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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

8D04101 Экономика / Экономика/ Economics 

Білім беру саласының коды және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

8D04 Бизнес, басқару және құқық  / Бизнес, 

управление и право/ Business, management and 

law 

Даярлау бағытының коды мен жіктелуі/ Білім 

беру бағдарламалары тобы/ Білім беру 

бағдарламаларының тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ Группа 

образовательных программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of educational programs 

8D041 Бизнес және басқару / Бизнес и Управ-

ление / Business and management 

 

D070 Экономика/ Экономика/ Economics 

БББ түрі / Вид ОП Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ Уровень по МСКО/ 
ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 8 

ҰБШ бойынша деңгейі/Уровень по НРК/ NQF 

level 

ҰБШ /НРК/ NQF 8 

СБШ бойынша деңгейі/ Уровень по ОРК/ ORK 

level 

СБШ /ОРК// ORK 8 (8.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу мерзімі/Срок обучения/ Training period 3 жыл/ 3 года/ 3 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ Language of instruc-

tion  

русский / oрыс/ russian/ 

 

Кредит көлемі/ 

Объем кредитов/ Loan volume 

Академиялық кредит/ Академических кре-

дитов 180/ Academic credits 180 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of the 

educational program 

Қоғам, экономика, өндіріс, ғылым және жаңа технологияларды әзірлеу мәселелерін шешуге 

қабілетті жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау болып табы-

лады. 

Подготовка  научных, научно-педагогических кадров новой формации, способных решать вопро-

сы совершенствования общества, экономики, производства, науки и разработки новых техноло-

гий. 

To prepare scientific, scientific and pedagogical personnel of the new formation, able to solve the issues of 

improving society, economy, production, science and development of new technologies. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«8D04101 Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы / Доктор  

философии PhD по образовательной программе «8D04101 Экономика» 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

Талдау орталығының жетекші ғылыми қызметкері, Экономикалық зерттеулер тобының жетекшісі, 

оқу ЖОО желілік бөлімшесінің жетекшісі, оқытушы (кафедра, факультет, ЖОО басқару органдары). 

Ведущий научный сотрудник аналитического центра, руководитель группы по экономическим иссле-



дованиям, руководитель линейных подразделении учебного вуза, преподаватель (кафедры, факульте-

та, органов управления ВУЗом). 

Leading researcher at the analytical center, head of the group for economic research, head of the linear divi-

sions of the educational university, teacher (department, faculty, university governing bodies). 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of professional 

activity 

- экономиканың түрлі салалары; 

-мемлекеттік органдар; 

-білім беру саласында. экономика; 

- барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар; 

- ғылыми-зерттеу мекемелері. 

- различные  области экономики; 

-государственные органы; 

-в сфере образования. экономики; 

- учреждения и организации всех форм  собственности; 

-научно-исследовательские учреждения. 

- various areas of the economy; 

-state bodies; 

-in the field of education. economics; 

- institutions and organizations of all forms of ownership; 

-scientific research institutions. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

-өндірістік - басқарушылық; 

- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет; 

- инвестициялық-инновациялық. 

-производственно- управленческая; 

-организационно-технологическая деятельность; 

-инвестиционно-инновационная. 

-production and management; 

-organizational and technological activities; 

-investment and innovation. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

-білім алушылардың субъектілік қызметін ұйымдастыру және процесті басқару;  

-мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге қатысу. 

-организация субъектной деятельности обучающихся и управление процессом;  

-участие в разработке государственных программ. 

