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Қабылдау емтиханының бағдарламасы докторантураның «8D06 

Ақпараттық технологиялар» даярлау бағыты бойынша  «8D06101-Есептеу 

техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»,  «8D06102-IT менеджмент» 

БББ түсуші тұлғалар үшін "Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы, ҚР БжҒМ 

«Докторантураға түсу емтихандарын компьютерлік форматта ұйымдастыру 

және өткізу, сондай-ақ 2021-2022 оқу жылына докторантураға қабылдау 

мәселелері бойынша» Нұсқаулық хаты (9 маусым 2021ж.  № 14-3/1123-ВН) 

және «__» ___2021 ж. Астана халықаралық университетінің президентімен 

бекітілген университеттің қабылдау ережелеріне сәйкес жасалынды.  

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы Ақпараттық технологиялар 

және инженерия жоғары мектебінің отырысында қарастырылды, хаттама №5, 

19 мамыр 2021 ж. 

 

Ақпараттық технологиялар және инженерия жоғары мектебінің деканы 

____________А.А. Абдилдаева 

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы  университеттің Ғылыми 

кеңесімен бекітуге ұсынылды  хаттама №6, 24 мамыр 2021 ж. 

 

 

Оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстар 

 жөніндегі  вице-президент    ___________________ А.Б. Мырзагалиева  
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1. Жалпы ережелер 

  ЖЖОКБҰ докторантурасына өтініштерді қабылдау күнтізбелік 

жылдың 3 шілдесі мен 3 тамызы аралығында жүргізіледі. Докторантураға 

білім беру бағдарламаларының тобы бойынша түсу емтихандары 

күнтізбелік жылдың 4-20 тамызы аралығында өткізіледі.  

Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

компьютерлік форматтағы түсу емтиханы білім беру саласындағы уәкілетті 

орган айқындаған ұйымдарда өткізіледі. 

Докторантураға компьютерлік форматтағы түсу емтиханы: 

      1) эссе жазудан (20 балл); 

      2) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тесттен (30 

балл); 

      3) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан 

сұрақтарына жауаптардан тұрады (50 балл). Емтихан өту уақыты – 4 сағатты 

құрайды. Сұрақтар тізбесі мен эссе тақырыбы оқуға түсуші 

авторизацияланғаннан кейін кездейсоқ тәртіппен қалыптастырылады. 

Оқуға түсу емтиханын тапсыру кезінде оқуға түсуші блоктар бойынша 

жауаптың кезектілігін өз бетінше таңдайды. 

Түсу емтиханының нәтижелері түсу емтихандары өткізілгеннен кейін 

келесі күні жарияланады. Оқуға түсушілер емтиханнан кейінгі күні жеке 

кабинетте түсу емтиханының нәтижелерімен таныса алады. 

Апелляцияға өтініш қабылдау емтиханының нәтижелері 

хабарланғаннан кейін келесі күні РЦТ базасында сағат 13:00-ден 13:30-ға 

дейін қабылданады. 

 

 

2 Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен 

міндеттері 

Қабылдау емтиханының мақсаты докторантураға түсуші талапкердің 

теориялық және практикалық дайындығын, сондай-ақ дайындық бағыты 

бойынша докторантурада оқу талаптарын білу, іскерліктері мен 

дағдыларының сәйкестік деңгейін анықтау болып табылады. 

Қабылдау емтиханының міндеттері: 

- басқару саласындағы теориялық негіздері бойынша білім деңгейін 

тексеру, ғылыми-зерттеу жұмыстарына дағдылары мен қабілетін анықтау; 

- оқу және ғылыми әдебиеттегі тиісті ережелерге сілтеме жасай 

білуін тексеру; 

- ойлау мәдениетін меңгеруін, оның нәтижелерін дұрыс ресімдеу 

қабілетін анықтау; 
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- кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсат қоя білу 

және міндеттерді тұжырымдай білу; 

- арнайы кәсіби терминология мен лексиканы меңгеру деңгейін тексеру. 

 

3 Докторантураға түсетін тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Философия докторы академиялық атағын алу үшін PhD докторантура 

бойынша білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін тұлғалар үшін 

алдыңғы ең төменгі білім деңгейі магистратура болып табылады. 

 Докторантураға "магистр" дәрежесі және кемінде 9 ай еңбек өтілі тұлғалар 

қабылданады. 

Докторантураға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережелерімен белгіленеді. 

