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1 ТҤСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Тҥсу емтиханының мақсаты PhD докторантураға тҥсушілердің
теоретикалық дайындық деңгейін тексеру мен сайысқа қатысу негізінде
жекелей ҧсыныстарды қалыптастыру болып табылады.
Тҥсу емтиханының бағдарламасына ҚР МЖМБС 7.09.037-2008»
6M070300 – «Ақпараттық жҥйелер мамандығының оқу жоспарының міндетті
компоненті «Ақпараттық жҥйелер архитектурасы», ҚР МЖМБС 5.04.019-2011
6M070300 – «Ақпараттық жҥйелер мамандығының оқу жоспарының міндетті
компоненттері «Ақпараттық жҥйелердің негіздері», «Ақпараттық жҥйелердегі
деректер базасы» пәндері кіреді.
Тҥсу емтиханында PhD докторантураға тҥсуші мамандық бағыты бойынша
докторлық диссертацияны қорғау мен PhD докторантураға дайындығының оқу
бағдарламасын сәтті меңгеруге қажетті және жеткілікті ретінде ӛзінің алдыңғы
дайындығының негізгі пәндері бойынша білімінің тереңдігін, ғылыми ізденіс
мҥмкіндігін кӛрсете білу керек.
Тҥсуші ӛзінің заманауи әдебиеттермен ӛзіндік жҧмыс жасау қабілетін,
авторлық шығарылымдар, дипломдар, сертификаттар және т.б. арқылы
ақпараттық технологиялардағы жетістігін кӛрсетуі қажет.

Емтихан билетінің құрылымы
Емтихан билетіне тҥсу бағдарламасындағы пәндер бойынша ҥш сҧрақ
енгізілген.
1.1 Докторантураға түсушілердің дайындық деңгейіне қойылатын
талаптар
Алдыңғы білім деңгейі:
- мамандықтар бойынша магистр академиялық деңгейі:
6М070300 - Ақпараттық жҥйелер;
6М070400 - Есептеу техниксы және бағдарламалық қамтамасыз ету;
6М070500 - Математикалық және компьютерлік ҥлгілеу;
6М060200 - Информатика;
6М060100 - Математика және т.б.
Тҥсушінің жоғарғы біліміне сәйкес мемлекеттік ҥлгідегі қҧжаты болуы
тиіс.
Конкурстық іріктеу шарттары Қазақстан Республикасы білім және ғылым
14 маусымдағы 2019 жылғы № 269 бҧйрығымен бекітілген жоғары оқу орнынан
кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын, білім беру
ҧйымдарына оқуға қабылдаудың ҥлгілік ережелеріне сәйкес жоғары оқу
орнымен анықталынады.