-organization of the subject activity of students and process control; 

-participation in the development of government programs. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes 

ON1 Өзінің зерттеу нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде таныстыру және жариялау 

ON2 Заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеу ақпаратын 

талдау және өңдеу 

ON3 Ауыл шаруашылығы құрылымдары қызметінің әртүрлі экономикалық көрсеткіштерінің 

экономикалық есептерін жүзеге асыру 

ON4 Түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру дағдысы болуы 

керек  

ON5 Ұйымды басқарудың әртүрлі мақсаттары үшін құндылықтар тізбегінің тұжырымдамасы 

негізінде шығындарды талдау және стратегиялық позициялау негізінде шығындарды басқару жүйесін 

саралау 

ON6 АӨК саласындағы экономикалық процестер мен құбылыстарды түсіндіру және АӨК негізгі 

мәселелерін белгілеу 



ON7 Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, экономикалық) ғылымының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшеліктері 

туралы түсінікке ие болу 

ON8 Зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыру және 

қорытынды жасау 

ON9 Фирмалар (кәсіпорындар, ұйымдар) қызметкерлері өздерінің практикалық қызметінде 

кездесетін нақты жағдайларда басқарушылық шешімдерді қабылдау 

ON10 Басқарудың әртүрлі әдістерін қолдану мен басқару қызметінің тиімділігін анықтау  

 

ON1 Презентовать и публиковать свои результаты исследования на национальном и междуна-

родном уровне  

ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и методов, 

анализировать и обрабатывать информацию исследований 

ON3 Осуществлять экономические расчеты различных экономических показателей деятельности 

сельскохозяйственных формирований 

ON4 Иметь навыки критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и идей  

ON5 Анализировать затраты  на основе концепции цепочки ценностей для различных целей 

управления организацией и дифференцировать системы управления затратами на основе страте-

гического позиционирования 

ON6 Объяснять экономические процессы и явления в сфере АПК и обозначить основные 

проблемы АПК 

ON7 Иметь представление об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки и о 

предметной, мировоззренческой и методологической специфике естественных (социальных, гу-

манитарных, экономических) наук 

ON8 Анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в области 

исследования и делать выводы 

ON9 Принимать управленческие решения в конкретных ситуациях, с которыми сталкиваются ра-

ботники фирм (предприятий, организаций) в своей практической  деятельности  

ON10 Использовать различные методы управления и определять эффективность управленческой 

деятельности 

ON1 Present and publish your research results at the national and international level 

ON2 Conduct independent scientific research based on modern theories and methods, analyze and process 

research information 

ON3 To carry out economic calculations of various economic indicators of activity of agricultural formations 

ON4 Have skills of critical analysis, evaluation and comparison of various scientific theories and ideas 

ON5 To analyze costs on the basis of the concept of value chain for different purposes of management of the 

organization and to differentiate the cost management system based on strategic positioning 

ON6 Explain the economic processes and phenomena in the field of agriculture and identify the main prob-

lems of agriculture 

ON7 To have an idea of the main stages of development and change of paradigms in the evolution of science 

and the subject, ideological and methodological specifics of natural (social, humanitarian, economic) Sciences 

ON8 Analyze, evaluate and compare different theoretical concepts in the field of research and draw conclu-

sions 

ON9 Make management decisions in specific situations faced by employees of firms (enterprises, organiza-

tions) in their practice 

ON10 Use different management methodsand  determine the effectiveness of management activities 
 



Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульдің 
атауы/ Название 
модуля/ Module 

name 

Модуль 
бойынша 

ОН/ 
РО по 

модулю/ 
Module 
learning 

outcomes 

Компон
ент 

цикілі 
(МК, 

ЖОО, 
ТК)/Ци

кл, 
компон

ент 
(ОК, 
ВК, 

КВ)/ 
Cycle, 

compon
ent (OK, 

VK, 
KV) 

Пәндер 
коды 
/Код 

дисци-

плины/ 
The 
code 

disciplin
es 

Пәннің 
/тәжірибені

ң атауы/ 
Наименова-

ние 
дисциплины 
/практики/ 

Name 
disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 
Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Кредитте
р саны/ 
Кол-во 

кредитов/ 
Number 

of credits 
 

Се-
местр/ 
Semes

ter 

Қалыптасат
ын 

компетенци
ялар 

(кодттары)/
Формируем

ые 
компетенци

и (коды)/ 
Formed 

competencies 

(codes) 

