жайлы түсінік беру; 

 параллельді алгоритмді талдауды, есептеудің шектік жағдайын 

анықтауды және код өнімділігін оптимизациялауды үйрету; 

 параллель есептеу жүйелерінің, соның ішінде мультипроцессорлық және 

көп ядролы жүйелердің жұмысын ұйымдастыруды үйрету; 

 кластерлік есептеу жүйелерін баптауды үйрету. 

Берілген пәнді игерудің объектісі жоғары өнімді жүйелердің 

архитектурасы, параллель программалау, параллель программалардың 

тиімділігін бағалау, мультипроцессорлы есептеу жүйелерінің өнімділігін 

бағалау. 

Берілген пәнді игерудің әдістері: аналитикалық, практикалық, 

диалектикалық, ғылыми-зерттеу және тағы басқа. 

Берілген пәннің ғылымдағы орны мен ролі: берілген пән ғылым 

ретінде параллель есептеу жүйелерінің архитектурасын оқытады. Берілген 

пән компьютерлік ғылым ретінде, жоғары өнімді есептеу жүйелерінде 
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параллель программаларды құрастырудың моделдері мен әдістерін 

анықтайды. Осы пән шеңберінде алынған білім жоғары өнімді есептеу 

жүйелерінің архитектурасын талдауға және мультипроцессорлы есептеу 

жүйелерінің өнімділігін бағалауға, білікті болуға мүмкіндік береді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Параллельді есептеу жүйелерінің классификациясы 

Флинн таксономиясы. Параллель есептеу жүйелерінің архитектурасы. 

Бір ағынды команда, көп ағынды деректер (SIMD). Көп ағынды команда, көп 

ағынды деректер (MIMD). 

 

Мультипроцессорлар үшін өзара байланыс желілері 

Мультипроцессорлы жүйелерге арналған жүйелік конфигурациялар. 

Қосылудың динамикалық және статикалық схемалары. Динамикалық 

байланыстар.  

 

Өзара байланыс желілерінің талдауы мен өнімділік метрикалары 

Өнімділік. Үдеу, тиімділік шаралар және межелер. 

 

Мультипроцессорлы жүйелердің есептеу моделдері 

Жоғары өнімді процессорлар. Векторлық процессорлар. Кэштеу. VLIW 

процессорлары. 

 

Ортақ жадылы мультипроцессорлы жүйелердің классификациясы 

Ортақ жады, хабарламаларды жіберу жүйесі және олардың байланысқан 

желілері.  

 

Кэш когеренттілігінің негізгі әдістері 

Кэш когеренттілігінің мәселелері. Snoopy Bus протоколдары. Ортақ 

жадыдағы кэш когеренттілігі.  

 

Анықтаманы пайдаланатын когеренттілік 

NUMA архитектурасы. Аппараттық синхрондаудың механизмдері. 

 

Параллельді бағдарламалау: Жалпы шолу 

Параллельді программалаудың мазмұны. MPI және OpenMP 

жүйелерінде параллельді программалау.  

 

Параллельді бағдарламалау: Өнімділік 

Параллельді программалар синтезінің алгоритмдері. Жүктеуді 

теңестірудің ортақталған алгоритмдері. Амдал заңы. Густафсон-Барсис заңы. 

 

Workload-Driven архитектурасын бағалау 
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Бірпроцессорлы жүйелерде бағалау. Workload-Driven архитектурасының 

өнімділігін бағалау. 

 

Snoop негізінде мультипроцессорлы жүйелерді жобалау 

Snoop-сұраныс хабар таратуы. Snoop негізіндегі протоколдардың 

когеренттілігі. 

 

Ортақ жадылары бар масштабталатын жоғары өнімді жүйелер 

Көпядролы процессорлар және параллель өңдеудің мәселелері. 

Симметриялық мультипроцессорлығы. Заманауи параллель компьютерлердің 

негізгі кластары. Көпядролылық және бір уақыттағы көпағындылық. 

 

Түрлі өндірушілердің кластерлері мен массивті-параллельді 

жүйелері 

Мультикомпьютерлердің дәуірлері. Кластерлер және массивті-

параллельді жүйелердің архитектурасы. Хабарламаларды жіберу 

механизмдері.  

 

Өзара байланысқан желілерді жобалау 

Ұйымдастыру құрылымы. Желі топологиясындағы дизайн компромисін 

бағалау. Маршрутизация. Ағындарды басқару. 

 

Толеранттіліктің бөгелуі 

Толеранттіліктің бөгелуіне кіріспе. Хабарламалардың айқын жіберілуі. 

Ортақ адрестік кеңістігі. Ортақ адрестік кеңістігіндегі көпағындылық. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРҒА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ 

1. Жоғары өнімді есептеу үшін көп процессорлы есептеу жүйелері. 

2. Жоғары өнімді есептеу жүйелерінің архитектурасы. 

3. SMP және MPP-архитектуралары.  

4. Микропроцессор түсінігі. ЭЕМ элементтік базасын дамыту мен 

интегралды технология мүмкіндіктері. Жоғары өнімді параллельді 

есептеу жүйелері мен (микро) ЭЕМ үшін микропроцессорлардың 

архитектуралық ерекшеліктері. 

5. Микропроцессордың өңдеуші бөлігі. Типтік құрылымы мен 

микропроцессордың қызмет атқаруы. Микропроцессор командаларының 

форматы жайлы. Арифметика-логикалық құрылғы мен жалпы 

тағайындалған регистрлер.  

6. Микропроцессорлардың шиналық ұйымдастырылуы. 

Микропроцессорлардың үштік, екілік және бір шиналық 

ұйымдастырылуы.  
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7. Микропроцессорлардағы ақпарат өңдеу процесін басқаруды 

ұйымдастыру. Қатаң басқару. Микробағдарламалық басқару.  

8. Микропроцессорлардағы ақпараттардың арифметикалық өңделуі. 

Деректердің берілуі. Микропроцессорда жасалатын іс-әрекеттер. 

Микропроцессордың арифметикалық командалары. 

9. Микро ЭЕМ-нің жады құрылымы. Есте сақтау құрылғыларының 

классификациясы. 

10.  Микро ЭЕМ-дегі жады адрестелуінің түрлері. Жады парақшасы мен 

бағдарламалық есептеуіш жөнінде түсінік. Тікелей адрестелу. 

Кеңейтілген адрестелу. Қатысты адрестелу (индексті регистрді 

пайдалану арқылы). Жанама адрестелу.  

11.  Микропроцессордың магазинді жадысы. Стектің мақсаты, құрылымы 

мен қызмет көрсетуі.  

12.  Микропроцессордың жалпыланған функционалды құрылымы. 

Микропроцессордың қызмет көрсетуі.  

13.  Микропроцессорлар архитектураларын дамыту перспективалары. 

14.  Заманауи SIMD классы компьютерлеріне мысал келтіріңіз. 

15. Кластерлік есептеу жүйелері (Cluster Computing Systems). Есептеу 

кластер түсінігі.  

 

СӨЖ-ге ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІСІ  

1. Кластерлік есептеу жүйелерін құру үшін техникалық құралдар. 

Кластерлік есептеу жүйелерінің бағдарламалық қамтамалары мен 

қолдану аясы. 

2. Тармақталған есептеу жүйелері. Жүйе анықтамасы, архитектуралық 

қағидалары мен классификациясы. Тармақталған есептеу жүйелерінің 

жүзеге асу мысалдары. 

3. Векторлы процессорлы параллельді архитектура. 

4. Кластерлік жүйедегі процессорлардың байланыс желісінің орындалу 

мәселелері. 

5. Масштабталатын когерентті SCI интерфейсі негізінде коммуникациялық 

орта құру мысалдары. 

6. MYRINET коммуникациялық ортасы. 

7. Жоғары өнімді процессорларды ұйымдастыру әдістері.  

8. Мультипроцессорлы есептеу жүйелеріне арналған коммутаторлар.  

9. МВС-тің сенімділігі мен серпімділігі. 

10. IBM кластерлік шешімінің мысалдары. 
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PRYA 2201 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

объем 2 кредит  

Авторы:  

кандидат физико-математических наук Макашев Е.П., 

доктор PhD Иманкулов Т.С.  

 

2 РЕЦЕНЗЕНТЫ 

Кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 

информационных систем КазНУ имени аль-Фараби Дуйсебекова К.С.  

Доктор PhD, доцент, декан факультета информационных технологий 

КБТУ Акжалова А.Ж.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

формирования у студентов коммуникативных компетенций, которые в 

дальнейшем позволят пользоваться русским языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении 

с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

иметь навыки: 

- выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на русском языке; 

- речевой деятельности, чтения, письма, аудирования на русском языке; 

знать: 

- русский язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из научных источников и общения на 

профессиональном уровне; 

- деловую и профессиональную лексику русского языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода русскоязычных текстов общей 

и профессиональной направленности; 

- основные грамматические структуры литературного и разговорного 

языка; 

уметь: 

- использовать русский язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать 

речь собеседника на русском языке; 

- вести письменное общение на русском языке, составлять деловые 

письма; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является 

дисциплиной бакалавриата и развивает тематику дисциплин, посвященных 
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гуманитарному развитию студентов. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Информационно-коммуникационные технологии. Русский язык. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины: Информационно-

коммуникационные технологии. Русский язык. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы 

 Введение в предметную область специальности на русском 

профессиональном языке. 

1 Роль и значение дисциплины «Профессиональный русский язык» в 

структуре подготовки специалистов в области информатики и 

информационных технологий. 

 Профессиональный русский язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий область информатики и информационных 

технологий. 

2 Анализ роли информатики как единства науки и технологии на 

русском языке.  

3 Использование русского языка для изучения структуры современной 

информатики, места информатики в системе наук. 

 Основы формирования овладения предметно-языковым материалом. 

4 Специальный профессиональный материал для изучения стратегий 

решения задач и поиска решений.  

 Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий аппаратного и программного обеспечения компьютерных 

систем. 

5 Основные понятия представления, обработки и хранения 

информации на русском языке. 

6 Базовый категориально-понятийный аппарат изучения аппаратного и 

программного обеспечения компьютерных систем. 

 Профессиональная русская терминология для изучения основ 

операционных систем и сетей. 

7 Формирование профессионального словаря основных терминов 

области информатики на русском языке. 

 Специальный профессиональный материал и его использование в 

заданных профессиональных ситуациях. 

8 Особенности научного стиля в сфере информационных технологий. 

9 Способы построения научного доклада. 

 Характеристика содержания предметной области по специальности 

на русском языке. 

10 Техника написания аннотаций, реферата, тезисов и писем. 

 Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на русском 
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языке, монологическое высказывание профессионального 

содержания. 

11 Приёмы перевода научных текстов. 

12 Понимание речи в сфере профессиональной коммуникации. 

 Связь профессионального русского языка с дисциплинами. 

13 Основные правила чтения профессиональной литературы, выделение 

ключевых моментов. 

14 Профессиональная терминология в областях программирования на 

алгоритмических языках. 

 Трансформация и дифференциация профессионального русского 

языка. 

15 Понятие дифференциации лексики профессионального русского 

языка по сферам применения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: основной целью курса является 

овладение студентами коммуникативных компетенций, которые дадут 

возможность пользоваться русским языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении 

с партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с 

практической целью, курс профессионально-ориентированного русского 

языка реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя 

расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, повседневного и 

профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к 

духовным ценностям русскоязычного народа. 

Задачи преподавания дисциплины:  

 привить русскоязычные речевые навыки устного и письменного 

общения, такие как чтение оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров; 

 привить навыки ведения беседы повседневного и 

профессионального характера, применения обширного реестра 

коммуникативных намерений; 

 привить навыки монологического высказывания с соблюдением 

правил речевого этикета и пониманием на слух; 

 дать представление об основных видах делового письма; 

 научить пользоваться языковыми средствами и сформировать 

адекватные им языковые навыки в таких аспектах как фонетика, лексика и 

грамматика; 

 научить пользоваться словарно-справочной литературой на русском 

языке; 
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 дать представление о национальной культуре, а также культуре 

общения и ведения бизнеса русскоязычных стран; 

 привить навыки самостоятельного творческого поиска. 

Объектами изучения данной дисциплины являются профессионально-

ориентированная лексика, профессиональная терминология, научные стили 

формирования аннотаций, докладов на конференции, научных статей. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; 

диалектические, научно-исследовательские и др. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: данная 

дисциплина как наука изучает лексику, грамматические структуры, основные 

виды коммуникативной деятельности человека на русском языке с учётом 

специфики профессиональной деятельности. Знания, приобретенные в 

рамках данной дисциплины, позволят специалисту применять русский язык в 

различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на русском 

профессиональном языке. Роль и значение дисциплины 

«Профессиональный русский язык» в структуре подготовки специалистов в 

области информатики и информационных технологий. Цель и задачи 

учебной дисциплины. 

Профессиональный русский язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий область информатики и информационных технологий. 

Анализ роли информатики как единства науки и технологии на русском 

языке. Использование русского языка для изучения структуры современной 

информатики, места информатики в системе наук. Особенности 

формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего 

мира и происходящих в нем информационных процессов на русском языке. 

Основы формирования овладения предметно-языковым 

материалом. Специальный профессиональный материал для изучения 

стратегий решения задач и поиска решений. Концепции и свойства 

алгоритмов, реализации алгоритмов на русском языке. 

Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий аппаратного и программного обеспечения компьютерных 

систем. Основные понятия представления, методов и средств получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации на 

русском языке. Базовый категориально-понятийный аппарат изучения 

аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем. 

Особенности описания аппаратного и программного обеспечения на русском 

языке. 

Профессиональная русская терминология для изучения основ 
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операционных систем и сетей. Формирование профессионального словаря 

основных терминов области информатики на русском языке. Специфика 

перевода базовых категорий информатики на русском языке. Особенности 

составления глоссария. Навыки использования профессиональных словарей 

области информатики. Использование электронных словарей. Использование 

Wikipedia. 

Специальный профессиональный материал и его использование в 

заданных профессиональных ситуациях. Основные особенности 

использования научного стиля в области информационных технологий. 

Техника построения устного сообщения. Способы построения научного 

доклада. 

Характеристика содержания предметной области по 

специальности на русском языке. Техника написания аннотаций. Техника 

составления реферата. Написание тезисов. Написание сообщений. Написание 

частных писем. Принципы составления деловых писем. Написание 

биографий. 

Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на русском 

языке, монологическое высказывание профессионального содержания. 

Приемы перевода речевых произведений. Единицы перевода научных 

текстов. Лексические приемы перевода научных текстов. Грамматические 

приемы перевода научных текстов. Стилистические приемы перевода 

научных текстов. Понимание диалогической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. Понимание монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами. 

Основные правила чтения русскоязычных текстов. Способы выделения 

главных частей в тексте. Выбор ключевых слов в тексте. Профессиональная 

казахская терминология в областях изучения языков программирования и 

современных информационных технологий. 

Трансформация и дифференциация профессионального русского 

языка. Понятие дифференциации лексики профессионального русского 

языка по сферам применения (терминологическая, общенаучная и 

официальная). Терминологическая лексика. Общенаучная лексика. 

Официально-деловая лексика. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предметная область информатики на профессиональном русском языке. 

2. Использование профессиональных технических словарей для освоения 

базовых понятий булевой алгебры, систем счисления, архитектуры 

компьютера на русском языке. 

3. Профессиональные термины на русском языке в области основ 

разработки алгоритмов. 
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4. Основные понятия блок-схем (элементы блок-схем, типы блоков) на 

русском языке. 

5. Анализ эффективности алгоритмов на русском языке. 

6. Изучение алгоритмов сортировки и поиска на русском языке. 

7. Профессиональная терминология, используемая в области 

проектирования и использования операционных систем. 

8. Изучение предметной области при проектировании баз данных с 

использованием профессиональной терминологии на русском языке. 

9. Изучение современных технологий программирования на русском 

языке. 

10. Обсуждение перспектив развития современных языков 

программирования на русском языке. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА СРС 

 

1. Подготовка обзорной научной статьи о существующих языках 

программирования на русском языке. 

2. Написание эссе на тему перспективных направлений развития 

информационных технологий и вычислительной техники на русском 

языке. 

3. Проведение сравнительного анализа существующих Web технологий с 

указанием их преимуществ и недостатков на русском языке. 

4. Подготовка реферата на тему современные коммуникационные средства 

на русском языке. 

5. Провести обзор литературы по базовым тенденциям развития 

операционных систем на русском языке. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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EXPLANOTORY NOTE 
 

The reforms happening in an education system of the Republic of 

Kazakhstan are intended to train the highly qualified specialists of a new formation 

capable to keep up to date and succeed in the activities.  

The language policy of Kazakhstan based on the idea of trinity of languages 

assumes studying of English as means of the international communication, along 

with the state Kazakh and Russian as language of international communication. 

Expansion of the international integration, active implementation of new 

information technologies, formation of the multipolar, polycultural and 

multilingual world assumes use of English as means of the international 

communication and internationalization of an education system of RK. 

At the center a modern education system the task of training of specialists, 

capable to a cooperation, team work is set, ready to dialogue with representatives 

of the different cultures able to think, create independently own opinion to the 

events and creatively to approach the solution of various questions.  

In this situation foreign language skills are the main instrument of successful 

social performance of the person in multicultural and polylingual society, a factor 

of cultural and intellectual development and education of the personality having 

all-planetary thinking.  

One of obligatory components of the program of training of highly qualified 

specialists, mobile in educational space both demanded in the domestic and 

international labor markets, the subject "Professional-oriented foreign language" is. 

Now the social order for graduates of universities with profound knowledge of 

foreign languages was created that caused the special place of discipline "The 

professional oriented foreign language" among other rates in system of training of 

bachelors as it is impossible to revaluate value of foreign languages in access to 

world academic knowledge. 
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Training in the professional oriented foreign language relies on competence-

based approach according to which on the basis of the gained knowledge the skills 

and abilities necessary for the solution of practical tasks develop. As a result 

students purchase such competences as general – cross-cultural and informative; 

communicative – professional oriented linguistic. 