Оқуға түсуші докторантурада оқуға, сондай-ақ білім беруді басқару 

саласындағы зерттеу қызметіне дайындалуы тиіс. Оқуға түсуші 

мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды қоса 

алғанда, зерттеудің заманауи әдістерінің әртүрлі арсеналына ие болуы тиіс. 

Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдістемелік дағдыларды 

меңгеруі керек: 

Білімі: 

- ғылым, техника, экономика және өндірістің әр түрлі салаларында 

бағдарламалар әзірлеу және қолдау, техникалық жабдықты орнату және 

жөндеу, мәліметтер базасы мен веб-сайттарды құру; 

- компьютерлерді, бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін, 

техникалық және технологиялық жүйелерді және желілердің әр түрлі 

түрлерін қолдана отырып, математикалық, ақпараттық және техникалық 

қолдауды әзірлеу және пайдалану; 

- компьютерлік жүйелерді модельдеу, зерттеу және жобалау және 

олардың ақпаратты өңдеу және басқару ішкі жүйелерін жобалау үшін 

заманауи бағдарламалау тілдерін қолдану.  

Меңгеруі: 

- болашақ мамандардың компьютерлік технологиялар мен 

автоматтандырылған жүйелер бағдарламашыларында негізгі кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру; 

- эксперименттің барлық кезеңдерінде білім алушылардың өз 

бетімен іздену және зерттеу іс-әрекетінің алғышарттарын құру; 

- ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс жасау, кәсіби қызметте 

отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, жүйелеу және қорыту. 
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4 Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 
«8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» даярлау бағыты 

«8D06101-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»,  

«8D06102-IT менеджмент» мамандықтары бойынша докторантураның білім 

беру бағдарламасының пререквизиттеріне келесі пәндер жатады:  

- «Жүйелік инженерия», (3 кредит) 

- «Сандық маркетинг және брендті басқару» (3 кредит). 

 

5 Емтихан сұрақтары мен эссе тақырыптары тізімі: 

Теориялық білім, әлеуметтік және жеке тәжірибе негізінде өз 

дәлелдерін құру қабілетінде көрсетілген аналитикалық және шығармашылық 

қабілеттердің деңгейін анықтау үшін эссенің келесі түрлері ұсынылады: 

 
Эссе түрлері Сипаттамасы Эссе көлемі 

Мотивациялық Оқуға түсушінің ғылыми-зерттеу 

қызметіне ынталандыру себептері туралы 

дәлелдемесі (research statement) 

 

250 – 300 сөз 

Ғылыми-талдамалық өтініш берушілердің ұсынылатын 

зерттеудің өзектілігі мен әдістемесін 

негіздеуі (research proposal) 

Проблемалық-

тақырыптық 

Пәндік білімнің қазіргі аспектілері 

бойынша авторлық позицияның 

мәлімдемесі 

 

 

Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады: 

 
Блоктар Сұрақтың сипаты Ұпай саны 

1-ші сұрақ теориялық - теориялық білімнің деңгейі мен 

жүйелілігін анықтайды 

10 

2-ші сұрақ практикалық - функционалдық құзыреттіліктің 

қалыптасу дәрежесін ашады (әдістемелерді, 

технологиялар мен тәсілдерді пәндік салада қолдану 

мүмкіндігі) 

15 

3-ші сұрақ зерттелетін пән саласы бойынша жүйелі 

түсінушілікті, зерттеу әдіснамасы саласындағы 

мамандандырылған білімді анықтайды (жүйелік 

құзыреттер) 

25 

Барлығы  50 
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Негізгі тақырыптар тізімі:  

 

1. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жасаудың модульдік 

принципі. Қолданбаны әзірлеу кезектілігі. 

2. АТ қызметін басқару модельдері. 

3. Ақпараттық жүйелердің архитектурасы. Ақпараттық жүйелердің 

типтік компоненттері. 

4. Микропроцессорлардың негізгі типтері, командалық құрылымдар, 

құрылғының құрылымы. 

5. Ақпараттық технологияларға қызмет көрсету. 

6. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу әдістерінің жіктелуі. 

7. Ақпараттық технологиялар және кәсіпорын сәулеті. Кәсіпорынның 

стратегиялық мақсаттары мен міндеттері. 

8. Әр түрлі архитектурадағы стандарттар мен хаттамалар. 

9. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларының сенімділігі, жылдамдығы, 

модернизациясы және ақпаратты қорғау мәселелерін бағалау. 

10. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың өмірлік циклі. 

11. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеудің негізгі әдісі. 

12. Шешім қабылдаудың математикалық модельдері. Операцияларды 

зерттеу модельдері мен әдістері. 

13. Нақты уақыттағы операциялық жүйелер. 

14. Интрузияны анықтау жүйесін құру технологиялары. 

15. Amazon бұлтты есептеу. 

16. Ұлттық киберқауіпсіздік: негізгі проблемалар және стратегиялық 

міндеттер. 

17. Нақты уақыттағы бағдарламалаудың негізгі парадигмалары мен 

технологиялары. 

18. Ақпарат айналымының кезеңдері. Ақпараттық жүйелердің түрлері. 

19. Ақпарат мөлшері және оның артық болуы. Сигналдардың 

математикалық модельдері. 

20. Шеннонның бірінші теоремасы. Шеннон мен Фаноның әдістері. 

Хафман техникасы. 

21. Ақпаратты кванттау. Котельников теоремасы. 

22. Қазіргі ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелердің даму 

тенденциялары. 

23. Үздіксіз модуляция. Сандық модуляция әдістері. 

24. Менеджменттің функционалдық және процестік тәсілдері. 

25. Сыналатын бағдарламалау. Map Reduce технологиясы. Hadoop 

архитектурасы 

 

6 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
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6. Қабылдау емтиханының нәтижелерін бағалау шкаласы 

 

Эссені бағалау критерийлері 

Критерийлер Дескрипторлар Балл 

Тақырыпты ашу 

тереңдігі 

6 балл 

мәселе ғылыми терминдер мен ұғымдарды дұрыс 

қолдана отырып, теориялық деңгейде ашылады 

3 

мәселені ашу кезінде өзіндік көзқарас (ұстаным, 

көзқарас) ұсынылған 

2 

әр түрлі ақпарат көздері қолданылды 1 

Дәлелдемелер, 

дәлелдемелер 

базасы 

6 балл 

ғылыми әдебиеттер мен очерк тақырыбына сәйкес 

дереккөздердің дәлелдерінің болуы 

3 

себеп-салдарлық байланыстарды анықтау 2 

тарихи, әлеуметтік және жеке тәжірибелерден алынған 

фактілер мен дәлелдемелердің болуы 

1111111 

Композициялық 

тұтастық және 

ұсыну логикасы 

6 балл 

композициялық тұтастықтың болуы, эссенің 

құрылымдық компоненттері логикалық түрде 

байланысты 

3 

ішкі логиканың болуы, нақтыдан жалпыға, жалпылықтан 

жекеге өту мүмкіндігі 

2 

қорытындылар мен жалпылаудың болуы 1 

Сөйлеу мәдениеті 

2 балла 

академиялық жазудың жоғары деңгейін көрсету (сөздік 

қор, ғылыми терминология, грамматика, стилистика 

білімдері) 

2 

 Максималды балл саны 20 

 

Электрондық емтихан билетінің сұрақтарына жауаптарды бағалау 

критерийлері:  

 

Сұрақ Бағалау критерийі Балл саны 

1-ші сұрақ зерттелетін пәндік саланың негізгі процестері туралы 

білімдерін көрсетеді; сұрақтың ашылу тереңдігі мен 

толықтығы 

5 

талқыланатын мәселе бойынша өзінің пікірін 

логикалық және дәйекті түрде білдіреді 

3 

ұғымдық-категориялық аппаратты, ғылыми 

терминологияны меңгерген 

2 

 Барлығы 10 

2-ші сұрақ пәндік саладағы мәселелерді шешу үшін әдістерді, 

техникаларды, технологияларды қолданады 

7 

құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді салыстырады, 

жіктейді; практикалық дағдылар негізінде қорытынды 

жасайды және жалпылайды 

5 
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әр түрлі ақпарат көздерінен алынған ақпаратты 

талдайды 

3 

Барлығы 15 

3-ші сұрақ теориялық және практикалық әзірлемелерді, ғылыми 

тұжырымдамалар мен ғылымның қазіргі даму 

тенденцияларын сыни тұрғыдан талдайды және 

бағалайды 

10 

пәндік білімнің негізгі мәселелерін түсіндіруде 

әдіснамалық тәсілдерді синтездейді 

8 

процестерді, құбылыстарды, оқиғаларды талдау кезінде 

себеп-салдарлық байланыстарды анықтайды 

7 

Барлығы 25 

 Жалпы ұпай саны 50 балл 

 

 

 