Ғылыми 

пәндер / Науч-

ные дисципли-

ны 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

БП/ 

ЖООК      

БД/ВК 

AH 

/AP / 

AW 

7201 

Академиял

ық хат / 

Академи-

ческое 

письмо / 

AcademicW

riting 

Ғылыми контекст шеңберінде академиялық хат, 

реферат және аннотация ерекшеліктері 

оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу 

жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін жасау 

жән ерәсімдеу, дәйек сөздің ережелерін қолдану, 

ғылымиз ерттеу тақырыбына презентация-

баяндаманы қалыптастыру дағдыларын 

меңгереді 

5 1 ON1 

Изучаются особенности академического письма, 

реферирование и аннотирование в рамках науч-

ного контекста. Докторанты приобретают навы-

ки создания и оформления текста научно-

исследовательской работы, научной статьи, ис-

пользования правил цитирования, формирова-

ния презентации-доклада на тему научного ис-

следования. 



module, the 

student will: 
ON1, ON2 
 

We study the features of academic writing, abstract-

ing and annotation within the scientific context. 

Doctoral students acquire the skills to create and 

design the text of a research paper, scientific article, 

use citation rules, and create a presentation report 

on the topic of scientific research. 

БП/ЖО

ОК      

БД/ВК 

GZA/ 

MNI 

/MSR                   

7202 

Ғылыми 

зерттеу 

әдістері / 

Методы 

научных 

исследова-

ний/ 

Methods of 

Scientific 

Research 

Докторанттардың қолданбалы экономикалық 

зерттеулер жүргізу үшін базалық платформасын 

қалыптастыру. Жүйелер теориясы мен жүйелік 

талдау күрделі экономикалық жүйелер мен 

процестерді модельдеу үшін осындай базалық 

негіз береді. 

5 1 ON 2 

Формирование у докторантов базовой платфор-

мы для проведения прикладных экономических 

исследований. Именно теория систем и систем-

ный анализ дают такую базовую основу для мо-

делирования сложных экономических систем и 

процессов. 

Формирование у докторантов базовой платфор-

мы для проведения прикладных экономических 

исследований. Именно теория систем и систем-

ный анализ дают такую базовую основу для мо-

делирования сложных экономических систем и 

процессов. 

Экономика, 

өндірісті 

ұйымдастыру, 

басқару және 

жоспарлау/ 

Экономика,  

организация, 

управление и 

планирование 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

БП/ТК       

БД/КВ 

KShKT

KZМ       

/SPAH

DP          

/MPAE

AE   

7203 

Кәсіпорын

дардың 

шаруашыл

ық 

қызметін 

талдаудың 

қазіргі 

заманғы 

мәселелері 

Бұл пәнде теориялық тұжырымдамалар, сондай-

ақ Қазақстанның транзиттік экономикасы 

жағдайында әр түрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындардың шаруашылық қызметін 

талдаудың практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, кәсіпорындардың шаруашылық 

қызметін талдаудың шетелдік тәжірибесін 

қолдану, сыртқы және ішкі факторларды ескере 

отырып, қабылданатын кәсіпорынның 

5 1 ON2 

ON5 

ON8 



производства/ 
Economics,  

organization, 

management 

and planning of 

production 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON 2, ON 3, 

ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, 

ON 10 

/Современ

ные 

проблемы 

анализа 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

предприяти

й/ Modern 

problems of 

the analysis 

of economic 

activity of 

enterprises 

экономикалық есептеулермен негіздемесі 

зерделенеді. 

Изучаются теоретические концепции, а также 

овладение практическими навыками анализа хо-

зяйственной деятельности предприятий различ-

ных форм собственности в условиях транзитной 

экономики Казахстана, применение зарубежно-

го опыта анализа хозяйственной деятельности 

предприятий, обоснование экономических рас-

четов принимаемые тактические и стратегиче-

ские планы предприятия с учетом внешних и 

внутренних факторов. 