 This program is aimed at providing implementation of competence-based 

approach as it is based on the following principles: 

emphasis on forming and development of professional and communicative 

competence of process of mastering foreign-language communication; 

accounting of cross-disciplinary communications in case of selection of 

components of content of training; 

authenticity of the used training materials; 

orientation on personal approach to process of teaching and studying of the 

professional oriented foreign language; 

- a support on independence and responsibility of students; 

use in educational process of a reflection and self-assessment, promoting 

development of autonomy of students; 

the combined training in language using electronic means; 

interactive approach to training. 

"Professionally oriented foreign language" is feature of teaching a rate the 

shift of accent of training with linguistic on lingo-professional training of future 

specialists which is performed by strengthening of cross-disciplinary 

communications between a foreign language and specialist subjects. 

This program is intended for the students studying in the specialty 5B060200 

– Informatics and is intended for forming at students of exclusively professional and 

communicative competence that assumes the following communicative abilities:  

to read and understand authentic texts in the specialty; 

to understand authentic oral texts of monological and dialogical nature in the 

form of the message, lectures, an interview, conversations, discussions; 

to annotate written and oral authentic popular scientific and scientific texts in 

the specialty in English; 

to make messages, reports, the presentations, reviews on various professional 

subjects;  

to constitute written texts of informative nature (the message, the report, the 

overview); 

to conduct business correspondence; 

the vypolnyatpismenny translation of texts in the specialty from a foreign 

language on native and from the native language into English;  

to carry out interpretation of texts in the specialty from a foreign language on 

native. 

Purpose of discipline: this discipline is intended for forming at students of 

communicative competences which will allow to use further a foreign language in 

various areas of professional activity, scientific and practical work, in 

communication with foreign partners, for self-educational and other purposes. 
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By the end of a training course the student shall 

to have skills: 

expressions of the thoughts and opinion in interpersonal, business and 

professional communication in a foreign language; 

speech activities, reading, the letter, audition in a foreign language; 

nobility: 

foreign language in the amount necessary for receipt of professional information 

from foreign sources and communication at the professional level; 

business and professional lexicon of a foreign language in the amount necessary 

for communication, reading and the translation of foreign-language texts of a 

general and professional orientation; 

main grammatical structures of a literary and spoken language; 

to be able: 

to use a foreign language in interpersonal communication and professional activity; 

freely and adequately to express the thoughts in case of a conversation and to 

understand the speech of the interlocutor in a foreign language; 

to conduct written communication in a foreign language, to constitute business 

letters; 

to apply methods and learning tools to intellectual development, increase in 

cultural level, professional competence. 

Role and value of discipline: this discipline is discipline of a bachelor degree and 

develops subject of the disciplines devoted to humanitarian development of 

students. 

The disciplines preceding studying of this discipline: Informatics, Foreign 

language. 

The disciplines containing knowledge, skills necessary for development of the 

studied discipline: Informatics, Foreign language. 

 

THEMATIC PLAN OF DISCIPLINE 

 

№ Theme name 

 Introduction to data domain of specialty in the foreign professional 

oriented language. 

1 Role and value of discipline "The professional oriented foreign language" 

in structure of training of specialists in the field of informatics and 

information technologies. 

 The professional oriented foreign language as the disciplinary 

phenomenon servicing the field of informatics and information 

technologies. 

2 The analysis of a role of informatics as unities of science and technology 

in a foreign language. 

3 Use of a foreign language for a study of structure of the modern 

informatics, the place of informatics in system of sciences. 

 Bases of formation of mastering object and language material. 
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4 The special professional oriented material for a study of strategy of the 

decision of tasks and finding solutions. 

 Basic categorical conceptual framework of a study of the basic 

concepts hardware and software of computer systems. 

5 The basic concepts of representation, processing and information storage 

in a foreign language. 

6 Basic categorical conceptual framework of a study hardware and software 

of computer systems. 

 Professional foreign terminology for a study of bases of operating 

systems and networks. 

7 Formation of the professional dictionary of the main terms of field of 

informatics in a foreign language. 

 The special professional oriented material and its use in the given 

professional situations. 

8 Features of scientific style in the sphere of information technologies. 

9 Methods of creation of the scientific report. 

 The characteristic of content of subject domain in the specialty in a 

foreign language. 

10 Technology of writing of summaries, paper, theses and letters. 

 Professional competence: orientation in texts in a foreign language, 

the monological statement of professional content. 

11 Acceptances of the translation of scientific texts. 

12 Understanding of the speech in the sphere of professional communication. 

 Communication of the professional oriented foreign language with 

disciplines. 

13 Basic rules of reading professional literature, allocation of the key 

moments. 

14 Professional terminology in the fields of programming in algorithmic 

languages. 

 Transformation and differentiation of the professional oriented 

foreign language. 

15 Concept of differentiation of lexicon of the professional oriented foreign 

language on scopes of application. 

 

CONTENT OF DISCIPLINE 

Introduction 

Purpose and tasks of discipline: 

Main objective of discipline is mastering students of communicative competences 

who will give the chance to use a foreign language in various areas of professional 

activity, scientific and practical work, in communication with foreign partners, for 

self-educational and other purposes. Along with the practical purpose, the rate of 

the professional oriented foreign language realizes the educational and educational 

purposes, promoting expansion of an outlook of students, increase in their general 

culture and education, and also culture of thinking, daily and professional 
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communication, education of tolerance and respect for cultural wealth of other 

countries and the people. 

Tasks of teaching discipline:  

to impart foreign-language speech skills of oral and written communication, 

such as reading original literature of different functional styles and genres; 

to learn to participate in a conversation of daily and professional nature, to 

express the extensive register of communicative intentions; 

to seize main types of the monological statement, following rules of speech 

etiquette and to understand aurally; 

to seize main types of the business letter; 

to study language means and to create language skills adequate to them, in 

such aspects as phonetics, lexicon and grammar; 

to learn to use dictionary reference books in a foreign language; 

to study national culture, and also culture of communication and business of 

the countries of the learned language; 

to learn to conduct independent creative search. 

Educational technologies 

Studying of discipline "The professional oriented language" is directed to 

forming of professional and communicative competence by means of various 

educational technologies. The main attention at the same time is paid to oral 

speech, reading intergrativnymvida (search, viewing, studying), to audition and a 

written language (annotation, summarization), and also translation and 

interpretation.  

In training process to the professional oriented foreign language the active 

training methods having a professional focus for formulation a social-professional 

competence of students as widely are used: the project work, situational games (a 

meeting, the international consultations, negotiations), round tables, integrative 

tasks in the form of a discussion, a debate, brainstorming, conferences, the 

presentation of reports, public statements with messages in the specialty.   

The training materials used in process to discipline education include the 

authentic texts of various level of complexity, video and multimedia materials 

accompanied with system of exercises, aimed at the forward and complex 

development of professional abilities of speech activities. The texts offered for 

studying at this stage include scientific articles, literature in the specialty.  

Form of education. 

Forms of education provide: 

classroom group occupations of students under the leadership of the teacher; 

the obligatory independent work of students on the instructions of the 

teacher controlled during the classroom group occupations (SRS); 

the individual independent work of students under the leadership of the 

teacher controlled during consultation (SRSP); 

the out-of-class work of students under the leadership of the teacher which is 

carried out at the request of students in various forms (clubs, amateur 

performances, the Olympic Games, etc.) according to interests of students. 
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MAIN PART 

 

Introduction to data domain of specialty in the foreign professional oriented 

language. 

Role and value of discipline "The professional oriented foreign language" in 

structure of training of specialists in the field of informatics and information 

technologies. Purpose and tasks of a subject matter. 

The professional oriented foreign language as the disciplinary phenomenon 

servicing the field of informatics and information technologies. 

The analysis of a role of informatics as unities of science and technology in 

a foreign language. Use of a foreign language for a study of structure of the 

modern informatics, the place of informatics in system of sciences. Features of 

formation of system and information approach to the analysis of the world around 

and the information processes happening in it in a foreign language. 

Bases of formation of mastering object and language material. 

The special professional oriented material for a study of strategy of the 

decision of tasks and finding solutions. Concepts and properties of algorithms, 

implementations of algorithms in a foreign language. 

Basic categorical conceptual framework of a study of the basic concepts 

hardware and software of computer systems. 

The basic concepts of representation, methods and means of receiving, 

conversion, transmission, storage and use of information in a foreign language. 

Basic categorical conceptual framework of a study hardware and software of 

computer systems. Features of the description hardware and the software in a 

foreign language. 

Professional foreign terminology for a study of bases of operating systems 

and networks.  

Formation of the professional dictionary of the main terms of field of 

informatics in a foreign language. Specifics of the translation of basic categories of 

informatics in a foreign language. Features of compilation of the glossary. Skills of 

use of professional dictionaries of field of informatics. Use of electronic 

dictionaries. Wikipedia use. 

The special professional oriented material and its use in the given 

professional situations. 

The main features of use of scientific style in the field of information 

technologies. 

Technique of creation of the oral message. Methods of creation of the 

scientific report. 

The characteristic of maintenance of data domain in the specialty in a 

foreign language. 

Technique of writing of summaries. Technique of compilation of the paper. 

Writing of theses. Writing of messages. Writing of private letters. Principles of 

compilation of business letters. Writing of biographies. 

Professional competence: orientation in texts in a foreign language, a 
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monological expression of professional contents. 

Methods of transfer of speech works. Translation units of scientific texts. 

Lexical methods of transfer of scientific texts. Grammatical methods of transfer of 

scientific texts. Stylistic methods of transfer of scientific texts. 

Understanding of the dialogical speech in the sphere of professional 

communication. Understanding of the monological speech in the sphere of 

professional communication. 

Communication of the professional oriented foreign language with 

disciplines. 

Basic rules of reading English-language texts. Methods of allocation of 

bodies in the text. The choice of keywords in the text.  

Professional foreign terminology in areas of studying of programming 

languages and modern information technologies. 

Transformation and differentiation of the professional oriented foreign 

language. 

Concept of differentiation of lexicon of the professional oriented foreign 

language on scopes of application (terminological, general scientific and official). 

Terminological lexicon. General scientific lexicon. Official lexicon. 

 

SEMINAR STUDIES 

 

Seminar classes are given by teachers of foreign languages with involvement 

of teachers of the main departments giving the lectures in a foreign language aimed 

at provision of information from subject domain of specialty it is preferable that 

subjects of a lecture contained basic concepts, the basic principles and components 

of main specialty. On a practical training the teacher of a foreign language carries 

out work on more detailed digestion of material of a lecture.  

The task of the teacher of a foreign language consists in forming and 

development of foreign-language competence of students in the sphere of the 

chosen specialty. Training process is based on use of the communicative technique 

oriented to achievement of practical result: assimilation of terminological lexicon, 

reading and the translation of the text in the specialty, extraction from authentic 

literature of professional and significant information, communication in specific 

professional spheres and situations, writing articles and messages and reports, 

annotation and summarizing of literature. 

 

APPROXIMATE LIST OF SUBJECTS OF PRACTICAL (SEMINAR) 

TRAINING 
1. Subject domain of informatics in a professional foreign language. 

2. Use of professional technical dictionaries for development of basic 

concepts of boolean algebra, numeral systems, architecture of the computer in a 

foreign language. 

3. Professional terms in a foreign language in the field of bases of 

development of algorithms. 
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4. The basic concepts of flowcharts (elements of flowcharts, types of blocks) 

in a foreign language. 

5. Efficiency analysis of algorithms in a foreign language. 

6. Studying of algorithms of sorting and search in a foreign language. 

7. The professional terminology used in the field of designing and use of 

operating systems. 

8. Studying of subject domain when designing databases with use of 

professional terminology in a foreign language. 

9. Studying of modern technologies of programming in a foreign language. 

10. Discussion of prospects of development of the modern languages of 

programming in a foreign language. 

 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

 

The Independent Work of Students (IWS) is the special type of educational 

activities of students directed to independent accomplishment of a didactic task, 

forming of interest in cognitive activity and increasing knowledge in the field of 

the learned foreign language.  

SRS is connected with implementation of the practical tasks providing 

development of creative activity, research approach in development of a training 

material. 

The SRS out-of-class form assumes independent development of a training 

material in the conditions of library, a computer class. 

Independent work of students under the leadership of the teacher (SRSP) is carried 

out in the form of classroom occupation. SRSP performs two functions: advisory 

and controlling.   

Advisory function: 

help in independent work of students; 

help to the student in the choice of the methods of work necessary for assimilation 

of a training material; 

contribution to profound studying of a training material.  

The controlling SRSP function is performed during the current, rubezhny and final 

accounting and assessment of knowledge of students for increase in motivation.  

This program provided the following types of tasks for SRS: 

1. The special professional oriented material for studying of the Web instruments 

of programming. 

2. The analysis of remedies in a professional foreign language for the choice of 

optimum structure of protection of the software. 

3. Discussion of benefits and shortcomings of modern means of anti-virus 

protection in a foreign language. 

4. The written analysis of texts in different forms of the academic letter in a 

professional foreign language. 

5. Professional communication in a foreign language in the form of oral 

performances, the presentations, reports. 
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APPROXIMATE LIST OF SUBJECTS OF TASKS FOR IWS 

 

1. Preparation of the review scientific article about the existing programming 

languages in a foreign language. 

2. Writing of the essay on the perspective directions of development of information 

technologies and computer facilities in a foreign language. 

3. Carrying out the comparative analysis of the existing Web of technologies with 

indication of their benefits and shortcomings in a foreign language. 

4. Preparation of the paper on a subject modern communication means in a foreign 

language. 

5. To carry out the overview of literature on basic tendencies of development of 

operating systems in a foreign language. 

 

LIST OF THE RECOMMENDED LITERATURE 

 

Basic: 
1. Барковский А.Б. English-Russian dictionary of computers and programming. 

– М.: Рус. яз., 1989. – 332, [1]с. 

2. Boeckner K. Oxford English for Computing. – Oxford: Oxford University 

Press, 1999. – 212p. 

3. Glendinning Eric H. Basic English for Computing. – Oxford: Oxford 

University Press, 1999. – 128 p. 

 

Additional:  
1. Борковский А.Б. Dictionary of programming. – М.: Рус. яз., 1991. – 286, [1] 

с. 

2. Bruegge B. Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and 

Changing Systems. – New Jersey: Prentice Hall, 2000. – 553 p. 

3. Dillon S.A. Beginning oracle programming. – USA: Wrox Press Ltd, 2002. – 

1099 p. 

4. Dusembaev A.E. Informatics. Data structures, sorting and searching.- Almaty: 

Dair, 2011. – 184 с. 

5. Matthew N. Beginning Linux programming. – Indiana: Wrox, 2003. – 945 p. 
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Р-оIYa 2202 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

доктор филологических наук, профессор Молдагалиева А.А. 

кандидат физико-математических наук, доцент Пыркова А.Ю. 

кандидат физико-математических наук, доцент Мансурова М.Е. 

 

Рецензенты: 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных 

систем КазНУ имени аль-Фараби Мусиралиева Ш.Ж. 

кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры информац. 

систем Международного IT университета Сатыбалдиева Р. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Реформы, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

призваны готовить высококвалифицированных специалистов новой 

формации, способных идти в ногу со временем и преуспевать в своей 

деятельности.  

Языковая политика Казахстана, основанная на идее триединства языков, 

предполагает изучение английского языка как средства международного 

общения, наряду с государственным казахским языком и русским, как 

языком межнационального общения. Расширение международной 

интеграции, активное внедрение новых информационных технологий, 

становление многополярного, поликультурного и многоязычного мира 

предполагает использование английского языка как средства 

международного общения и интернационализации системы образования РК. 

Во главу угла современной системы образования ставится задача 

подготовки специалистов, способных к сотрудничеству, работе в команде, 

готовых к диалогу с представителями разных культур, умеющих 

самостоятельно мыслить, формировать свое собственное мнение к 

происходящему и творчески подходить к решению различных вопросов.  

В этой ситуации владение иностранным языком является основным 

инструментом успешной социальной деятельности человека в 

мультикультурном и полиязычном обществе, фактором культурного и 

интеллектуального развития и воспитания личности, обладающей 

общепланетарным мышлением.  

Одним из обязательных компонентов программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, мобильных в образовательном 

пространстве и востребованных на отечественном и международном рынках 

труда, является предмет «Профессионально-ориентированный иностранный 
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язык». В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 

университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило 

особое место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» среди других курсов в системе подготовки бакалавров, 

поскольку невозможно переоценить значение иностранных языков в доступе 

к мировым академическим знаниям. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 

полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для 

решения практических задач. В результате студентами приобретаются такие 

компетенции, как общая – межкультурная и познавательная; 

коммуникативная – профессионально-ориентированная и лингвистическая.  

Данная программа направлена на обеспечение реализации 

компетентностного подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

- акцент на формирование и развитие профессионально-коммуникативной 

компетенции в процессе овладения иноязычным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержания 

обучения; 

- аутентичность используемых учебных материалов; 

- направленность на личностный подход к процессу преподавания и 

изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; 

- опора на самостоятельность и ответственность студентов; 

- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, спо-

собствующих развитию автономности студентов; 

- комбинированное обучение языку с применением электронных средств; 

- интерактивный подход к обучению. 

Особенностью преподавания курса «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» является смещение акцента обучения с 

лингвистического на лингвопрофессиональную подготовку будущих 

специалистов, которая осуществляется путем усиления междисциплинарных 

связей между иностранным языком и профилирующими предметами. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности 5B060200 – Информатика и имеет целью формирование у 

студентов исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, 

что предполагает следующие коммуникативные умения:  

- читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 

- понимать аутентичные устные тексты монологического и 

диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, 

дискуссии; 

- аннотировать письменные и устные аутентичные научно-

популярные и научные тексты по специальности на английском языке; 

- выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам;  
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- составлять письменные тексты информативного характера 

(сообщение, доклад, обзор); 

- вести деловую переписку; 

- выполнять письменный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной и с родного языка на английский;  

- выполнять устный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной. 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

формирования у студентов коммуникативных компетенций, которые в 

дальнейшем позволят пользоваться иностранным языком в различных 

областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других 

целей. 