2 МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҤСУ ЕМТИХАНЫ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҦРАМЫ
2.1 Ақпараттық жүйелер архитектурасы
1 Ақпараттық жҥйелер архитектурасы тҥсінігі. Ақпараттық жҥйелер
архитектурасының компоненттері.
2 Ақпараттық жҥйелер типтері бойынша жіктеу (қолдану аясы,
ҧйымдастыру әдісі, жҥзеге асыру масштабы).
3 Ақпараттық жҥйелер архитектурасын негіздеу және таңдау. Ақпараттық
жҥйелердің функционалды компоненттері. Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық
жҥйелер компоненттерінің міндеттері.
4 Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық жҥйелер компоненттерінің
арасындағы ӛзара әрекеттесуін ҧйымдастырудың технологиялық шешімдер.
Ақпараттық жҥйелерді қҧрудағы ҧйымдастыру ҥдерістері.
5 Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық жҥйелерді әзірлеудің стандарттары
мен әдістемесі. Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық жҥйелердің қызмет ету
қағидалары. Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық жҥйелердің функцияларды
бӛлісу қағидалары.
6 Ақпараттық жҥйелердің файл-серверлік, клиент-серверлік, кӛпдеңгейлі
архитектура. web-технологиялар негізіндегі әртҥрлі архитектуралы ақпараттық
жҥйелердің қызмет етуі. Ақпараттық жҥйеде серверлік және клиенттік
бӛлімдерін кеңейту.
7 Ақпараттық жҥйелер компоненттерінің ӛзара әрекеттесу интерфейстері.
8 Ақпараттық жҥйелердің сенімділігі мен жылдам әрекет етуі сҧрақтарын
бағалау. Ақпараттық жҥйелерді модернизациялау және қорғау сҧрақтарын
бағалау.
9 Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық жҥйелерді жҥзеге асыру
технологиясын таңдау. Әртҥрлі архитектуралы ақпараттық жҥйелерді жҥзеге
асыру ҥшін бағдарламалық-аппараттық платформаны таңдау.
10 Ақпараттық жҥйені әзірлеу кезеңдері. Ақпараттық жҥйенің клиенттік
және серверлік бӛлімдерін жҥзеге асыру. Ақпараттық жҥйе компоненттерінің
арасында ӛзара әрекеттесу механизмін және ақпарат алмасуды жҥзеге асыру.
Әдебиеттер тізімі
1 Козлов В.А. Открытые информационные системы. – М.: 1999.
2 Петров В.Н. Информационные системы. Учебник. – Спб.: Питер 2002.
3 Забегалин Е.В. Архитектура информационных систем в теории и
практике
/
IBS,
Департамент
управленческого
консалтинга
http://www.evz.name/evzms-2.pdf
4
Забегалин
Е.В.
Технология
моделирования
архитектуры
автоматизированных информационных систем: Сборник методических
рекомендаций
по
определению
и
моделированию
архитектуры
автоматизированных информационных систем в консалтинговых проектах.

Версия 1.0 / Декабрь 2006 г. / IBS, Департамент управленческого консалтинга
http://www.evz.name/evzms-1.pdf
5 Зиндер Е. З. Архитектура предприятия в контексте бизнесреинжиниринга. Часть 1 // Intelligent Enterprise. 2008. № 4. www.iemag.ru/articles/detail.php?ID=6612
6 Зиндер Е. З. Архитектура предприятия в контексте бизнесреинжиниринга. Часть 2 // Intelligent Enterprise. 2008. № 7. http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=18024
7 Дрожжинов В., Штрик А. Стандартизация архитектуры
государственных ведомств США // PC Week/RE. 2005. №28, 31.
8 Трутнев Д. Р. Архитектуры информационных систем. Основы
проектирования: Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 66 с.
9 Архитектура информационных систем: учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования / Б. Я. Советов, А. И. Водяхо, В.А. Дубенецкий, В.В.
Цехановский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288.
10 http://www.slideshare.net/edwardgaliaskarov/01-32794631
2.2 Ақпараттық жүйелердің негіздері
1 Жҥйелердің жалпы теориясының және ақпараттық жҥйелер
теориясындағы жҥйелік талдаудың тҥсініктік аппаратының элементтері. Жҥйе
парадигмасы.
2 Жҥйе және оның элементтері тҥсініктері. Жҥйе айнымалылары,
параметрлері, кірістерімен шығыстары.
3 Жҥйе модельдері (қҧрам моделі және жҥйе қҧрылымының моделі).
Жҥйелердің жіктелуі.
4 Ақпараттық жҥйелердің талдауы (анализі) мен синтезі. Функциялар
және схемалар. Ақпараттық жҥйелерді сипаттауға жҥйелік тҧрғыдан келудің
қағидалары.
5 Ақпараттық жҥйелердің негізгі қасиеттері. Ақпараттық жҥйелерді
қамтамасыздандырудың негізгі тҥрлері.
6 Ақпараттық жҥйе тҥсінігі. Ақпараттық жҥйелердің жіктелуі.
7 Ақпараттық
ағындар.
Ақпараттық
жҥйелерді
ақпараттық
қамтамасыздандырудың қҧрамы, мазмҧны және ҧйымдастыру қағидалары.
8 Ақпараттың жіктелуі. Жіктелу жҥйелері. Ақпаратты кодтау.
9 Мәселелік- және объекттік-бағдарланған жҥйелерді графикалық
модельдеудің технологиясы. UML модельдеудің унификацияланған тілі.
10 Модельдеу қағидалары. UML тілінің тҥпмәндері. UML тілінің негізгі
компоненттері.
11 Деректер моделі. Деректердің реляциялық моделі. Деректердің
реляциялық объектілері: домендер, қатынастар, кортеждер. Деректердің
біртҧтастығы.
12 Реляциялық операторлар: реляциялық алгебра, реляциялық есептеулер.