Theoretical concepts are studied, as well as 

mastering the practical skills of analyzing the 

economic activity of enterprises of various forms of 

ownership in the conditions of the transit economy 

of Kazakhstan, applying foreign experience in 

analyzing the economic activity of enterprises, 

substantiating the tactical and strategic plans of the 

enterprise with economic calculations, taking into 

account external and internal factors. 

БП/ТК       

БД/КВ 

USB / 

SUO 

/SMO 

7203 

Ұйымдаст

ыруды 

стратегиял

ық басқару 

/ 

Стратегиче

ское 

управление 

организаци

ями / 

Strategic 

Ұйымның теориялық негіздері, олардың 

жіктелуі; стратегиялық басқарудың әдіснамалық 

негіздері, стратегиялық басқару процесінің 

кезеңдері; стратегиялық басқару құралдарының 

ерекшеліктері, сондай-ақ шаруашылық 

жүргізуші субъектінің ұйымдық-құқықтық 

нысаны және ұйымдардың интеграциясы 

ұйымның ішкі жай-күйіне бағалау жүргізу, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу стратегиясын 

анықтау және мақсатты құрылымдау терең 

оқытылады. 

  ON 5 

ON 10 

 



managemen

t of 

organization

s 

Изучаются теоретические основы организации, 

их классификации, методологические основы 

стратегического управления, этапы процесса 

стратегического управления, особенности инст-

рументария стратегического управления, а так-

же глубоко изучается организационно-правовая 

форма хозяйствующего субъекта и интеграции 

организаций, проведение оценки внутреннего 

состояния организации, структурирование цели 

и определение стратегии достижения постав-

ленных целей. 

The theoretical foundations of the organization, 

their classification, the methodological foundations 

of strategic management, the stages of the strategic 

management process, the features of the tools of 

strategic management are studied, and the 

organizational and legal form of the business entity 

and the integration of organizations are deeply 

studied, assessment of the internal state of the 

organization, structure-touring goals and 

determining strategies for achieving goals. 

КП/ТК     

ПД/КВ  

KOKT

OOM 

/APER

PSK        

/APEA

PCK 

7301 

Қазақстанд

а өндіргіш 

күштерді 

тиімді 

орналастыр

удың 

өзекті 

мәселелері 

/ Актуаль-

ные про-

Қазақстанда өндірістік күштерді тиімді 

орналастырудың өзекті мәселелері, орналастыру 

процестерінің іргелі теориялары, экономиканың 

табиғи-ресурстық әлеуеті, Қазақстандағы демо-

графикалық әлеует және еңбек ресурстары, 

Экономикалық қызмет түрлері, Қазақстандағы 

өндірістік кешендер, Экономика секторларының 

құрылымы және Қазақстандағы өндірістік 

күштерді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері 

зерттеледі. 

5 1 ON 3 

ON 6 

 



блемы эф-

фективного 

размеще-

ния произ-

водитель-

ных сил в 

Казахстане 

/ Actual 

problems of 

effective 

allocation 

of 

prodaction 

capacities in 

Kazakhstan 

Изучаются актуальные проблемы эффективного 

размещения производительных сил в Казахста-

не, фундаментальные теории процессов разме-

щения, природно-ресурсный потенциал эконо-

мики, демографический потенциал и трудовые 

ресурсы в Казахстане, виды экономической дея-

тельности, производственные комплексы в Казах-

стане, структура секторов экономики и совре-

менные тенденции развития производительных 

сил в Казахстане. 

The current problems of the effective distribution of 

productive forces in Kazakhstan, fundamental theo-

ries of the processes of distribution, the natural-

resource potential of the economy, the demographic 

potential and labor resources in Kazakhstan, types 

of economic activity, production complexes in Ka-

zakhstan, the structure of economic sectors and cur-

rent trends in the development of productive forces 

in Kazakhstan are studied. 