К концу курса обучения студент будет 

иметь навыки: 
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; 

- речевой деятельности, чтения, письма, аудирования на иностранном 

языке; 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне; 

- деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

- основные грамматические структуры литературного и разговорного 

языка; 

уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать 

речь собеседника на иностранном языке; 

- вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является 

дисциплиной бакалавриата и развивает тематику дисциплин, посвященных 

гуманитарному развитию студентов. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Информационно-коммуникационные технологии. Иностранный язык. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 
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для освоения изучаемой дисциплины: Информационно-

коммуникационные технологии. Иностранный язык. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

 Введение в предметную область специальности на иностранном 

профессионально-ориентированном языке. 

1 Роль и значение дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» в структуре подготовки специалистов в области 

информатики и информационных технологий. 

 Профессионально-ориентированный иностранный язык как 

дисциплинарный феномен, обслуживающий область информатики и 

информационных технологий. 

2 Анализ роли информатики как единства науки и технологии на 

иностранном языке.  

3 Использование иностранного языка для изучения структуры 

современной информатики, места информатики в системе наук. 

 Основы формирования овладения предметно-языковым материалом. 

4 Специальный профессионально-ориентированный материал для 

изучения стратегий решения задач и поиска решений.  

 Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий аппаратного и программного обеспечения компьютерных 

систем. 

5 Основные понятия представления, обработки и хранения 

информации на иностранном языке. 

6 Базовый категориально-понятийный аппарат изучения аппаратного и 

программного обеспечения компьютерных систем. 

 Профессиональная иностранная терминология для изучения основ 

операционных систем и сетей. 

7 Формирование профессионального словаря основных терминов 

области информатики на иностранном языке. 

 Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных профессиональных ситуациях. 

8 Особенности научного стиля в сфере информационных технологий. 

9 Способы построения научного доклада. 

 Характеристика содержания предметной области по специальности 

на иностранном языке. 

10 Техника написания аннотаций, реферата, тезисов и писем. 

 Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на 

иностранном языке, монологическое высказывание 

профессионального содержания. 

11 Приёмы перевода научных текстов. 

12 Понимание речи в сфере профессиональной коммуникации. 



92 
 

 Связь профессионально-ориентированного иностранного языка с 

дисциплинами. 

13 Основные правила чтения профессиональной литературы, выделение 

ключевых моментов. 

14 Профессиональная терминология в областях программирования на 

алгоритмических языках. 

 Трансформация и дифференциация профессионально-

ориентированного иностранного языка. 

15 Понятие дифференциации лексики профессионально-

ориентированного иностранного языка по сферам применения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель и задачи дисциплины: основной целью дисциплины является 

овладение студентами коммуникативных компетенций, которые дадут 

возможность пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении 

с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Наряду с практической целью, курс профессионально-ориентированного 

иностранного языка реализует образовательные и воспитательные цели, 

способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, повседневного и 

профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к 

духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- привить иноязычные речевые навыки устного и письменного общения, 

такие как чтение оригинальной литературы разных функциональных 

стилей и жанров; 

- привить навыки ведения беседы повседневного и профессионального 

характера, применения обширного реестра коммуникативных 

намерений; 

- привить навыки монологического высказывания с соблюдением правил 

речевого этикета и пониманием на слух; 

- дать представление об основных видах делового письма; 

- научить пользоваться языковыми средствами и сформировать 

адекватные им языковые навыки в таких аспектах как фонетика, лексика 

и грамматика; 

- научить пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке; 

- дать представление о национальной культуре, а также культуре общения 

и ведения бизнеса стран изучаемого языка; 

- привить навыки самостоятельного творческого поиска. 

Образовательные технологии 
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Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной 

компетенции посредством различных образовательных технологий. 

Основное внимание при этом уделяется устной речи, интергративным видам 

чтения (поисковое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной 

речи (аннотирование, резюмирование), а также письменному и устному 

переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку широко используются активные методы обучения, 

имеющие профессиональную направленность для формирования социально-

профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 

ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 

круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, 

мозгового штурма, конференции, презентация докладов, публичные 

выступления с сообщениями по специальности.  

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной 

дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 

видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой 

упражнений, направленные на поступательное и комплексное развитие 

профессиональных умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для 

изучения на данном этапе, включают научные статьи, литературу по 

специальности.  

Форма обучения 
Формы обучения предусматривают: 

- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 

преподавателя; 

- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий 

(СРС); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 

проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 

художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 

студентов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на иностранном 

профессионально-ориентированном языке. Роль и значение дисциплины 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» в структуре 

подготовки специалистов в области информатики и информационных 

технологий. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Профессионально-ориентированный иностранный язык как 

дисциплинарный феномен, обслуживающий область информатики и 

информационных технологий. Анализ роли информатики как единства 
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науки и технологии на иностранном языке. Использование иностранного 

языка для изучения структуры современной информатики, места 

информатики в системе наук. Особенности формирования системно-

информационного подхода к анализу окружающего мира и происходящих в 

нем информационных процессов на иностранном языке. 

Основы формирования овладения предметно-языковым 

материалом. Специальный профессионально-ориентированный материал 

для изучения стратегий решения задач и поиска решений. Концепции и 

свойства алгоритмов, реализации алгоритмов на иностранном языке. 

Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий аппаратного и программного обеспечения компьютерных 

систем. Основные понятия представления, методов и средств получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации на 

иностранном языке. Базовый категориально-понятийный аппарат изучения 

аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем. 

Особенности описания аппаратного и программного обеспечения на 

иностранном языке. 

Профессиональная иностранная терминология для изучения основ 

операционных систем и сетей. Формирование профессионального словаря 

основных терминов области информатики на иностранном языке. Специфика 

перевода базовых категорий информатики на иностранном языке. 

Особенности составления глоссария. Навыки использования 

профессиональных словарей области информатики. Использование 

электронных словарей. Использование Wikipedia. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных профессиональных ситуациях. Основные 

особенности использования научного стиля в области информационных 

технологий. Техника построения устного сообщения. Способы построения 

научного доклада. 

Характеристика содержания предметной области по специальности 

на иностранном языке. Техника написания аннотаций. Техника составления 

реферата. Написание тезисов. Написание сообщений. Написание частных 

писем. Принципы составления деловых писем. Написание биографий. 

Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на 

иностранном языке, монологическое высказывание профессионального 

содержания. Приемы перевода речевых произведений. Единицы перевода 

научных текстов. Лексические приемы перевода научных текстов. 

Грамматические приемы перевода научных текстов. Стилистические приемы 

перевода научных текстов. Понимание диалогической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. Понимание монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Связь профессионально-ориентированного иностранного языка с 

дисциплинами. Основные правила чтения англоязычных текстов. Способы 

выделения главных частей в тексте. Выбор ключевых слов в тексте.  
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Профессиональная иностранная терминология в областях изучения 

языков программирования и современных информационных технологий. 

Трансформация и дифференциация профессионально-

ориентированного иностранного языка. Понятие дифференциации 

лексики профессионально-ориентированного иностранного языка по сферам 

применения (терминологическая, общенаучная и официальная). 

Терминологическая лексика. Общенаучная лексика. Официально-деловая 

лексика. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных языков 

с привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих лекции 

на иностранном языке, нацеленные на предоставление информации из 

предметной области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции 

содержали базовые понятия, основные принципы и составляющие 

профилирующей специальности. На практических занятиях преподаватель 

иностранного языка проводит работу по более детальному усвоению 

материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка заключается в формировании 

и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной 

специальности. Процесс обучения строится на использовании 

коммуникативной методики, ориентированной на достижение практического 

результата: усвоение терминологической лексики, чтение и перевод текста по 

специальности, извлечение из аутентичной литературы профессионально-

значимой информации, общение в конкретных профессиональных сферах и 

ситуациях, написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и 

реферирование литературы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предметная область информатики на профессиональном иностранном 

языке. 

2. Использование профессиональных технических словарей для освоения 

базовых понятий булевой алгебры, систем счисления, архитектуры 

компьютера на иностранном языке. 

3. Профессиональные термины на иностранном языке в области основ 

разработки алгоритмов. 

4. Основные понятия блок-схем (элементы блок-схем, типы блоков) на 

иностранном языке. 

5. Анализ эффективности алгоритмов на иностранном языке. 

6. Изучение алгоритмов сортировки и поиска на иностранном языке. 

7. Профессиональная терминология, используемая в области 

проектирования и использования операционных систем. 
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8. Изучение предметной области при проектировании баз данных с 

использованием профессиональной терминологии на иностранном 

языке. 

9. Изучение современных технологий программирования на иностранном 

языке. 

10. Обсуждение перспектив развития современных языков 

программирования на иностранном языке. 

11. Специальный профессионально-ориентированный материал для 

изучения инструментов веб-программирования. 

12. Анализ средств защиты на профессиональном иностранном языке для 

выбора оптимальной структуры защиты программного обеспечения. 

13. Обсуждение преимуществ и недостатков современных средств 

антивирусной защиты на иностранном языке. 

14. Письменный анализ текстов в разных формах академического письма на 

профессиональном иностранном языке. 

15. Профессиональная коммуникация на иностранном языке в форме 

устных выступлений, презентаций, докладов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 

дидактической задачи, формирование интереса к познавательной 

деятельности и углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих 

развитие творческой активности, исследовательского подхода в освоении 

учебного материала. 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение 

учебного материала в условиях библиотеки, компьютерного класса, 

Данной программой предусмотрены следующие типы заданий для СРС: 

- обзор научных статей и проведение сравнительного анализа на 

иностранном языке; 

- написание эссе на различные темы; 

- подготовка реферата на различные темы; 

- подготовка презентации; 

- выступление с докладом, представление результатов работы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА СРС 

1. Подготовка обзорной научной статьи о существующих языках 

программирования на иностранном языке. 

2. Написание эссе на тему перспективных направлений развития 

информационных технологий и вычислительной техники на иностранном 

языке. 
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3. Проведение сравнительного анализа существующих веб технологий 

с указанием их преимуществ и недостатков на иностранном языке. 

4. Подготовка реферата на тему современные коммуникационные 

средства на иностранном языке. 

5. Провести обзор литературы по базовым тенденциям развития 

операционных систем на иностранном языке. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Гольцова Е. Английский язык для пользователей ПК и программистов. 

Самоучитель / English for PC Users. – М.:  

Корона-Век, 2008. – 512 с. 

2. Dusembaev A.E. Informatics. Data structures, sorting and searching.- Almaty: 

Dair, 2011. – 184 с. 

3. Барковский А.Б. English-Russian dictionary of computers and programming. 

– М.: Рус. яз., 1992. – 333 p. 

4. Boeckner K. Oxford English for Computing. – Oxford: Oxford University 

Press, 1999. – 212 p. 

5. Glendinning Eric H. Basic English for Computing. – Oxford: Oxford 

University Press, 1999. – 128 p. 

 

Дополнительная:  
1. Борковский А.Б. Dictionary of programming. – М.: Рус. яз., 1991. – 286 с. 

2. Bruegge B. Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and 

Changing Systems. – New Jersey: Prentice Hall, 2000. – 553 p. 

3. Dillon S.A. Beginning oracle programming. – USA: Wrox Press Ltd, 2002. – 

1099 p. 

4. Matthew N. Beginning Linux programming. – Indiana: Wrox, 2003. – 945 p. 
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МA1203   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

объем 3 кредита 

 

Автор: 

кандидат физико-математических наук, доцент Сарсекеева А.C.   

 

Рецензенты: 
доктор физико-математических наук, профессор КазНУ  им. аль-Фараби 

Мухамбетжанов С.Т.   
доктор физико-математических наук, профессор, отдел дифференциальных 

уравнений Института математики и математического моделирования МОН 

РК Асанова А.Т.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Математический анализ» - это математическая наука, которая 

составляет фундамент математического и естественнонаучного образования. 

«Математический анализ» развивает у учащихся логическое мышление 

и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для 

проведения научно-исследовательской работы в дальнейшем. Курс 

математического анализа готовит студентов к изучению математических 

методов и других математических дисциплин. 

Признанием важности этой дисциплины является введение элементов 

математического анализа в государственные стандарты РК для среднего 

школьного образования различных уровней и включение предмета 

«Математический анализ» в ГОСО РК для специальностей «Математика», 

«Информатика», «Механика», «Космическая техника и технология», 

«Математическое и компьютерное моделирование», «Информационные 

системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также 

ряда других естественных, технических и экономических специальностей. 

Пререквизиты: для изучения математического анализа, необходимо 

знание курса математики в объеме программы средней школы, а также 

некоторых разделов смежных курсов, читаемых параллельно с курсом 

математического анализа, такие как высшая и линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия. 

Постреквизиты: обязательные и элективные курсы по направлениям 

математического анализа, геометрии, алгебры, дифференциальных 

уравнений, теории меры и интеграла, функционального анализа. 

Успешно освоивший данную программу курса «Математический 

анализ» студент должен: 

иметь представление о существующих в Казахстане, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья научных направлениях и школах в области 
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математического анализа; о современных тенденциях и перспективных 

направлениях развития математики; 

знать основные фундаментальные понятия математического анализа; 

теорию последовательностей; теорию непрерывных функций, символы 

Ландау, дифференциальное исчисление функций одной вещественной 

переменной, основные формулы и теоремы интегрального исчисления; 

несобственные интегралы первого и второго рода; 

уметь находить точные грани числовых множеств; исследовать 

последовательности на сходимость; исследовать функции на наличие предела 

в точке, на непрерывность в точке и на множестве; исследовать функцию с 

помощью производной и построить график функции, использовать 

различные методы интегрирования, применять определенные интегралы; 

исследовать и вычислять несобственные интегралы первого и второго рода; 

быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 

связанных с математическим анализом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение 

2 Вещественные числа и элементы теории множеств 

3 Числовые последовательности 

4 Монотонные последовательности 

5 Предел функции 

6 Непрерывность функции 

7 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

8 Производные и дифференциалы высших порядков 

9 Исследование функций с помощью производных 

10 Неопределенный интеграл 

11 
Интегрирование рациональных, иррациональных и 

тригонометрических функций 

12 Определенный интеграл Римана 

13 Свойства и методы вычисления определенных интегралов 

14 Приложения определенного интеграла 

15 Несобственные интегралы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Создание Ньютоном и Лейбницем три столетия тому назад основ 

дифференциального и интегрального исчисления даже по нынешним  

масштабам представляется крупнейшим событием в истории науки вообще и 

математики в особенности. Математический анализ и алгебра, переплетаясь, 

образовали ту корневую систему, на которой держится разветвленное дерево 
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современной математики и является основой почти для любой 

математической дисциплины. Создание математического анализа является 

одним из величайших достижений человеческого разума. Оно позволило от 

рассмотрения отдельных физических и геометрических задач перейти к 

развитию общих методов решения больших классов задач. 

Математический анализ, подобно другим разделам математики, 

развилась из потребностей практики - в абстрактной форме она отражает 

закономерности, присущие разным явлениям реального мира. Эти 

закономерности играют исключительно важную роль в физике и других 

областях естествознания. Объектами изучения в данной дисциплине 

являются прежде всего функции. С их помощью могут быть 

сформулированы как законы природы, так и разнообразные процессы, 

происходящие в технике, экономике и других областях. Поэтому 

математический анализ и является той частью классической математики, 

которая служит основой почти для любой математической дисциплины. 

Цель преподавания данной дисциплины - ознакомление студентов  с 

фундаментальными понятиями и мощными инструментами математического 

анализа (теория пределов, теория непрерывных функции, основные теоремы 

дифференциального исчисления, теория экстремума, способы раскрытия 

неопределенностей, формула Тейлора, полное исследование функции и 

построение её графика, основные формулы и теоремы интегрального 

исчисления). Успешно освоивший данный курс студент может в дальнейшем 

самостоятельно ознакомиться с различными специальными разделами теории 

функций, а также продолжить учебу в магистратуре по данному 

направлению. 

Задачей этого курса является не только сообщение известного запаса 

сведений: определений, теорем, их доказательств, связей между ними, 

методов решения задач, но и обучение их применениям. В его задачу входят 

развитие у учащихся логического мышления и математической культуры, 

необходимых для изучения математики (да и вообще для проведения научно-

исследовательской работы), развитие математической (качественной, 

аналитической и геометрической) интуиции. Наконец, курс математического 

анализа готовит студентов к изучению других математических методов, 

других математических дисциплин. 

Изложение материала предполагается произвести в следующей 

последовательности. Множество действительных чисел вводится 

аксиоматически. Аксиомы действительных чисел часто используются при 

установлении основных утверждений теории пределов последовательности и 

функции. С помощью аппарата теории пределов изучаются непрерывные 

функции и их свойства, вводятся понятия дифференцируемости и 

интегрируемости. При изложении материалов данного курса предлагается 

(по возможности) широко использовать логическую символику и 

формализованные математические записи. 
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Современное развитие математического анализа характеризуется 

всеобщим подъемом интереса к ним, расширением круга их практических 

применений. Неизмеримо растет роль математического анализа в 

современном естествознании. Новые теоретические результаты открывают 

новые возможности для развития науки. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вещественные числа и элементы теории множеств 

Понятие множества. Операции над множествами (объединение, 

пересечение, разность, прямое произведение множеств). Вещественные 

числа. Свойства вещественных чисел. Принцип вложенных отрезков. 

Ограниченные числовые множества. Точные грани числовых множеств 

(точная нижняя и точная верхняя грани). Теорема о существовании и 

единственности точной верхней и точной нижней граней непустого 

числового множества. 