Әдебиеттер тізімі
1 Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем.-М.:
Финансы и статистика, 2003.
2 Введение в теорию информационных систем./ Под ред. Юркевич Е.В.М.:ИД Технологии, 2004.
3 Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2002.
4 Леоненков А.В. Самоучитель UML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. –
304с.
5 Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е
изд.: Пер. с англ. Мухин Н. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 496 с.: ил.
2.3 Ақпараттық жүйелердегі деректер базасы
1 Деректер базасы тҥсінігі және негізгі тҧжырымдамасы. Деректер
базасын жобалу кезінде бизнес-ҥдерістерге ақпараттық талдау жасау. Деректер
базасын жобалаудың кезеңдері.
2 Деректер
базасын
жобалаудың бірінші
кезеңінің
қҧрамы.
Қолданушылардың
ақпараттық
қажеттіліктерін
және
концептуалды
сҧраныстарын талдау. Деректер базасын жобалау кезінде ақпараттық
объектілерді анықтау. Объектілердің типі, олардың қасиеттері және олардың
арасындағы байланыстар.
3 «Тҥпмән-байланыс» моделінің негізгі конструкциялары. Модельдің
негізгі қызметі, ерекшеліктері. ДБ инфологикалық моделін бейнелеу ҥшін ERдиаграммаларды қолдану. Деректер базасын жобалауда қолданылатын
байланыстар типтері.
4 Деректер базасын жобалаудың логикалық кезеңінің қҧрамы. ДБ
жобалауда нақтылы ДББЖ-н таңдау критерийлері. Деректер моделі.
Қолданыстағы
деректер
модельдерінің
сипаттамаларымен
қолдану
ерекшеліктері.
5 Реляциялық деректер моделінің қҧрамы мен қҧрылымы. Қатынастар
схемасы. Қатынастардың объекттік және байланыстық қасиеттері. Қатынас
схемаларын әзірлеу кезінде қатынас схемаларына қойылатын талаптар.
6 Функционалды тәуелділіктердің типтері және олардың қатынастарды
нормализациялаумен байланысы. Әртҥрлі ауытқулар. Нормализациялау –
қатынастардың қҧрылымын тиімді ету ҥдерісі.
7 Қатынастың нормальді формасы. Қатынастардың бірінші, екінші,
ҥшінші нормальді формаларын анықтау. Қатынастарды нормализациялау
процедурасының деректер базасын жобалаудағы алатын орны.
8 ДББЖ деректерді белгілі бір ретпен орналастырудың тәсілдері.
Индектердің типтері. Деректердің сілтемелік біртҧтастығын қолдайтын
аппаратты қолдану. Деректермен орындалатын операциялар.

9 SQL қҧрылымдалған сҧраулар тілі. Деректер базасымен жҧмыс кезінде
DML және DDL қолдану. SELECT командасын қолдану және онымен жҧмыс
жасаудың ерекшеліктері.
10 Деректерді сақтау және ӛңдеу технологиясының сипаттамасы. OLTP –
транзакцияларды жедел ӛңдеу жҥйелері. OLAP – оперативті аналитикалық
ӛңдеу жҥйелері.
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