КП/ТК 

ПД КВ 

KAOK

KZM 

/SPAP

KK 

/APAI

CK  

7302 

Қазақстанн

ың АӨК 

қазіргі 

заманғы 

мәселелері 

/ 

Современн

ые 

проблемы 

АПК 

Казахстана 

Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың 

ауысуы және жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, экономикалық) ғылымының 

пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық 

ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. 

5 1 ON 3 

ON 6 

ON 7 

 

Дисциплина формирует у обучающихся теоре-

тические знания и практические навыки в об-

ласти аграрного производства. Докторанты изу-

чат сельскохозяйственное производство Казах-

стана, его особенности, современные проблемы 

АПК Казахстана. 



/Actual 

problems of 

AIC of 

Kazakhstan 

To have an idea of the main stages of development 

and change of paradigms in the evolution of science 

and the subject, ideological and methodological 

specifics of natural (social, humanitarian, 

economic) Sciences. 

КП/ТК    

ПД КВ 

AEKM 

/ 

SPME/

APWE 

7302 

Әлемдік 

экономика

ның қазіргі 

мәселелері 

/ 

Современн

ые 

проблемы 

мировой 

экономики 

/ Actual 

problems of 

the 

worldwide 

economy 

Ұйымда қабылданатын тактикалық және 

стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін 

ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің 

теориялық негіздері оқытылады. 

ON 7 

ON 8 

 

Изучаются теоретические основы разработки  

стратегического плана организации для научно-

го обоснования принимаемых тактических  и 

стратегических решений в организации. 

We study the theoretical foundations of developing 

a strategic plan for the organization for the 

scientific justification of the adopted tactical and 

strategic decisions in the organization.  

Өндірісті 

ұйымдастыру 

және 

жоспарлаудың 

заманауи 

әдістері/ 

Современные 

подходы к 

организации и 

управлению 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

БП/ТК       

БД/КВ 

EBShA

ETK       

/PZOS

EUE       

/AFES

EME      

7203 

Экономика

ны 

әлеуметтік-

экономика

лық 

басқаруды

ң  шетелдік 

тәжірибесі

н 

қолдану/Пр

Бұл пәнді оқу Германия мысалында 

экономиканы әлеуметтік-экономикалық 

басқарудың шетелдік тәжірибесін зерттеуге 

мүмкіндік береді. GTZ (Қазақстандағы 

ынтымақтастық бойынша Германияның 

ғылыми-техникалық қоғамы) қызметін, сондай-

ақ аумақтардың әлеуметтік-экономикалық 

дамуын басқарудың шетелдік тәжірибесін, 

әлеуметтік-экономикалық процестерге 

мемлекеттік араласу тәжірибесін талдау. 

5 1  ON 7 

ON 10 



организациями

/ Modern 

approaches to 

organization 

and 

management of 

organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON 3, ON 4, 

ON 5, ON 7, 

ON 9,ON 10 

именение 

зарубежног

о опыта 

социально-

экономиче

ского 

управления 

экономико

й/Applicati

on of 

foreign 

experience 

in socio-

economic 

managemen

t of the 

economy 

Изучение данной дисциплины позволяет 

изучить зарубежный опыт социально-

экономического управления экономикой на 

примере Германии. Проанализировать 

деятельность GTZ (научно-техническое общест-

во Германии по сотрудничеству в Казахстане), а 

также зарубежный опыт управления социально-

экономическим развитием территорий, опыт го-

сударственного вмешательства в социально-

экономические процессы. 

The study of this discipline allows you to study the 

foreign experience of socio-economic management 

of the economy on the example of Germany. To 

analyze the activities of GTZ (the German 

Scientific and Technical Society for Cooperation in 

Kazakhstan), as well as foreign experience in 

managing the socio-economic development of 

territories, and the experience of government 

intervention in socio-economic processes. 