 

Числовые последовательности 

Последовательность. Предел последовательности. Арифметические 

операции над последовательностями. Ограниченные, неограниченные, 

бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные 

свойства бесконечно малых последовательностей. Связь между бесконечно 

большой и бесконечно малой последовательностями. Сходящиеся 

последовательности и их свойства. Единственность предела сходящейся 

последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности. 

Свойства сходящихся числовых последовательностей, связанные с 

неравенствами. 

 

Монотонные последовательности 

Понятие монотонной последовательности. Теорема о сходимости 

ограниченной и монотонной последовательности. Число е. Примеры 

сходящихся монотонных последовательностей. Структура произвольной 

числовой последовательности: подпоследовательности, частичные пределы, 

верхний и нижний пределы. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерий 

Коши сходимости последовательности. 

 

Предел функции 

Функции. Композиция функций, обратные функции, график функции. 

Графики основных элементарных функций. Предел функции в точке 

(определения по Гейне и по Коши). Свойства функций, имеющих предел в 

точке. Односторонние пределы функций. Критерий Коши существования 

предела функции. Пределы монотонных функций. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Сравнение функций. Замечательные пределы. 
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Непрерывность функции 

Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции. 

Односторонняя непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных 

на множестве: теоремы Вейерштрасса, теорема Больцано-Коши. 

Непрерывность и точки разрыва монотонных функций. Существование и 

непрерывность обратной функции. Непрерывность сложной функции. 

Непрерывность элементарных функций. Равномерная непрерывность 

функции. Теорема Кантора. 

 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Производная функции. Односторонние производные. 

Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический и 

физический смысл производной и дифференциала функции. Инвариантность 

формы первого дифференциала. Связь дифференцируемости и 

непрерывности функции в точке. Правила дифференцирования функций: 

производные суммы, разности, произведения, частного функций. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 

Дифференцирование функций, заданных в неявном виде. Логарифмическая 

производная функции. Производные элементарных функций.  

 

Производные и дифференциалы высших порядков 

Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. 

Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа (формула конечных приращений), Коши. Правило Лопиталя 

раскрытия неопределенностей. Формула Тейлора. Остаточный член формулы 

Тейлора. Остаточный член в форме Лагранжа, Пеано и Коши. Формула 

Маклорена. Разложение основных элементарных функций по формуле 

Маклорена. 

 

Исследование функций с помощью производных 

Условия монотонности дифференцируемой функции. Экстремум 

функции. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки перегиба. 

Асимптоты графика функции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные 

асимптоты. Наибольшее и наименьшее значения функции. Схема полного 

исследования функции и построение графиков функций. 

 

Неопределенный интеграл 

Понятие первообразной функции. Неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Таблица основных неопределенных 

интегралов. Методы интегрирования: замена переменной, интегрирование по 

частям в неопределенном интеграле. 
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Интегрирование рациональных, иррациональных и 

тригонометрических функций 
Интегрирование рациональных дробей. Разложение правильной 

рациональной дроби на сумму простейших дробей. Метод неопределенных 

коэффициентов. Интегрируемость рациональной дроби в элементарных 

функциях. Интегрирование выражений, содержащих иррациональности. 

Интегрирование дробно-линейных иррациональностей. Интегрирование 

квадратичных иррациональностей. Подстановки Эйлера. Интегрирование 

дифференциального бинома. Интегрируемость в элементарных функциях 

некоторых тригонометрических выражений. 

 

Определенный интеграл Римана 
Определенный интеграл. Верхние и нижние интегральные суммы Дарбу. 

Основные свойства верхних и нижних сумм. Необходимые и достаточные 

условия интегрируемости. Классы интегрируемых функций. Определенный 

интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Свойства и методы вычисления определенных интегралов 

Свойства определенного интеграла. Оценки интегралов. Интегрирование 

неравенств. Теоремы о среднем значении. Методы вычисления 

определенного интеграла: замена переменной, интегрирование по частям. 

Использование рекуррентных формул при интегрировании. 

 

Приложения определенного интеграла 
Понятие границы множества и плоской фигуры. Площадь плоской 

фигуры. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора. 

Понятие простой кривой. Понятие параметризуемой кривой. Понятие 

спрямляемой кривой. Вычисление длины дуги кривой. Дифференциал дуги. 

Вычисление объемов тел вращения. 

 

Несобственные интегралы 

Интегралы от неограниченных функций. Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами. Несобственные интегралы от неотрицательных 

функций (критерий сходимости, теоремы сравнения). Абсолютно и условно 

сходящиеся несобственные интегралы. Признаки сходимости несобственных 

интегралов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Точные грани 

числовых множеств. 

2. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Монотонные и ограниченные последовательности. 
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3. Критерий Коши сходимости последовательности. Подпоследовательности. 

Частичные пределы. Верхний и нижний пределы. 

4. Функция. Область определения функции. Обратные функции. Сложные 

функции. Функции, заданные параметрически. Функции, заданные в неявном 

виде. 

5. Предел функции. Критерий Коши существования предела функции. 

Сравнение функций. 

6. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. Равномерная 

непрерывность. 

7. Вычисление производных. Производные обратной и сложной функции. 

Производная функции, заданной параметрически. Производная функции, 

заданной в неявном виде. 

8. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших 

порядков. 

9. Формула Тейлора. Правило Лопиталя. 

10. Исследование функций и построение графиков. 

11. Неопределенные интегралы. Интегрирование по частям и замена 

переменной в неопределенном интеграле.  

12. Интегрирование рациональных, иррациональных и тригонометрических 

функций. 

13. Определенный интеграл. Замена переменных, интегрирование по частям 

в определенном интеграле. 

14. Применение определенного интеграла: вычисление площадей, длин дуг, 

объемов. 

15. Несобственные интегралы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Множества и операции над ними. 

2. Супремум и инфимум непустого числового множества. 

3. Вычисление предела последовательности по определению. 

4. Доказать сходимость последовательности по критерию Коши. 

5. Верхний и нижний пределы последовательности. 

6. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

7. Вычисление пределов функций. Применение замечательных пределов. 

8. Исследование непрерывности функций. Определение точек разрыва 

функции. 

9. Вычисление производных. Производные обратной и сложной функции. 

Производные функций, заданных параметрически и в неявном виде. 

10. Полное исследование функции и построение эскизов графиков функций. 

11. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции. 

12. Нахождение интегралов. Интегрирование рациональной дроби. 

13. Интегрирование квадратичной иррациональности. 
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14. Интегрирование тригонометрических функций. 

15. Вычисление несобственных интегралов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Различные способы вычисления пределов. 

2. Таблица эквивалентных величин. Сравнение функций. 

3. Непрерывность функции. Непрерывность обратной функции. 

Непрерывность сложной функции. 

4. Равномерная непрерывность функции. Теорема Кантора. 

5. Производная функции в точке. Правила дифференцирования. 

6. Применение дифференциала функции для приближенного вычисления 

значения функции в точке. 

7. Производные высших порядков. Формула Лейбница. 

8. Возрастание и убывание функций. Точки экстремума. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

9. Направление вогнутости. Точки перегиба. 

10. Полное исследование функции и построение графика. 

11. Неопределенные интегралы. Основные методы интегрирования: метод 

введения нового аргумента, метод разложения, метод подстановки, метод 

интегрирования по частям. 

12. Интегрирование некоторых иррациональных функций. Подстановки 

Эйлера, интегрирование дифференциального бинома. 

13. Интегрирование некоторых тригонометрических функций. 

14. Геометрические, механические и физические приложения определенного 

интеграла. 

15. Исследование несобственных интегралов. 
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пособие. 2011. 

9. Барабанов А.Е. Математический  анализ. М.: МГУ, 2002. 

10. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. 

2005. 
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АSD 1204 АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

 

объем 3 кредита  

 

Авторы: 

кандидат педагогических наук, доцент Турганбаева А.Р.  

кандидат физико-математических наук, доцент Гусманова Ф.Р. 

 

Рецензенты: 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

информационных систем КазНУ им. аль-Фараби Дуйсебекова К.С. 

кандидат физико-математических наук, доцент, директор Института 

математики, физики и информатики КазНПУ им. Абая Бекпатшаев М.Ж. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: дисциплина «Алгоритмы и структуры 

данных» предназначена для формирования у студентов знаний об основных 

понятиях алгоритмизации и программирования, о структурах алгоритмов и 

структурах данных, методах построения алгоритмов, анализе алгоритмов, 

методах и технологиях построения программ, о различных алгоритмах 

внутренней сортировки информации и задач поиска. При изучении 

дисциплины рассматриваются свойства алгоритмов и ситуации, в которых 

эти алгоритмы могут быть полезны, проводится связь с анализом алгоритмов, 

исследуется эффективность алгоритмов.  

Роль и значение дисциплины заключается в приобретении студентами 

знаний и умений в разработке эффективных алгоритмов решения задач, в 

развитии у студентов стремления освоить наряду с фундаментальными 

алгоритмами обработки информации новые современные алгоритмические 

методы. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

- алгоритмические методы; 

- особенности структуры, организации и практической реализации 

алгоритмов;  

- знать основы и перспективы развития новых технологий; 

уметь: 

- рассматривать свойства алгоритмов и ситуации, в которых эти 

алгоритмы могут быть полезны; 

- создавать различные программы, используя фундаментальные 

вычислительные алгоритмы и их свойства, приводя к линейному, 

ветвящемуся и циклическому типу алгоритмов; 

- обрабатывать массивы, используя различные методы внутренней 

сортировки; 



108 
 

- исследовать связь с анализом алгоритмов; 

- анализировать эффективность алгоритмов; 

- практически использовать построение моделей и структур данных, 

проводить последующий анализ полученных результатов; 

иметь навыки: 

- разработки алгоритмов и программ для решения задач; 

- практической работы по использованию современного программного 

обеспечения, современной вычислительной техники; 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются 

следующие компетенции: 

 инструментальная компетенция: легко ориентироваться в 

пространстве Интернет, быть знакомым с точки зрения науки и дисциплины 

с понятийно-категориальным аппаратом курса «Алгоритмы и структуры 

данных»,  

 межличностная компетенция: развивать способности 

посредством работы в команде; быть способным принимать межкультурные 

различия;  

 системная компетенция: знать и уметь применять современные 

законы, быть способным получать новые знания, используя современные 

информационные технологии;  

 компетенция по дисциплине: знать содержание курса 

«Алгоритмы и структуры данных», его цель и задачи; уметь работать с блок-

схемами, на их основе составлять программы.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной 

дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии. 

Перечень смежных дисциплин и дисциплин, основанных на 

данной: Языки и технологии программирования. Объектно-

ориентированный анализ и проектирование. Параллельное 

программирование.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Модель компьютера.  

2 Алгоритмы. Принципы анализа алгоритмов. 

3 Типы и структуры данных. 

4 Алгоритмы обработки последовательностей. Алгоритмы внутренней 

сортировки.  

5 Множества. 

6 Хеш-таблицы. 

7 Алгоритмы поиска. 

8 Динамическое программирование. 

9 Алгоритмы для работы с графами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Цель преподавания дисциплины. Дисциплина «Алгоритмы и 

структуры данных» предназначена для формирования у студентов знаний 

основных понятий алгоритмизации, о структурах алгоритмов и структурах 

данных, методах построения алгоритмов, анализе алгоритмов, методах и 

технологиях построения программ, о различных алгоритмах внутренней 

сортировки информации и задач поиска. При изучении дисциплины 

рассматриваются свойства и особенности алгоритмов и ситуации, в 

которых эти алгоритмы могут быть полезны, проводится связь с анализом 

алгоритмов, исследуется эффективность алгоритмов. 

Объект изучения и система методов дисциплины «Алгоритмы и 

структуры данных». Объектом изучения данной дисциплины являются 

различные алгоритмы, алгоритмические модели и структуры данных. 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» является исчерпывающим 

вводным курсом по современным компьютерным алгоритмам. 

Категориальный аппарат дисциплины: метод, алгоритм, блок-схема, 

программа, информационные структуры. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Модель компьютера 

Подробная модель компьютера. Упрощенная модель компьютера.  

 

Алгоритмы. Принципы анализа алгоритмов 

Алгоритмы. Анализ алгоритмов. Принципы анализа алгоритмов. 

Разработка алгоритмов. Анализ алгоритмов, основанных на принципе 

«разделяй и властвуй». Рост функций. О-нотация. Простейшие рекурсии. 

Примеры анализа алгоритмов. 

 

Типы и структуры данных 

Основные типы данных. Массивы, многомерные массивы. Обработка 

массивов. Линейные списки. Абстрактные типы данных: стеки, очереди, деки. 

Списки. Циклические списки. Связаные списки. Указатели. Информационные 

структуры. Деревья. Представления деревьев. Динамическое выделение 

памяти. 

 

Алгоритмы обработки последовательностей. Алгоритмы 

внутренней сортировки 

Алгоритмы внутренней сортировки: сортировка включением, 

сортировка выбором. Анализ алгоритмов сортировки обменом. Шейкерная 

сортировка, сортировка разделением. Альтернативные методы внутренней 
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сортировки.  

 

Множества 

Операции над множествами. 

 

Хеш-таблицы 

Хеширование, хеш-таблицы и таблицы рассеяния. Основная идея 

хеширования. Ключи и хеш-функции. Предотвращение коллизий. 

Распространение ключей. Равномерность. Простота вычисления. Реализации 

хеш-функций и хеш-таблицы.  

 

Алгоритмы поиска 

Линейный поиск. Двоичный поиск. Поиск в строке. Алгоритмы 

обработки строк. Рекурсивные алгоритмы.  

 

Динамическое программирование 

Расписание работы конвейера. Элементы динамического 

программирования.  

 

Алгоритмы для работы с графами 

Графы и алгоритмы для работы с графами. Направленные графы. 

Направленные, ненаправленные графы. Задача о максимальном потоке. 

Нахождение кратчайшего пути. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Составление блок схем. 

2. Реализация рекурсивных алгоритмов. 

3. Обработка массивов. 

4. Реализация алгоритмов внутренней сортировки.  

5. Работа с множествами. 

6. Построение хеш-функций. 

7. Реализация алгоритмов поиска.  

8. Структуры в динамической памяти.  

9. Нахождение кратчайшего пути в графе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

1. Типы и свойства алгоритмов. Базовые управляющие структуры. 

Примеры алгоритмов.  

2. Алгоритмы циклической структуры. Алгоритмы обработки массивов.  

3. Примеры представления деревьев. Абстрактные типы данных. 

4. Примеры алгоритмов сортировки включением, сортировки выбором.  
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5. Алгоритмы сортировки слиянием.  

6. Поиск в таблице. Прямой поиск строки.  

7. Динамические структуры данных.  

8. Модель компьютера.  

9. Рост функций. Асимптотические обозначения. 

10. Многосвязные структуры. 

11. Альтернативные методы внутренней сортировки. 

12. Основы объектно-ориентированного программирования.  

13. Иерархия классов.  

14. Абстрактные сопоставимые объекты. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и 

анализ. – 2012. – 1290 с. 

2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – СПб.: Невский 

диалект. 2001. 

3. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода, 

компиляции. В 2 т. Т. 1, 2. – М.: Мир, 1980. 

4. Кнут Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы. – 3-

е изд. –  М.: «Вильямс», 2006. –  720 с.  

5. Кнут Д. Искусство программирования, том 2. Получисленные методы. 3-

е изд. –  М.: «Вильямс», 2007. –  832 с.  

6. Кнут Д.  Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск. 2-е 

изд. – М.: «Вильямс», 2007. –  824 с.  

7. Кнут Д. Искусство программирования, том 4, выпуск 2. Генерация всех 

кортежей и перестановок. –  М.: «Вильямс», 2008. –  160 с.  

8. Кнут Д., Грэхем Р., Паташник О. Конкретная математика. Основание 

информатики. –  М.: Мир; Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 703 с.  

 

Дополнительная: 
1. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. –  М.: Наука, 1979. 

– 320 с.  

2.  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. –  M.: Наука, 1965. – 

391 с.  

3. Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. –  Mир, 1979. 

– 536 с.  

4. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы – 

Вильямс, 2009. – 400 с. 

5. G.E. Karniadakis, R.M. Kirby Parallel Scientific Computing in C++ and MPI 

Cambridge University Press, 2008. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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YaTP 1205 ЯЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

объем 3 кредита 

 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Урмашев Б.А., 

старший преподаватель Сакыпбекова М.Ж. 

 

Рецензенты: 

кандидат технических наук, ассистент профессора кафедры информац. 

систем Международного IT Университета Сатыбалдиева Р.Ж. 

доктор PhD, доцент, заведующий кафедрой математического и 

компьютерного моделирования КазНУ имени аль-Фараби Жакебаев Д.Б. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначения дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

формирования у студентов систематических знаний о современных языках 

программирования, способах и инструментах разработки программного 

обеспечения, перспективных технологиях программирования.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

- основные элементы языка программирования: типы данных, 

операторы;  

- возможности библиотечных функций, способы создания 

абстрактных и пользовательских типов, структур, функций и т.д.;  

- области применения и тенденции развития языков 

программирования и методов трансляции; 

уметь: 

- выполнить системный анализ, проектирование, кодирование, 

отладку и тестирование, документирование и выпуск программного 

продукта. 

иметь представление: 

- о тенденциях и перспективных направлениях развития технологий 

программирования; 

- о способах оптимизации кода; 

быть компетентным: 
- в умении реализовывать алгоритмы и структуры данных на языках 

программирования; 

- в умении проводить тестирование и отладку программ. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является 

дисциплиной бакалавриата и развивает тематику дисциплин, посвященных 

технологиям программирования. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 
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Информационно-коммуникационные технологии. Математический анализ. 

Аналитическая геометрия и алгебра. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины: Информационно-

коммуникационные технологии. Математический анализ. Аналитическая 

геометрия и алгебра. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

25.  Общая характеристика языков программирования. 

26.  Основные понятия языков программирования. 

27.  Базовые конструкции современных языков программирования. 

28.  Функции и методы. 

29.  Структуры данных. 

30.  Способы эффективного хранения и обработки данных. 

31.  Проектирование программного обеспечения. 

32.  Процедурное, логическое, функциональное и объектно-

ориентированное программирование. 

33.  Технологии и инструментальные средства программирования. 

34.  Методология объектно-ориентированного программирования (I). 

35.  Методология объектно-ориентированного программирования (II). 

36.  Пользовательский интерфейс. 

37.  Тестирование и верификация программного обеспечения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: изложить основные принципы 

построения программ с использованием современных языков 

программирования, научить основным методам разработки 

многофункциональных приложений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление о перспективах развития языков и технологий 

программирования; 

- изложить особенности современных методологий 

программирования; 

- познакомить с принципами, моделями и методами проектирования 

программных приложений; 

- дать представление о существующих алгоритмах и средствах, 

способствующих эффективной разработке многофункциональных 

приложений; 

- привить навыки проектирования и использования инструментов 

программирования. 
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Объектами изучения данной дисциплины являются типы данных, 

переменные, функции, классы, объекты. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и др. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: данная 

дисциплина как наука изучает языки и технологии программирования. 

Данная дисциплина, являясь компьютерной наукой, определяет процессы 

проектирования и создания многофункциональных программных 

приложений с использованием средств современных языков 

программирования. Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, 

позволят специалисту компетентно подходить к разработке и внедрению 

программных приложений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общая характеристика языков программирования 

Основные принципы, обеспечивающие качество программирования. 

Области применения языков программирования. Развитие концепций 

структуризации в языках программирования. Основы алгоритмизации. 

Реализация алгоритма на языках высокого уровня. 

 

Основные понятия языка программирования 

Типы данных. Сложные и составные типы данных. Объявление объектов 

данных. Представление основных структур программирования и способы их 

реализации.  

 

Базовые конструкции современных языков программирования 

Программирование линейных и разветвляющихся алгоритмов. 

Программирование циклических и комбинированных алгоритмов.  

 

Функции и методы 

Способы задания. Описание. Передача параметров. Способы вызова. 

Рекурсия. Применение рекурсивных функций. 

 

Структуры данных 

Массивы. Строки. Множества. Указатели. 

 

Способы эффективного хранения и обработки данных 

Технологии обмена данными с внешними объектами. Файлы, базы 

данных. Системы поддержки файлов данных. 

 

Проектирование программного обеспечения 

Жизненный цикл программного обеспечения. Основные этапы 

проектирования программного обеспечения. Архитектура программного 
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обеспечения. Шаблоны проектирования. Способы конструирования 

программ. 

 

Процедурное, логическое, функциональное и объектно-

ориентированное программирование 

Парадигмы программирования. Основные отличия, преимущества, 

недостатки, перспективы развития. 

 

Технологии и инструментальные средства программирования 

Технологии программирования и основные понятия и подходы. 

Современные инструментальные средства программирования. Работа в 

интегрированной среде программирования.  

 

Методология объектно-ориентированного программирования (I) 

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования (ООП). 

Классы и объекты. Специфика методов (функций, процедур) и данных. 

 

Методология объектно-ориентированного программирования (II) 

Инкапсуляция. Полиморфизм. Наследование. Технология ООП. 

Инструментальная среда ООП для разработки программного обеспечения. 

Визуальное проектирование. Свойства. События. 

 

Пользовательский интерфейс 

Организация диалоговых режимов работы программного обеспечения. 

Основные принципы проектирования дружественного пользовательского 

интерфейса. Организация поддержки пользователя. Структуры построения 

диалоговых режимов «пользователь – программное обеспечение». 

Многооконные интерфейсы. Использование графических пакетов. 

 

Тестирование и верификация программного обеспечения 

Верификация программного обеспечения. Принципы и методы 

тестирования программного обеспечения. План тестирования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Вычисление арифметических и логических выражений. 

2. Условные операторы. 

3. Циклы. 

4. Одномерные и двумерные массивы. 

5. Указатели, ссылки. 

6. Динамические массивы. 

7. Символы и строки. 

8. Структуры и объединения.  
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9. Использование файлов. 

10. Функции, методы и подпрограммы. 

11. Рекурсивные функции. 

12. Классы и объекты. 

13. Наследование классов. 

14. Однонаправленные списки. 

15. Двунаправленные списки. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА СРС 

 

1. Представление, поиск и манипуляции со строками. 

2. Использование массивов для решения систем уравнений. 

3. Вычисление рекуррентных соотношений. 

4. Реализация рекурсивных функций. 

5. Организация стеков и очередей. 

6. Хэш-таблицы. 

7. Структуры данных для непересекающихся множеств. 

8. Топологическая сортировка. 

9. Алгоритмы «разделяй и властвуй». 

10.  Алгоритмы динамического программирования. 

11.  Бинарные деревья поиска. 

12.  Красно-чёрные деревья. 

13. Вероятностный анализ и рандомизированные алгоритмы. 

14.  Работа с большими числами. 

15.  Работа с графическими библиотеками языков высокого уровня. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Беляев М.П., Минин Ю.В. Технология 

программирования: учебное пособие / – Тамбов: Изд-воФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. – 172 с. 

2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирования на языке Си. – 

Финансы и статистика, 2005. – 600 с. 

3. Голощапов А.Л. Microsoft Visual Studio 2010. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. – 531 с. 

4. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein. Algorithms: construction and 

analysis. Williams, 2011. 

5. Пыркова А.Ю. Введение в Java программирование. – Учебное пособие. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2006. – 100 с. 

6. Хэзфилд Р. Искусство программирования на C. Фундаментальные 

алгоритмы, структуры данных и примеры приложений: энциклопедия 

программиста. - Киев: ДиаСофт, 2001. – 728 с. 

7. Шилдт Г. Теория и практика С++. – СПб.: БХВ- Петербург, 2001. 
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Дополнительная: 

1. Шилдт Г. Искусство программирования на C++. – СПб.: БХВ- 

Петербург, 2005. 

2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений. - М.: Вильямс, 3-е издание, 2008. – 720 с. 

3. Дейтел, Харви М. Технологии программирования на Java 2: Книга 1. 

Графика, JavaBeans, интерфейс пользователя.- М.: БИНОМ, 2003. – 560 

с. 

4. Пахомов, Б.И. C/C++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих.- СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. – 722 с. 
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OS 2206 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

объем 2 кредита 

 

Автор: 

кандидат физико-математических наук, доцент Мансурова М.Е. 

 

Рецензенты: 

кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры 

информационных систем Международного университета 

информационных технологий Сатыбалдиева Р.Ж. 

кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор 

кафедры электротехники и компьютерных наук Казахстанско-

Британского технического университета Уалиева И.М. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Назначением данной дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками применения 

современных операционных систем в сфере профессиональной области. 

Операционные системы задают абстракцию аппаратных средств и управляют 

ресурсами, совместно используемыми пользователями компьютера. В темах 

данной дисциплины раскрываются базовые знания в отношении 

взаимодействия операционной системы с аппаратной частью компьютерной 

системы и сетями, описывается работа в режиме ядра и режиме пользователя, 

а также излагаются основные подходы к проектированию и разработке 

операционных систем. 

В результате изучения данной дисциплины студенты будут  

- знать: фундаментальные принципы проектирования операционных 

систем; назначение, функции, классификацию операционных систем; 

принципы управления ресурсами компьютера; концепцию 

мультипрограммирования, процессов и потоков; принципы виртуализации и 

мобильности операционных систем.  

- уметь: реализовывать базовые алгоритмы планирования и 

синхронизации процессов и потоков, управления памятью, дискового 

планирования; разрабатывать многопоточные приложения; учитывать 

особенности работы в конкретной операционной системе; пользоваться 

инструментальными средствами операционных систем. 

- владеть навыками: установки операционных систем, управления 

учетными записями, настройки параметров рабочей среды пользователя, 

подключения и настройки аппаратных устройств, управления дисками и 

файловыми системами, настройки сетевых параметров. 

Роль и значение дисциплины: Изучение данной дисциплины 

позволит дать базовые знания в области операционных систем, необходимые 
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для успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с 

использованием современных информационных технологий, а также знания, 

необходимые для успешной практической работы в различных 

операционных средах. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Информационно-коммуникационные технологии. Алгоритмы и структуры 

данных. Языки и технологии программирования. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины: Информационно-

коммуникационные технологии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название темы 

1.  Введение в операционные системы. Обзор аппаратного обеспечения 

компьютера. 

2.  Управление процессами.  

3.  Взаимоисключения и синхронизация. 

4.  Управление памятью. 

5.  Управление вводом-выводом. 

6.  Файловые системы. 

7.  Управление безопасностью. 

8.  Виртуальные машины. 

9.  Распределенные системы. 

10.  Изучение конкретных примеров: операционная система Windows; 

операционная система Linux. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: изучение концепции операционных 

систем, фундаментальных принципов проектирования и разработки 

операционных систем.  

Задачи преподавания дисциплины:  
- дать представление о назначении, функциях, классификации 

современных операционных систем;  

- дать представление об основных понятиях, абстракциях и механизмах 

операционных систем; 

- выработать практические навыки работы в современных 

операционных системах; 

- познакомить с современными тенденциями проектирования и 

разработки операционных систем. 

Объектами изучения данной дисциплины являются компоненты 

операционных систем, модели процессов и потоков, механизмы управления 
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ресурсами, файловые системы, инструменты обеспечения безопасности 

операционных систем. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и др. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: данная 

дисциплина как наука изучает фундаментальные принципы проектирования 

и важнейшие особенности современных операционных систем. Данная 

дисциплина дает ясное представление о структурах и механизмах 

операционных систем, а также о важнейших соглашениях и конструктивных 

решениях, используемых при их разработке. Знания, приобретенные в рамках 

данной дисциплины, позволят специалисту применять операционные 

системы для решения задач автоматизации обработки информации и 

управления ресурсами, программирования в современных операционных 

средах. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение в операционные системы. Обзор аппаратного обеспечения 

компьютера 

Роль и назначение операционной системы. Функциональные 

возможности типичной операционной системы. Вопросы проектирования: 

эффективность, надежность, гибкость, переносимость, безопасность, 

совместимость. Эволюция аппаратного / программного обеспечения. 

Организация устройств. Прерывания: методы и реализации. 
 

Управление процессами 

Модель и состояния процессов. Многозадачные системы. Управление 

потоками. Модель и состояния потоков. Планирование процессов в системах 

с одним процессором. Вытесняющее и невытесняющее планирование. 

Планировщики и стратегии планирования. 
 

Взаимоисключения и синхронизация 

Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков. Параллельные 

асинхронные процессы и межпроцессное взаимодействие. 

Взаимоисключения. Семафоры. Мониторы. Взаимоблокировки. 

Обнаружение и устранение, предотвращение, избегание взаимоблокировок. 
 

Управление памятью 

Обзор физической памяти и аппаратного обеспечения по управлению 

памятью. Кэширование. Виртуальная память. Преобразование виртуальных 

адресов в физические. Алгоритмы замещения виртуальных страниц. 
 

Управление вводом-выводом 

Характеристики последовательных и параллельных устройств. 

Стратегии буферизации. Прямой доступ к памяти. Восстановление после 

сбоев. Дисковое планирование. RAID-массивы. 
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Файловые системы 

Файлы: данные, метаданные, операции, организация, буферизация. 

Содержание и структура каталогов. Монтирование и размонтирование 

файловой системы. Виртуальные файловые системы. Именование, поиск, 

доступ, резервное копирование.  
 

Управление безопасностью 

Аутентификация. Контроль доступа. Обнаружение 

несанкционированного вторжения. Защита от вредоносного программного 

обеспечения. Борьба с атаками на переполнение буфера. 
 

Виртуальные машины 

Типы виртуальных машин. Гипервизоры. Программная виртуализация. 

Аппаратная виртуализация. Виртуализация на уровне операционных систем. 

Стоимость виртуализации. 
 

Распределенные системы 

Распределенные операционные системы. Распределенные файловые 

системы. Удаленный вызов процедур. Распределенная синхронизация. 
 

Изучение конкретных примеров: операционная система Windows; 

операционная система Linux 

Принципы проектирования операционной системы. Системные 

компоненты. Управление памятью. Планирование процессора. Управление 

памятью. Файловые системы.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Изучение характеристик и конфигурации аппаратного обеспечения. 

2. Реализация алгоритмов планирования процессов. 

3. Реализация потоков. 

4. Создание многопоточных приложений. 

5. Реализация семафоров и мониторов. 

6. Реализация алгоритмов предотвращения взаимоблокировок. 

7. Реализация алгоритмов замещения виртуальных страниц. 

8. Реализация алгоритмов дискового планирования. 

9. Установка операционных систем Windows / LINUX. 

10. Создание и задание конфигурации профиля пользователя. 

11. Основные принципы функционирования операционных систем Windows 

/ LINUX. 

12. Управление пользователями и группами. 

13. Управление процессами операционных систем Windows / LINUX. 

14. Управление файлами операционных систем Windows / LINUX. 

15. Диагностика и восстановление операционных систем при сбоях и 

отказах. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Сравнение подходов по управлению процессами в различных операционных 

системах. 

2. Имитационное моделирование диспетчеризации процессов. 

3. Анализ производительности алгоритмов замещения виртуальных страниц. 

4. Анализ производительности алгоритмов дискового планирования. 

5. Сравнение подходов по управлению памятью в различных операционных 

системах. 

6. Обзор современных операционных систем. 

7. Операционные системы для смартфонов, планшетов и других мобильных 

устройств. 

8. Реализация симулятора планирования процессов. 

9. Реализация симулятора управления памятью. 

10. Реализация симулятора файловой системы. 

11. Реализация распределенных приложений. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: 

«Питер», 4-е изд. – 2015. 

2. Столлингс У. Операционные системы. Внутреннее устройство и 

принципы проектирования (4  издание). – М.: «Вильямс». – 2002. – 848 с. 

3. Партыка Т.Л, Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки: 

Учебное пособие. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА - М». – 2010. 
 

Дополнительная: 
1. Гордеев А.В. Операционные системы. – 2-е изд. – СПб.: Питер. – 2009.  

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – 2-е изд. – 

СПб.: Издательство «Питер». – 2011. 

3. Silberschatz, A., Galvin, P.B. and Gagne, G. Operating System Concepts with 

Java. – Addison Wesley Publishing Co., New York. Eighth Edition. – 2010. 

4. Silberschatz, P. Galvin and G. Gagne. Operating System Concepts. – 9th ed. – 

John Wiley & Sons. – 2012. 

5. W. Stallings. Operating Systems – Internals and Design Principles, 7th ed. – 

Pearson Education Ltd. – 2012. 

6. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных систем, Курс лекций. 

Серия: Основы информационных технологий. – Издательство: 

Интернет-Ун-т информационных технологий, БИНОМ. – 2011. 

7.  Коньков, К. А. Устройство и функционирование ОС Windows. 

Практикум к курсу "Операционные системы": учебное пособие Серия: 

Основы информационных технологий. – Издательство: Интернет-Ун-т 

информационных технологий, БИНОМ. – 2010. 
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OS 2206 OPERATING SYSTEMS 

3 credits 

Author: 

candidate of physico-mathematical sciences, associate professor Mansurova M. 

 

Reviewers: 

candidate of technical sciences, associate professor of Department of Information 

Systems, International University of Information Technology Satybaldiyeva R. 

Candidate of physico-mathematical sciences, associate professor of Department of 

Electrical Engineering and Computer Science, Kazakh-British Technical 

University Ualieva I.  

 

EXPLANATORY NOTE 
 

The purpose of this discipline is to train highly qualified professionals with 

skills to use of modern operating systems in the professional field. Operating 

systems define an abstraction of hardware and manage resource sharing among the 

computer’s users. The topics in this area explain the interfacing an operating 

system to networks, the difference between the kernel and user modes, and key 

approaches to operating system design and implementation. 

As a result of studying the discipline, students will 

- know: fundamental principles of operating system design; the purpose, 

functions, and classification of operating systems; principles of resource 

management; the concepts of multiprogramming, processes and threads; principles 

of virtualization and mobility of operating systems. 

- Be able to: implement basic algorithms of process and thread scheduling 

and synchronization, memory management, and disk scheduling; develop 

multithreaded applications; take into account the features of a particular operating 

system; use the tools of operating systems. 

- Be skilled in: installation of operating systems, account management, 

configuring of user work environment parameters, configuring of hardware 

devices, disk and file system management, configuring of the network settings. 

Role and value of discipline: The study of this discipline will allow to give 

basic knowledge of operating systems, necessary for the successful learning of 

materials of educational disciplines associated with the use of modern information 

technologies and the knowledge required for successful practical work in various 

operating environments. 

The disciplines preceding studying of this discipline: Information and 

communication technologies. Algorithms and data structures. Programming 

languages and technologies. 
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THEMATIC PLAN 

 

№ Theme Name 

11.  Introduction to operating systems. Review of computer hardware. 

12.  Process management. 

13.  Mutual exclusion and synchronization. 

14.  Memory management. 

15.  Input-output management. 

16.  File systems. 

17.  Security management. 

18.  Virtual machines. 

19.  Distributed systems. 

20.  Case study: Windows operating system; Linux operating system. 

 

CONTENT OF DISCIPLINE 

 

Introduction 

Purpose of the course: study of the concept of operating systems, the 

fundamental principles of operating system design and development. 

Objectives of the course: 

- to give knowledge about the purpose, functions, and classification of 

modern operating systems; 

- to give knowledge about key concepts, abstractions, and mechanisms of 

operating systems; 

- to elaborate the practical skills required for work in modern operating 

systems; 

- to introduce modern trends of operating system design and development. 

 

BASIC PART 

 

Introduction to Operating Systems. Review of computer hardware. The 

role and purpose of operating system. The functionality of a typical operating 

system. Design Considerations: efficiency, reliability, flexibility, portability, 

safety, compatibility. The evolution of hardware / software. Device organization. 

Interrupts: methods and implementations. 

Process Management. Process model and process states. Multitasking 

system. Thread management. Thread model and thread states. Uniprocessor 

process scheduling. Preemptive and non-preemptive scheduling. Schedulers and 

policies. 

Mutual exclusion and synchronization. Process and thread interaction and 

synchronization. Parallel asynchronous processes and inter-process 

communication. Mutual exclusion. Semaphores. Monitors. Deadlocks. Deadlock 

detection, prevention, and avoidance. 
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Memory management. Review of physical memory and hardware memory 

management. Caching. Virtual memory. Translation of virtual to physical address. 

Virtual memory page replacement algorithms. 

Input-output management. Characteristics of sequential and parallel 

devices. Buffering strategy. Direct Memory Access. Recovery from failures. Disk 

scheduling. RAID-arrays. 

File systems. Files: data, metadata, operations, organization, buffering. 

Directories: contents and structure. Mounting and unmounting file systems. Virtual 

file systems. Naming, searching, access, backups. 

Security Management. Authentication. Access control. Intrusion detection. 

Protection against malicious software. Protection against buffer overflow attacks. 

Virtual machines. The types of virtual machines. Hypervisors. Software 

virtualization. Hardware virtualization. Virtualization at the level of operating 

systems. The cost of virtualization. 

Distributed systems. Distributed operating systems. Distributed file 

systems. Remote Procedure Calls. Distributed synchronization. 

Case study: Windows operating system; Linux operating system. 

Principles of operating system design. System components. Memory management. 

Processor Scheduling. Memory management. File systems. 

 

APPROXIMATE LIST OF THEMES OF LABORATORY STUDIES 

 

1. The study of hardware characteristics and configuration. 

2. Implementation of process scheduling algorithms. 

3. Implementation of threads. 

4. Development of multithreaded applications. 

5. Implementation of semaphores and monitors. 

6. Implementation of deadlock prevention algorithms. 

7. Implementation of virtual page replacement algorithms. 

8. Implementation of disk scheduling algorithms. 

9. Windows / LINUX operating systems installation. 

10. Creating and configuring a user profile. 

11. The main principles of the functioning of Windows / LINUX operating 

systems. 

12. User and group management. 

13. Process management in Windows / LINUX operating systems. 

14. File management in Windows / LINUX operating systems. 

15. Diagnosing of failures and faults of operating system and troubleshooting. 

 

APPROXIMATE LIST OF TASKS FOR INDEPENDENT WORK OF 

STUDENT 

 

1. Comparison of process management approaches in a variety of operating 

systems. 
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2. Simulation of scheduling processes. 

3. Analysis of the performance of the virtual page replacement algorithms. 

4. Analysis of the performance of disk scheduling algorithms. 

5. Comparison of memory management approaches in a variety of operating 

systems. 

6. Review of the modern operating systems. 

7. Operating systems for smartphones, tablets, and other mobile devices. 

8. Implementation of process scheduling simulator. 

9. Implementation of memory management simulator. 

10. Implementation of file system simulator. 

11. Implementation of distributed applications. 

 

REFERENCES 

Basic: 
1. William Stallings Operating Systems: Internals and Design Principles, 7/E, 

Prentice Hall, 2011. 

2. Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, Operating Systems Design 

and Implementation. 3/E. 1080 pages, Prentice Hall Software series, January 

2006. 

3. Silberschatz Abraham, Galvin Peter Baer and Gadne Greg. Operating system 

concepts. 9/E. Published by John Wiley & Sons, 2012. 

4. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks. 5/E, Prentice Hall PTR, 2010. 

5. Andrew S. Tanenbaum Structured Computer Organization. Pearson; 5/E, 

2009.  

 

Additional: 

1. William Stallings Computer Organization and Architecture, 9/E, Prentice 

Hall, 2012.  

2. Tanenbaum. Andrew S. Modem Operating Systems. 3/E. Published by 

Prentice-Hall, 2007. 

3. Tanenbaum S. Andrew S. Distibuted Operating Systems. 2/E. Published by 

Prentice-Hall, 2006. 
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KS 3207 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 

объем 2 кредита 
 

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Пыркова А.Ю. 

старший преподаватель кафедры информатики Черикбаева Л.Ш. 
 

Рецензенты: 

доктор PhD, профессор, декан факультета информационных 

технологий КБТУ Акжалова А.Ж. 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

информационных систем Жомартова Ш.А. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

формирования у студентов системных знаний о существующих методах 

проектирования и поддержки компьютерных сетей, проблемах безопасности, 

связанных с эксплуатацией локальных и глобальных сетей. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 
- основные понятия и определения теории сетей; 

- основы построения LAN и WAN сетей; 

- описания протоколов маршрутизации; 

- основные положения коммутаторов и маршрутизаторов. 

уметь: 
- производить конфигурирование сетей; 

- осуществлять выбор необходимого оборудования для сетей. 

иметь представление: 

- о методах построения сетей; 

- о существующих протоколах и их особенностях; 

- о способах оптимизации сетей. 

быть компетентным: 
- в умении проектировать компьютерные сети; 

- в умении проводить верификацию и диагностику неисправностей сети; 

- при выборе приемлемой политики безопасности. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является 

дисциплиной бакалавриата и развивает тематику дисциплин, посвященных 

организации систем и сетей. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины: Информационно-

коммуникационные технологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы 

6.  Коммуникация через сеть. 

7.  Функциональность и протоколы уровня приложений модели OSI. 

8.  Транспортный уровень модели OSI. 

9.  Сетевой уровень модели OSI. 

10.  Динамические протоколы маршрутизации. 

11.  Динамический протокол RIP, версия 1. 

12.  VLSM и CIDR. 

13.  Динамический протокол RIP, версия 2. 

14.  Динамический протокол маршрутизации OSPF. 

15.  Технологии глобальных сетей (I). 

16.  Технологии глобальных сетей (II). 

17.  Удалённый доступ (I). 

18.  Удалённый доступ (II). 

19.  Сетевая безопасность (I). 

20.  Сетевая безопасность (II). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Цель преподавания дисциплины: научить основам проектирования и 

поддержки сетей, изложить существующие принципы решения проблем 

безопасности в сетях. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 дать представление об архитектуре компьютерных сетей; 

 дать представление об основных подходах к проектированию и 

областях применения сетей; 

 изложить основные тенденции развития перспективных моделей сетей; 

 научить использовать методы управления информацией внутри сетей. 

Объектами изучения данной дисциплины являются IP-адресация, 

уровневые модели, протоколы маршрутизации, типы сетей, технологии 

глобальных сетей. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и др. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: данная 

дисциплина как наука изучает проектирование компьютерных сетей. Данная 

дисциплина, являясь компьютерной наукой, определяет процессы 

проектирования и верификации функциональности компьютерных сетей. 

Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, позволят специалисту 

компетентно подходить к конфигурированию и поддержке локальных и 

глобальных сетей. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Коммуникация через сеть 

Основы коммуникаций. Элементы коммуникаций. Коммуникация 

сообщений. Компоненты сети: устройства, медиа, сервисы. Сети локальной 

площади – LAN. Сети глобальной площади – WAN. Использование 

уровневых моделей. 

 

Функциональность и протоколы уровня приложений модели OSI 

Уровень презентаций. Уровень сессии. Программное обеспечение 

уровня приложений. Сервисы уровня приложений. Клиент-серверная модель. 

Серверы. Peer-to-Peer сети. E-mail сервисы и SMTP/POP протоколы. 

 

Транспортный уровень модели OSI 

Основные цели транспортного уровня. Разделение множественных 

коммуникаций. Сегментация. Контролирование обменом информацией. 

Поддержка надежной коммуникации. Протокол контроля за передачей – TCP 

и пользовательский датаграммный протокол – UDP. 

 

Сетевой уровень модели OSI 

Четыре основных процесса сетевого уровня. Протоколы сетевого 

уровня. Протокол IPv4. Пакет IPv4. Заголовок IPv4 пакета. Типичный IP 

пакет. Сети – разделение хостов на группы. Иерархическая адресация. 

 

Динамические протоколы маршрутизации 

Основная цель динамических протоколов маршрутизации. Работа 

динамического протокола маршрутизации. Преимущества и недостатки 

статической маршрутизации. Преимущества и недостатки динамической 

маршрутизации. 

 

Динамический протокол RIP, версия 1 

Характеристики RIPv1 и формат сообщения. Работа RIP. Граничные 

маршрутизаторы и автоматическая суммаризация. Обработка RIP 

обновлений. Отправка RIP обновлений. 

 

VLSM и CIDR 

Экспоненциальный рост хостов в Интернете. IP адресация с классами. 

Обновления маршрутизации с классами. IP адресация без классов. CIDR и 

суммаризация маршрута. Протокол маршрутизации без классов. 

 

Динамический протокол RIP, версия 2 

Ограничения протокола RIPv1. Верификация и тестирование 

подключения. RIPv2: несмежные сети. Автоматическая суммаризация. 

Исследование таблиц маршрутизации. Конфигурация RIPv2. 
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Динамический протокол маршрутизации OSPF 

Инкапсулированное OSPF сообщение. Типы OSPF пакета. Формат OSPF 

сообщения. Аутентификация. Основная OSPF конфигурация. OSPF и сети 

множественного доступа. Процесс выбора DR и BDR. 

 

Технологии глобальных сетей (I) 

Базовые понятия. Технология Frame Relay. 

 

Технологии глобальных сетей (II) 

Технология ATM. Виртуальные частные сети. IP в глобальных сетях. 

 

Удалённый доступ (I) 

Схемы удалённого доступа. Коммутируемый аналоговый доступ. 

Коммутируемый доступ через сеть ISDN. 

 

Удалённый доступ (II) 

Технология ADSL. Доступ через сети CATV. Беспроводной доступ. 

 

Сетевая безопасность (I) 

Основные понятия информационной безопасности. Типы и примеры 

атак. Методы обеспечения информационной безопасности. Шифрование. 

Аутентификация, авторизация, аудит. 

 

Сетевая безопасность (II) 

Антивирусная защита. Сетевые экраны. Прокси-серверы. Проблемы 

защищённого канала. IPsec. Сети VPN на основе шифрования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Настройка основных параметров сетевых устройств: IP адресов, масок, 

шлюза, сервера DNS. 

2. Доставка данных конечному устройству. Доставка данных через 

межсетевое пространство. Доставка данных правильному приложению. 

3. Оптимальное распределение IP адресов между подсетями (subnetting). 

4. DNS сервисы и протокол. 

5. WWW сервисы и HTTP. 

6. Настройка клиент-серверной модели и Peer-to-peer сети. 

7. Сервисы P2P. 

8. Gnutella протокол. 

9. Сервисы и протокол Telnet. 

10. Конфигурирование e-mail процессов. 

11. TCP и UDP сегментация. 

12. Определение статических маршрутов в сети. 
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13. Канальный уровень (Data-link layer) передачи данных. 

14. Настройка передачи данных TCP и UDP. 

15. Физический уровень (Physical layer) передачи данных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА СРС 

 

1. Распределение IP адресов определенной сети между несколькими 

подсетями. Определение IP адреса сети, маски подсети, диапазона IP 

адресов, используемых для хостов и интерфейсов, а также адреса 

бродкаста (broadcast). 

2. Настройка протокола динамической конфигурации хоста DHCP. 

3. Добавление в таблицы маршрутизации статических маршрутов для 

определённой топологии, с тем чтобы обеспечить сообщения между 

удалёнными хостами. 

4. Создание листов доступа на соответствующих маршрутизаторах, для 

того чтобы запретить или разрешить обращение к некоторым сетям или 

хостам. 

5. Анализ таблиц маршрутизации. 

6. Конфигурирование и верификация протокола маршрутизации RIPv1. 

7. Конфигурирование и верификация протокола маршрутизации RIPv2. 

Отключение автоматической суммаризации. 

8. Конфигурирование и верификация протокола маршрутизации OSPF. 

9. Конфигурирование глобальных сетей ISDN. 

10. Настройка протокола IPsec. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

 Дүйсебекова К.С.  Жомартова Ш.А.Есептеу желілерінің негіздері. Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2006. - 124  

 Пыркова А.Ю., Черикбаева Л.Ш. Компьютерлік желілер. Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 110 

 Wendell Odom. CCNA 640-802 Exam Certification Library, Simulator 

Edition . Cisco Press; 1 Pap/Cdr/ edition (January 9, 2010) 

 Todd Lammle. CCNA Portable Command Guide (2nd Edition) . Sybex; 6 

edition (February 3, 2009) 

 Stephen McQuerry. CCNA Preparation Library (7th Edition) . Cisco Press; 7 

edition (March 28, 2008) 

 Douglas Comer. Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, 

and Architecture (4th Edition). 

 Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 

Internet Applications (3rd Edition). 

 Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 944с. 
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 Храмов П.С. Компьютерные сети. М.: Бином, 2005. – 375с. 

 Бодов С. Протоколы маршрутизации. СПб.: Питер, 2007. – 505с. 

 Перов А.А. Основы проектирования сетей. М., 2005. – 202с. 

 

Дополнительная: 
1. Таненбаум Э. Компьютерные сети, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 542с. 

2. Абрамов Е.С. Оптимизация сетей. СПб.: Питер, 2005. – 378с. 

3. Гончаров А.В. Алгоритмы маршрутизации. М., 2008. – 486с. 
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TBD 3302 - ТЕОРИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

объем 3 кредита 

 

Авторы: 
доктор технических наук, профессор Шмыгалева Т.А. 

старший преподаватель кафедры информатики Абдиахметова З.М. 

 

Рецензенты 

доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе 

Международного университета информац. технологий Ускенбаева Р.К. 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 

дифференциальных уравнений и теории управления КазНУ имени аль-

Фараби Мухамбетжанов С.Т. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

студентов, стремящихся приобрести знания и навыки проектирования и 

реализации электронных хранилищ данных с использованием передовых 

современных технологий.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен  

знать: 

- принципы организации современных баз данных и систем управления 

базами данных;  

- модели и понятия баз данных;  

- реляционную модель представления данных;  

- методы проектирования баз данных;  

- современные технологии обработки данных; 

уметь: 

- строить модель предметной области и создать соответствующую ей 

базу данных;  

- организовывать обработку информации в базе данных;  

- организовывать обеспечение целостности базы данных; 

иметь представление: 

- об основных понятиях баз данных;  

- о методах проектирования и реализации баз данных; 

- о современных технологиях реализации баз данных; 

- о способах построения концептуальных моделей и моделей данных 

СУБД; 

- о возможности использования технологий баз данных в практических 

приложениях; 

быть компетентным: 

- в умении работать с конкретной системой управления базами данных;  
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- в умении создавать, редактировать, удалять основные объекты базы 

данных;  

- в реализации основных функций, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

- в создании приложений для работы с базой данных.  

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является 

дисциплиной бакалавриата и развивает тематику дисциплин, посвященных 

организации и управлению базами данных.  

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Алгоритмы и структуры данных. Языки и технологии программирования. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины: Алгоритмы и структуры данных. 

Языки и технологии программирования. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

38.  Назначение и основные компоненты баз данных.  

39.  Системы управления базами данных (СУБД). Классификация 

СУБД. Основные функции. 

40.  Архитектурные решения, используемые при реализации 

многопользовательских СУБД.  

41.  Модели и типы данных. Иерархическая, сетевая, реляционная 

модели.  

42.  Реляционная модель данных. Оптимизация схем отношений. 

43.  Реляционная алгебра. 

44.  Различные представления данных в базе данных. Основные этапы 

проектирования баз данных.  

45.  Концептуальное моделирование. ER-диаграмма. 

46.  Язык структурированных запросов SQL: создание и работа со 

структурой базы данных.  

47.  Язык SQL: работа с данными. Создание запросов. 

48.  Язык SQL: создание дополнительных объектов баз данных. 

Хранимые процедуры. Триггеры.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: данная дисциплина предназначена 

для формирования основ методологии проектирования баз данных: 

концептуального, логического и физического проектирования на примере 

иерархических, сетевых и реляционных баз данных; изложить основы языков 
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описания, манипулирования базами данных, а также языков создания 

запросов; дать обзор принципов теории и практики в области организации и 

управления данными для практического применения. Особое внимание 

уделить работе с реляционными базами данных. Курс не имеет своей целью 

дать студентам навыки использования определенного технологического 

решения, и потому рассматриваемые подходы даются независимо от того, 

какие программные продукты применяются на лабораторных (семинарских) 

занятиях.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомить с основными понятиями баз данных; 

- дать представление о методах проектирования и реализации баз 

данных; 

- дать представление о современных технологиях реализации баз 

данных; 

- привить навыки построения концептуальных моделей и моделей 

данных СУБД; 

- научить возможностям использования технологий баз данных в 

практических приложениях. 

Объектами изучения данной дисциплины являются основные понятия 

представления данных (в том числе базы данных), системы управления 

базами данных, этапы проектирования и реализации баз данных. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; диалектические, 

научно-исследовательские. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: данная 

дисциплина как наука изучает модели организации и управления данными, в 

том числе анализ предметной области, проектирование баз данных. 

Данная дисциплина, являясь компьютерной наукой, поясняет процессы 

представления данных, их хранения и манипулирования в рамках баз данных. 

Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, являются первым 

шагом специалиста к пониманию подходов к разработке и внедрению баз 

данных. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Назначение и основные компоненты баз данных 

История изменения вида задач, решаемых на компьютере, и как 

следствие возникновение такого представления как база данных. 

Определение понятий: информационная система, банк данных, база данных, 

система управления базами данных (СУБД), приложение, администратор, 

вычислительная система, обслуживающий персонал.  
 

Системы управления базами данных (СУБД). Классификация 

СУБД. Основные функции 

Роль программного интерфейса (СУБД) между хранилищем данных и 

пользователями в обеспечении функционала, обозначенного в определении 

баз данных. Классификация СУБД: полнофункциональные, серверы баз 
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данных, клиенты баз данных, средства разработки программ работы с базами 

данных. Персональные и многопользовательские СУБД. Функции СУБД: 

хранение, изменение (пополнение, редактирование и удаление) и обработка 

информации, а также разработка и получение различных выходных 

документов. Особенности реализации функций СУБД. Языки: язык описания 

данных, язык манипулирования данными. Логическое и физическое 

представление данных. Механизмы обеспечения логической и физической 

целостности данных (транзакция, журнал транзакций, блокировка). 

 

Архитектурные решения, используемые при реализации 

многопользовательских СУБД 

Определение многопользовательской СУБД. Определение и порядок 

работы следующих архитектур: централизованная архитектура, сеть с 

файловым сервером (архитектура файл-сервер), клиент-сервер, трехзвенная 

архитектура (администрирование сервера бизнес-логики). Связь между 

развитием архитектур СУБД и развитием вычислительной техники и 

технологий. 

 

Модели и типы данных. Иерархическая, сетевая, реляционная 

модели 

Обзор основных моделей представления данных, в том числе 

многомерной, сетевой, иерархической, объектно-ориентированной, 

реляционной и постреляционной. Общее представление о различиях между 

ними. Достоинства и недостатки этих моделей.  

 

Реляционная модель данных. Оптимизация схем отношений 

Охарактеризовать основные элементы реляционной модели данных. 

Понятие отношения, сущности, атрибута, домена. Схема отношения. 

Возможные ключи отношения. Первичный ключ. Простой и составной ключ. 

Требования к первичному ключу. Понятие внешнего ключа. Связывание 

таблиц. Виды связей между таблицами. Определение процесса оптимизации 

схем отношений (нормализации). Проблемы проектирования. Избыточное 

дублирование данных и аномалии. Формирование исходного отношения. 

Метод нормальных форм. Зависимости между атрибутами. Виды 

зависимостей между атрибутами. Выявление зависимостей между 

атрибутами. Первая нормальная форма. Вторая нормальная форма. Третья 

нормальная форма. Усиленная третья нормальная форма.  

 

Реляционная алгебра 

Операции манипулирования данными в рамках реляционной модели 

данных (операции реляционной алгебры). Определение и примеры 

следующих операций: объединение, разность, декартово произведение, 

проекция, пересечение, θ-соединение и естественное соединение. 
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Различные представления о данных в базе данных. Основные этапы 

проектирования баз данных 

Определение терминов: концептуальные требования, концептуальная 

модель, модель данных СУБД, трехуровневая архитектура, проектирование 

баз данных. Существование различных представлений о данных в базе 

данных и их отражение в трехуровневой архитектуре. Основные этапы 

проектирования баз данных как процесса построения указанных 

представлений. 

 

Концептуальное моделирование. ER-диаграмма 

Метод сущность-связь. Определение понятий: сущность, атрибут, ключ 

сущности, связь между сущностями, степень связи, класс принадлежности 

экземпляров сущности и экземпляр сущности, ER-диаграмма, ограничения 

целостности. Описание этапов и шагов построения ER-диаграммы, роли 

будущих пользователей базы данных и роли ограничений целостности 

концептуальной модели. Правила формирования отношений. Формирование 

отношений для связи 1:1. Формирование отношений для связи 1: М. 

Формирование отношений для связи М: М.  

 

Язык структурированных запросов SQL: создание и работа со 

структурой базы данных 

Краткая характеристика языка SQL. Команды создания баз данных; 

создания, изменения структуры и удаления таблиц баз данных; различные 

типы данных, зарезервированные команды.  

 

Язык SQL: работа с данными. Создание запросов 

Создание запросов вывода, добавления, редактирования и удаления 

значений данных в одной таблице. Выборка по условию. Исключение 

повторяющихся значений. Вычисляемые поля. Операторы сравнения и 

логические операторы. Специальные операторы сравнения. Агрегатные 

функции. Упорядочивание записей. Многотабличные запросы, объединение 

таблиц, вложенные запросы.  

 

Язык SQL: создание дополнительных объектов баз данных. 

Хранимые процедуры. Триггеры 

Определение понятий: хранимая процедура и триггер. Их роль в 

уменьшении сетевого траффика и обеспечении логической целостности 

данных. Демонстрация различных возможностей применения хранимых 

процедур и триггеров. Использование хранимых процедур. Синтаксис 

процедур. Применение параметров. Объявление параметров. Предоставление 

значений, применяемых по умолчанию. Использование выходного 

параметра.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Демонстрация примера оптимизации схем отношений до нормальной 

формы Бойса-Кодда. Выполнение упражнений нормализации. 

2. Проектирование баз данных с помощью метода «Сущность – связь». 

Разработка структуры базы данных. 

3. Разработка ER-диаграмм с использованием различных пакетов.  

4. Решение задач реляционной алгебры. 

5. Установка и настройка программного обеспечения для разработки баз 

данных. 

6. Программирование баз данных, на основе разработанных ER-диаграмм 

и проведенной оптимизации схем отношений. 

7. Создание запросов, в том числе объединяющих несколько таблиц, 

вложенных запросов, запросов с параметрами.  

8. Создание различных триггеров и хранимых процедур. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

1. Архитектура информационной системы. Системы управления базами 

данных. 

2. Схема обмена данными при работе с базами данных. 

3. Постреляционная, многомерная модели.  

4. Объектно-ориентированная модель базы данных. Типы данных. 

5. Контроль целостности связей. 

6. Реляционное исчисление. 

7. Языки запросов по образцу QBE. 

8. Типы данных в среде MS SQL Server.  

9. Поддержание целостности данных. 

10. 4-я, 5-я нормальные формы. 

11. Рекомендации по разработке структур. Обеспечение целостности.  

12. Физическая организация баз данных. 

13. Хешированные, индексированные файлы. 

14. Диаграммы потоков данных. Методология функционального 

моделирования. 

15. Системы структурного типа. 
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ShKВ 3301 ЧЕЛОВЕКО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

объем 3 кредита  

Авторы: 

кандидат физико-математических наук, доцент Урмашев Б.А. 

старший преподаватель Айдаров К.А. 

 

Рецензенты: 

доктор PhD, старший преподаватель кафедры информатики КазНУ им. 

аль-Фараби Иманкулов Т.С. 

доктор PhD, старший преподаватель кафедры естественных дисциплин 

и информационных технологий Казахского национального аграрного 

университета Кожамкулова Ж.Ж. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный курс является введением в теорию и практику проектирования 

человеко-компьютерного взаимодействия в контексте графических 

интерфейсов пользователя. Курс рассматривает возможности человеческого 

восприятия, принципы проектирования и прототипирования 

пользовательских интерфейсов, техники и методологии их оценки, делая 

особенный акцент на взаимодействии человека с компьютером, а также, 

реализации графических интерфейсов пользователя. Практическая часть 

курса включает в себя выполнение упражнений, согласно полученным 

теоретическим знаниям, проектирование и написание коротких программ, 

реализующих некоторые графические интерфейсы, с последующим их 

анализом с точки зрения человеко-компьютерного взаимодействия.  

В рамках изучения данной дисциплины студенты будут: 

– знать: описание ключевых принципов и парадигм проектирования 

человеко-компьютерного взаимодействия; описание различных подходов к 

проектированию пользовательских интерфейсов; различные методы оценки и 

анализа дизайна пользовательских интерфейсов; когда и как использовать 

компоненты интерфейсов, такие как иконки, лого, символы, кнопки, ссылки, 

объекты скроллинга, медиа элементы управления и метки; 

– уметь: описывать соглашения человеко-компьютерного 

взаимодействия, основываясь на принципах когнитивного восприятия; 

критически оценивать существующий пользовательский интерфейс и дизайн 

экрана; обосновывать решения, принятые при проектировании интерфейса 

основываясь на принципах проектирования интерфейсов; применять 

компетенции, полученные в данном курсе для создания простых и сложных 

пользовательских интерфейсов; управлять процессом дизайна 

пользовательского интерфейса, который включает построение диаграмм, 

анализ целевой аудитории и организации содержимого для выбора 
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интерфейсов веб и мультимедиа проектов; 

– владеть: методами проектирования компонентов интерфейсов, 

применяя элементы проектирования, которые включают основные понятия, 

такие как визуальная коммуникация, универсальные элементы дизайна, 

теория цветов, типография, юзабилити, пользовательский опыт, схема 

навигации в веб, настольных, беспроводных (наручных) и мобильных 

приложениях; навыками создания каркасов, раскадровок и руководств по 

стилям; навыками создания эффективных методов навигации и компоновки 

экранных элементов для различных веб и мультимедиа платформ. 

Роль и значение дисциплины. Изучение данной дисциплины является 

необходимым для хорошего усвоения дальнейшего материала, связанного с 

разработкой современных и интеллектуальных программных продуктов, а 

также для получения знаний, необходимых для успешной карьеры в сфере 

информационных технологий. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Информационные технологии. Языки и технологии программирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы 

1.  Парадигмы человеко-компьютерного взаимодействия. 

2.  Процесс и этапы проектирования взаимодействия. 

3.  Понятие пользовательских интерфейсов. Виды интерфейсов. Методы 

и средства разработки пользовательских интерфейсов. 

4.  Международные и отечественные стандарты к проектированию 

пользовательских интерфейсов. 

5.  Основы проектирования взаимодействия: пользовательские сценарии 

и навигация. 

6.  Принципы проектирования пользовательского интерфейса. 

7.  Проектирование облика и поведения пользовательского интерфейса. 

8.  Прототипирование пользовательского интерфейса: модели и 

методологии. 

9.  Модели проектирования взаимодействия. 

10.  Тестирование юзабилити: атрибуты, ограничения и компоненты. 

11.  Компоненты интерфейса и их стандартизация. 

12.  Технические и психологические аспекты использования графических 

обозначений в современных интерфейсах. 

13.  Технические и психологические аспекты, связанные с голосом и 

слухом. 

14.  Технические и психологические аспекты текста в современных 

интерфейсах. 

15.  Кинетические формы взаимодействия с пользовательскими 

интерфейсами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины. Данная дисциплина предоставляет 

мультидисциплинарный подход к изучению принципов и методов 

эффективного проектирования человеко-компьютерного взаимодействия. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– изложить основные принципы проектирования человеко-

компьютерного взаимодействия через методологию разработки 

пользовательских интерфейсов; 

– дать представление о различных методах и подходах оценки 

дизайна пользовательских интерфейсов с дальнейшим когнитивным 

анализом; 

– описать ключевые соглашения человеко-компьютерного 

взаимодействия, используя принципы когнитивного восприятия; 

– научить критически оценивать существующий пользовательский 

интерфейс и дизайн экрана; 

– научить методам проектирования компонентов интерфейсов; 

– привить навыки использования новейших средств быстрого 

прототипирования современных пользовательских интерфейсов для 

широкого диапазона устройств; 

– научить созданию эффективных методов навигации и компоновки 

экранных элементов для различных платформ. 

Объектами изучения являются программные интерфейсы 

пользователей, модели и методики их прототипирования, блок-схемы, 

программы, информационные структуры и стратегии. Данный курс является 

фундаментальным вводным курсом по современным программным 

пользовательским интерфейсам и человеко-компьютерному взаимодействию. 

Методами исследования являются анализ, синтез, абстракция, сравнение, 

индукция, дедукция и т.д.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Парадигмы взаимодействия человека и компьютера 

Введение в предмет человеко-компьютерного взаимодействия. История 

развития человеко-компьютерного взаимодействия и ключевые фигуры. 

Вычислительные среды: физические, социальные, когнитивные. Анализ 

парадигм взаимодействия. Крупномасштабные вычисления. Персональные 

вычисления. Мобильные вычисления. Сетевое взаимодействие. 

Коллаборативная среда. Виртуальная реальность. Дополненная реальность. 

 

Процесс и этапы проектирования взаимодействия 

Итеративное проектирование. Проектирование, ориентированное на 

пользователя. Проектирование, ориентированное на цели. Стадии выработки 
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требований: предпроектное обследование, сбор и интерпретация требований, 

документирование, проектирование сценария, формирование требований. 

 

Понятие пользовательских интерфейсов. Виды интерфейсов. 

Методы и средства разработки пользовательских интерфейсов 

Понятие пользовательского интерфейса. Виды интерфейсов. Командный 

интерфейс. Графические интерфейсы. Речевая технология. Биометрическая 

технология. Кинетические формы взаимодействия человека и машины. 

Семантические и социальные интерфейсы. Процедурные и объектно-

ориентированные реализации интерфейсов. Обзор методов и средств 

разработки пользовательских интерфейсов. 

 

Международные и отечественные стандарты к проектированию 

пользовательских интерфейсов 

Стандартизированные средства проектирования пользовательских 

интерфейсов. Международный стандарт ISO/TC 159/SC 4 – Ergonomics of 

human-system interaction. Российский стандарт ГОСТ Р ИСО 9241-210–2012 – 

Эргономика взаимодействия человек – система. Казахстанский стандарт 

ГОСТ РК 19.101-77 – Виды программ и программных документов. 

 

Основы проектирования взаимодействия: пользовательские 

сценарии и навигация 

Качественные и количественные исследования пользователей. 

Этнографические интервью. Модели пользователей: персонажи и цели. 

Выработка требований с использованием персонажей и сценариев. Общая 

инфраструктура пользовательского интерфейса. Детализация формы и 

поведения. 

 

Принципы проектирования пользовательского интерфейса 

Принципы проектирования человеко-компьютерного взаимодействия. 

Усвояемость. Обучаемость. Эффективность/Полезность. Продуктивность/ 

Юзабилити. Группирование. Стимулирование интенсивности. 

Пропорциональность. Сложность экрана. Разрешение/Замкнутость. 

Юзабилити-цели. 

 

Проектирование облика и поведения пользовательского интерфейса 

Ценности проектирования. Шаблоны проектирования. Определение и 

планирование реализации технической платформы и типа интерфейса. 

Проектирование корректного поведения. Визуальный дизайн интерфейсов.  

 

Прототипирование пользовательского интерфейса: модели и 

методологии 

Разработка прототипа: методологии и типы прототипирования. 

Прототипы на бумаге. Контекстное прототипирование. Оценка прототипа. 
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Анализ протокола и модель Нормана. Оценка коммуникабельности. Участие 

пользователя: быстрая этнография и опытное прототипирование. Средства 

прототипирования. Прототипирование веб-приложений. 

 

Модели проектирования взаимодействия 

Модель человек-обработчик (MHP). Модель уровня клавиатуры (KLM). 

Модель GOMS. Структура моделирования. Динамика моделирования. 

Физические модели. 

 

Тестирование юзабилити: атрибуты, ограничения и компоненты 

Оценка дизайна интерфейса без вовлечения пользователей. 

Когнитивные проходы. Деятельностный анализ. Эвристический анализ. 

Тестирование с пользователями. Выбор пользователей. Выбор атрибутов 

тестирования. Ввод ограничений при тестировании. Выбор компонентов 

тестируемой системы. Метод «Мыслить вслух». Измерение юзабилити 

нижней границы.  

 

Компоненты интерфейса и их стандартизация 

Интерфейс WIMP: окна, значки/иконки, меню, указатели. Другие 

компоненты: списки, элементы управления, компоненты отображения, 

компоненты ввода текста, контейнеры инструментов. 

 

Технические и психологические аспекты использования 

графических обозначений в современных интерфейсах 

Когнитивные представления относительно графических обозначений. 

Использование графических обозначений в проектировании взаимодействия. 

Технические вопросы, относительно графических обозначений. 

 

Технические и психологические аспекты, связанные с голосом и 

слухом 

Система восприятия человека. Слух. Голос. Звук без голоса. 

Использование звука в проектировании взаимодействия. Преимущества и 

недостатки голосового взаимодействия с помощью звука. Преимущества и 

недостатки неголосового взаимодействия с помощью звука. Технические 

вопросы, связанные со звуком. Звуковые волны. Машинно-сгенерированный 

звук. Распознавание речи. 

 

Технические и психологические аспекты текста в современных 

интерфейсах 

Когнитивные проблемы, связанные с текстом. Процесс чтения. Цель 

чтения. Бумага против экрана. Использование текста в проектировании 

взаимодействия. Комментарии и инструментальные средства. Разборчивость. 

Читаемость. Физические факторы. Технические проблемы относительно 
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текста. Компоненты цифрового текста. Веб-текст. Глобализация и 

локализация. Динамическое отображение текста. 

 

Кинетические формы взаимодействия с пользовательскими 

интерфейсами 

Система восприятия человека. Психологические аспекты восприятия. 

Физиологические аспекты восприятия. Использование гаптики в 

проектировании интерфейсов. Телеоперации. Медицинское применение. 

Пользователи с ограниченными возможностями. Технические вопросы 

относительно гаптики. Тактильные экраны. Экраны с обратной отдачей. 

Настольные устройства. Особенности распознавания жестов, положения рук, 

пальцев, уровня открытости ладони и технические возможности по созданию 

перцептуальных приложений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проектирование, ориентированное на цели.  

2. Модели реализации и ментальные модели. 

3. Качественные и количественные исследования пользователей. 

Проектирование для пользователей с различной подготовкой. 

4. Модели пользователей: персонажи и цели. 

5. Основы проектирования: сценарии и требования. 

6. Отображение требований в дизайне пользовательского интерфейса: 

общая инфраструктура и детализация. 

7. Создание качественного интерфейса: принципы и шаблоны. 

8. Техническая платформа и тип интерфейса. 

9. Проектирование хорошего поведения. Проектирование тактичных и 

интеллектуальных продуктов. 

10. Визуальный дизайн интерфейсов. Строительные блоки, принципы, 

единство и стандарты. 

11. Системы хранения и извлечения информации. Идеальный интерфейс 

для извлечения по атрибутам. 

12. Проектирование функции отмены. Типы и варианты отмены. Прочие 

модели для механизмов, схожих с отменой. Необратимые действия. 

13. Файлы и операция сохранения. Модель реализации против ментальной 

модели. Проектирование с унифицированной файловой моделью.  

14. Целостность данных и информационный иммунитет. Аудит и 

редактирование. 

15. Указание, выделение, непосредственное манипулирование. Указание и 

курсор. Выделение. Перетаскивание. Связывание объектов. 

16. Поведение окон. PARC и Alto. Полноэкранные и многопанельные 

приложения. 

17. Элементы управления: командные, управления выбором, ввода и 

отображением. 
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18. Меню. Современные меню. Необязательные меню.  

19. Панели инструментов и элементы управления на панелях инструментов. 

20. Диалоговые окна. Основы применения диалоговых окон. Модальные и 

немодальные диалоговые окна. Управление содержимым диалоговых 

окон. 

21. Диалоги ошибок, уведомлений, подтверждения.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

1. Проведение анализа задачи проектирования интерфейса и роли 

пользователей в ней. 

2. Сравнение терминальных и WIMP приложений. 

3. Категоризация стилей взаимодействия. 

4. Оценка дизайна и критический взгляд с использованием эвристик. 

5. Критическая оценка дизайна экрана и пользовательского интерфейса. 

6. Идентификация компонентов пользовательского интерфейса. 

7. Апробация инструментов прототипирования пользовательского 

интерфейса. 

8. Случаи использования в пользовательских интерфейсах. 

9. Практическое занятие по разработке справки и документации. 

10. Разработка функционала недавно открытых документов для меню. 

11. Разработка функционала автоматического масштабирования 

изображений при изменении размеров окна контейнера. 

12. Разработка пользовательских интерфейсов, основанных на принципах 

когнитивного восприятия. 

13. Разработка методов навигации и композиции экрана для цифровых 

носителей.  

14. Описание разработанного интерфейса и принятых при проектировании 

решений. 

15. Обзор и исследование интерфейсов реального времени. 

16. Проведение анализа методом когнитивного прохода для модельного 

приложения. 

17. Проведение анализа активностей для перечисления потребностей 

пользователя при использовании прикладного интерфейса. 

18. Проведение анализа методом эвристики Нильсена-Молича для оценки 

интерфейса. 

19. Применение метода мышления вслух, для пошаговой регистрации 

поведения пользователей при работе с интерфейсом. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Разработка приложения на PhoneGap для мобильного устройства. 

2. Развертывание Ionic приложения на сервере отладки PhoneGap для 

мобильного устройства. 

3. Разработка интерфейса приложения, состоящего из HTML-

элементов, стилизованных через готовые CSS теги. 

4. Расширение HTML-приложения для добавления динамических 

элементов с помощью JavaScript фреймворка. 

5. Применение мобильно-ориентированной библиотеки HTML, CSS и 

JavaScript компонентов, жестов и инструментов для разработки высоко 

интерактивных приложений. 

6. Использование удаленных сервисов для взаимодействия с RESTful 

серверными источниками данных. 

7. Разработка пользовательского интерфейса и логики работы 

приложения поиска по списку для мобильного устройства. Оценка 

юзабилити полученного продукта. 

8. Проектирование прототипа пользовательского интерфейса 

терминального устройства с сенсорным экраном. 

9. Реализация пользовательского интерфейса терминального 

устройства с сенсорным экраном. Оценка юзабилити полученного продукта. 

10. Проектирование интерфейса устройства Smart-часов для замера 

временных, физических и физиологических величин. 

11. Реализация базового функционала интерфейса устройства Smart-

часов для замера временных, физических и физиологических величин. 

Оценка юзабилити полученного продукта. 

12. Проектирование интерфейса приложения «Игра в Шашки». 

13. Реализация базового функционала интерфейса приложения «Игра в 

Шашки». 

14. Оценка интерфейса работы приложения «Игра в Шашки» с точки 

зрения юзабилити. 

15. Тестирование и верификация базовой логики работы приложения 

«Игра в Шашки». 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Купер А. Об интерфейсе: основы проектирования взаимодействия. – 

СПб.: «Символ», 2009. – 688 с. 

2. Круг С. Веб-дизайн или «не заставляйте меня думать». – СПб.: «Символ-

Плюс». 2008. – 224 с. 

3. Тидвелл Д. Разработка пользовательских интерфейсов. 2-е изд. – М.: 

«Питер», 2011 – 480 с. 

4. Нильсен Я. Веб-дизайн. СПб.: «Символ-Плюс», 2006. – 512 с. 

5. Heim S. The Resonant Interface. HCI Foundations for Interaction Design. 

First Edition. – Addison-Wesley, 2008. – 688 p. 

 

Дополнительная: 

1. Уильямс Р. Не-дизайнерская книга о дизайне. – СПб.: «ВЕСЬ», 2004. – 

128 с. 

2. Kovalenko A. PhoneGap by example. – Packt Publishing, 2015. – 368 p. 

3. Lidwell W., Holden K., Butler J., Elam K., Universal principles of design: 

125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make 

better design decisions, and teach through design. – Beverly, USA: «Rockport 

Publishers». 2010. – 272 p. 

4. Dennis A., Wixom B.H. Systems Analysis and Design. 5th ed. – «John Wiley 

& Sons» Inc., 2006. – 544 p. 

5. Stone D. et.al. User interface design and evaluation. Elsevier Inc., 2005. 

6. Lewis C., Rieman J. Task-Centered User Interface Design. – Colorado, 1994. 

– 174 p. 

7. http://appcamp.io/ – Онлайн-курс который дает начальное понимание 

разработки на HTML и мобильных платформах. 

8. http://phonegap.com/book/ – Список книг по разработке HTML и 

мобильных приложений с помощью фреймворка PhoneGap. 

9. http://creator,ionic.io/ – HTML фреймворк пользовательского интерфейса 

для мобильных приложений. 

  

http://appcamp.io/
http://phonegap.com/book/
http://creator,ionic.io/
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ASPB 3302 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

объем 2 кредита 

 

Авторы: 

доктор PhD Маткерим Б. 

старший преподаватель кафедры информатики Дарибаев Б.С. 

 

Рецензенты: 

доктор PhD, доцент, заведующий кафедрой математического и 

компьютерного моделирования КазНУ им. аль-Фараби Жакебаев Д.Б. 

доктор PhD, доцент, декан факультета информационных технологий 

КБТУ Акжалова А.Ж. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

формирования у студентов системных знаний в области 

высокопроизводительных вычислительных систем и их анализа. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 
- основные понятия и определения теории параллельных вычислений; 

- основные компоненты и архитектуры высокопроизводительных 

вычислительных систем; 

- описание протоколов маршрутизации; 

уметь: 

- писать параллельные программы; 

- производить высокопроизводительные вычисления на кластерах; 

иметь представление: 
- о классификации мультипроцессорных вычислительных систем; 

- об организации кластерных вычислительных систем; 

быть компетентным: 

- в умении анализировать архитектуру высокопроизводительных 

вычислительных систем; 

- в умении оценивать производительность мультипроцессорных 

вычислительных систем. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина развивает общую 

тематику дисциплин, посвященных моделям и средствам программирования 

для высокопроизводительных вычислительных систем. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Информационно-коммуникационные технологии. Алгоритмы и структуры 

данных. Языки и технологии программирования. 

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 
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для освоения изучаемой дисциплины: Проектирование и анализ 

параллельных алгоритмов. Параллельное программирование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы 

1.  Классификация параллельных вычислительных систем. 

2.  Сети межсоединений (interconnection network) для 

мультипроцессорных систем. 

3.  Анализ и метрики производительности сетей межсоединений. 

4.  Вычислительные модели для мультипроцессорных систем. 

5.  Классификация мультипроцессоров общей памяти. 

6.  Основные методы когерентности кэша. 

7.  Когерентность с использованием справочника. 

8.  Параллельное программирование: обзор. 

9.  Параллельное программирование: производительность. 

10.  Оценка архитектуры Workload-Driven. 

11.  Проектирование мультипроцессоров на основе Snoop. 

12.  Масштабируемые высокопроизводительные системы с 

распределенной памятью. 

13.  Кластеры и массивно-параллельные системы различных 

производителей. 

14.  Проектирование взаимосвязанных сетей.  

15.  Задержка толерантности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: дать фундаментальные знания по 

архитектуре, областям применения и способам оценки производительности 

мультипроцессорных вычислительных систем.  

Задачи преподавания дисциплины: 

 научить оценивать эффективность параллельных программ; 

 дать преставление о принципах работы мультипроцессорных 

вычислительных систем; 

 научить анализировать параллельные алгоритмы, определять 

вычислительные узкие места и оптимизировать производительность кода; 

 научить организовывать работу параллельных вычислительных 

систем, в том числе мультипроцессорных и многоядерных систем; 

 научить настраивать кластерные вычислительные системы. 

Объектами изучения данной дисциплины являются архитектура 

высокопроизводительных систем, параллельное программирование, оценка 

эффективности параллельных программ, оценка производительности 

мультипроцессорных вычислительных систем. 
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Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и др. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: данная 

дисциплина как наука изучает архитектуру систем параллельных 

вычислений. Данная дисциплина, являясь компьютерной наукой, описывает 

модели и методы разработки параллельных программ для 

высокопроизводительных вычислительных систем. Знания, приобретенные в 

рамках данной дисциплины, позволят специалисту компетентно 

анализировать архитектуру высокопроизводительных вычислительных 

систем и оценивать производительность мультипроцессорных 

вычислительных систем. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Классификация параллельных вычислительных систем 

Таксономия Флинна. Архитектура систем параллельных вычислений. 

Одиночный поток команд, множественный поток данных (SIMD). 

Множественный поток команд, множественный поток данных (MIMD). 

 

Сети межсоединений для мультипроцессорных систем 

Системные конфигурации для мультипроцессорных систем. 

Динамические и статические схемы присоединения. Динамические 

взаимосвязи.  

Анализ и метрики производительности сетей межсоединения 

Производительность. Ускорение, меры эффективности и контрольные 

показатели. 

 

Вычислительные модели для мультипроцессорных систем 

Высокопроизводительные процессоры. Векторные процессоры. 

Кэширование. VLIW процессоры. 

 

Классификация мультипроцессоров общей памяти 

Разделяемая память. Системы передачи сообщений и взаимосвязанные 

сети.  

 

Основные методы когерентности КЭШа 

 Проблема когерентности кэша. Протоколы Snoopy Bus. Когерентность 

кэша в разделяемой памяти.  

 

Когерентность с использованием справочника. 

Архитектура NUMA. Механизмы аппаратной синхронизации. 

 

Параллельное программирование: Обзор 

Суть параллельного программирования. Параллельное 
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программирование в системах MPI и OpenMP. 

 

Параллельное программирование: Производительность 

Алгоритмы синтеза параллельных программ. Централизованные 

алгоритмы балансировки нагрузки. Закон Амдала. Закон Густафсона-

Барсиса.  

 

Оценка архитектуры Workload-Driven 

Оценка в однопроцессорной системе. Оценка производительности 

архитектуры Workload-Driven. 

 

Проектирование мультипроцессоров на основе Snoop 

Широковещательный Snoop-запрос. Когерентность протоколов на 

основе Snoop. 

 

Масштабируемые высокопроизводительные системы с 

распределенной памятью 

Многоядерные процессоры и проблемы параллельной обработки. 

Симметричная мультипроцессорность. Основные классы современных 

параллельных компьютеров. Многоядерность и одновременная 

многопотоковость. 

 

Кластеры и массивно-параллельные системы различных 

производителей 

Поколения мультикомпьютеров. Архитектура кластеров и массивно-

параллельных систем. Механизмы передачи сообщений.  

 

Проектирование взаимосвязанных сетей 

Организационная структура. Оценка компромисса дизайна в топологии 

сети. Маршрутизация. Управление потоком. 

 

Задержка толерантности 

Обзор задержки толерантности. Явная передача сообщений. Общее 

адресное пространство. Многопоточность в общем адресном пространстве. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. МВС для высокопроизводительных вычислений. 

2. Архитектура высокопроизводительной системы. 

3. SMP и MPP-архитектуры.  

4. Понятие о микропроцессоре. Развитие элементной базы ЭВМ и 

возможности интегральной технологии. Архитектурные особенности 
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микропроцессоров для (микро)ЭВМ и высокопроизводительных 

параллельных вычислительных систем 

5. Обрабатывающая часть микропроцессора. Типовая структура и 

функционирование микропроцессора. О формате команд 

микропроцессора. Арифметико-логическое устройство и регистры 

общего назначения.  

6. Шинная организация микропроцессоров. Трех-, двух- и одношинная 

организация микропроцессоров. Способы расположения шин на 

кристалле.  

7. Организация управления процессом обработки информации в 

микропроцессорах. Жесткое управление. Микропрограммное 

управление 

8. Арифметическая обработка информации в микропроцессорах. 

Представление данных. Признаки, вырабатываемые в микропроцессоре. 

Арифметические команды микропроцессора. 

9. Структура памяти микроЭВМ. Классификация запоминающих 

устройств.  

10. Виды адресации памяти в микроЭВМ. Понятия о странице памяти и о 

программном счетчике. Прямая адресация (к текущей странице, к 

нулевой странице). Расширенная адресация. Относительная адресация (с 

использованием программного счетчика или индексного регистра). 

Косвенная адресация. 

11. Магазинная память микропроцессора. Назначение, структура и 

функционирование стека.  

12. Обобщенная функциональная структура микропроцессора. 

Функционирование микропроцессора.  

13. Перспективы развития архитектуры микропроцессоров. 

14. Приведите примеры современных компьютеров класса SIMD. 

15. Кластерные вычислительные системы (Cluster Computing Systems). 

Понятие о вычислительном кластере.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА СРС 

1. Технические средства для формирования кластерных ВС. Программное 

обеспечение и области применения кластерных ВС. 

2. Распределенные вычислительные системы. Определение, архитектурные 

принципы, классификация систем. Примеры реализаций, 

распределенных ВС. 

3. Параллельная архитектура с векторными процессорами. 

4. Проблемы выполнения сети связи процессоров в кластерной системе. 

5. Примеры построения коммуникационных сред на основе 

масштабируемого когерентного интерфейса SCI. 

6. Коммуникационная среда MYRINET. 

7. Способы организации высокопроизводительных процессоров.  
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8. Способы организации высокопроизводительных процессоров.  

9. Коммутаторы для мультипроцессорных вычислительных систем. 

10. Надежность и отказоустойчивость МВС. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1. Кудин А.В., Линёв А.В., Архитектура и операционные системы 

параллельных вычислительных систем. Нижний Новогород, 2007. 73с. 

2. El-Rewini H. Abd-El-Barr M. Advanced Computer Architecture and Parallel 

Proccesing. Wiley-Interscience, 2005.  

3. Dubois M., Annavaram M., Stenstrom P. Parallel Computer Organization and 

Design, Cambridge University Press, UK, 2010.  

4. Xingfu Wu, Performance Evaluation, Prediction and Visualization of Parallel 

Systems, Springer Science & Business Media, 2012. 319 c. 

5. Сергеев С.Л., Архитектура вычислительных систем: учебник, БХВ-

Петербург, 2010. 240с.  

6. Bhuyan, L. N. (ed.) Interconnection networks for parallel and distributed 

processing. Computer (Special issue), 20 (6), 9 – 75 (1987). 

7. Varma A. Raghavendra C.S. Interconnection networks for multiprocessors 

and multicomputers. IEEE Computer society press, 1994. -571c.  

8. H. Wolfgang Design and performance analysis of multiprocessor streaming 

applications. Shaker Verlag GmbH, 2011. -163p. 

9. Hennesey J.L., Patterson D.A., Computer Architecture – A Quantitative 

Approach, 5th ed., Morgan Kauffman-Elsevier, USA, 2012.  

10. Buyya R. High performance cluster computing, Prentice Hall, 1999. -664p. 

11. Rauber T., Runger G. Parallel programming for Multicore and Cluster 

Systems. – Second edition. –Springer, 2013. – 516p. 

12. Галимьянова Н.Н, Присыпкин М.А., Сигал И.Х. Параллельные 

алгоритмы в задачах дискретной оптимизации: вычислительные 

модели, библиотека, результаты экспериментов. М.: Вычислительный 

центр им. А.А. Дородницына РАН, 2006. 

13. Keckler, S.W., Kundle O., Hofstir H.P., (Eds.) Multicore Processors and 

Systems, Springer, USA, 2009. 

14. Stallings, W., Computer Organization and Architecture: Desighning for 

performance, 7th ed., Prentice-Hall of India, New Delphi, 2006. 

15. Rajaraman V., Siva Ram Murthy C., Parallel Computers and Programming, 

Prentice-Hall of India, New Delhi, 2006.  

16. Rajaraman V., Radhakrishanan T., Computer Organization Architecure, PHI 

Learning Pvt. Ltd., 2011. 

17. Королев Л.Н., Архитектура электронных вычислительных машин. 

Научный мир, 2005. 272с. 
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Дополнительная: 

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И., Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем. Гриф МО РФ. 2013. 512 с. 

2. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для 

вузов. – СПБ.: Питер, 2006. – 718 с. 

3. Цилькер Б. Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем. СПб.: Питер, 

2006. - 668 с. 

4. Антошина И.В., Котов Ю.Т. Микропроцессоры и микропроцессорные 

системы (аналитический обзор): Учебное пособие. - М.: МГУЛ, 2005. - 

432 с. 

5. Информационно-аналитические материалы по параллельным 

вычислениям (http://www.parallel.ru, http://www.ccas.ru, 

www.mcs.anl.gov). 

6. Top 500 Supercomputer Sites (http://www.top500.org). 

7. The Green 500 List, http://green500.org 

8. Суперкомпьютеры Top 50 (http://supercomputers.ru). 

9. Intel64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, 2007. 

10. PowerPC User Instruction Set Architecture, 2005.  

11. IBM PowerPC 970FX RISC Microprocessor User's Manual, 2005. 

12. Intel Itanium Architecture Software Developer's Manual, 2006. 
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