БП/ТК       

БД/КВ 

ShSB/ 

SUZ 

/SCM  

7203 

Шығындар

ды 

стратегиял

ық 

басқару/ 

Стратегиче

ское 

управление 

затратами / 

Strategic 

Cost 

Managemen

t 

Шығындарды стратегиялық басқару, 

шығындарды стратегиялық басқаруға көшудің 

ұйымдастырушылық алғышарттары, 

шығындарды стратегиялық басқару 

тұжырымдамасы, шығын құраушы факторларды 

талдаудың қолданбалы аспектілері, сондай-ақ 

шығындарды стратегиялық басқаруға енгізу, 

ұйымды теңгерімді басқару жүйесіндегі 

шығындарды стратегиялық басқару, 

шығындарды стратегиялық басқаруға 

ұйымдастырушылық алғышарттар терең 

зерделенеді. 

  ON4 

ON5 

ON9 

 

Глубоко изучается стратегическое управления 

затратами, организационные предпосылки пере-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хода к стратегическому управлению затратами, 

концепция стратегического управления затрата-

ми, прикладные аспекты анализа затратообра-

зующих факторов, а также введение в стратеги-

ческое управление затратами, стратегическое 

управление затратами в системе сбалансирован-

ного управления организацией,  организацион-

ные предпосылки к стратегическому управле-

нию затратами. 

Strategic cost management, organizational 

prerequisites for the transition to strategic cost 

management, the concept of strategic cost 

management, applied aspects of the analysis of 

cost-generating factors, as well as an introduction to 

strategic cost management, strategic cost 

management in a balanced organization 

management system, organizational prerequisites 

are deeply studied to strategic cost management. 

КП/ТК       

ПД/КВ   

KOUZ

h/OPSP

/OPRP

7301 

Қазіргі 

өндірісті 

ұйымдасты

ру және 

жоспарлау/ 

Организац

ия и 

планирован

ие 

современн

ого 

производст

Өндірістік процестердің өту заңдары мен 

заңдылықтары, қазіргі өндірісті ұйымдастыру 

мен жоспарлаудың ғылыми-теориялық 

негіздері, қазіргі өндірісті ұйымдастыру мен 

жоспарлаудың әдіснамалық және практикалық 

негіздері оқытылады. 

5 1 ON 4 

ON 5 

 

Изучаются законы и закономерности протека-

ния производственных процессов, научно-

теоретические основы организации и планиро-

вания  современного производства, методологи-

ческие и практические  основы  организации и 

планирования  современного производства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ва / 

Organizatio

n and 

planning of 

recent 

production 

The laws and laws of the course of production 

processes, the scientific and theoretical foundations 

of the organization and planning of modern 

production, the methodological and practical 

foundations of the organization and planning of 

modern production are studied. 

КП/ТК       

ПД/КВ 

IZhB 

/UIP/ 

IPM 

7302 

Инновация

лық 

жобаларды 

басқару / 

Управлени

е 

инновацио

нными 

проектами 

/ Innovative 

project 

managemen

t 

Инновациялық қызмет және инновацияларды 

басқару механизмі, инновациялардың 

тиімділігін бағалау әдістемесі, процестердің 

мәні оқытылады, сондай-ақ инновациялардың 

өнім ретінде ерекшеліктерін, уақыт шеңберімен 

нақты шектелген және инновациялардың қандай 

да бір түрлерін енгізудің тиімділігін бағалау, 

инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау 

негізінде шешімдер қабылдау, алынған білім 

мен біліктерді практикалық қызметте пайдалану 

білігі оқытылады. 

5 1 ON 3 

ON 9 

 

Изучается инновационная деятельность и меха-

низма управления инновациями, методика оцен-

ки эффективности инноваций, сущность процес-

сов, а также изучается умение оценивать осо-

бенности инноваций как продукта, четко огра-

ниченного рамками времени, и эффективность 

внедрения тех или иных видов инноваций, при-

нимать решения на основе оценки эффективно-

сти инновационных проектов, использовать по-

лученные знания и умения в практической дея-

тельности. 

We study innovative activity and the mechanism of 

innovation management, a methodology for 

assessing the effectiveness of innovations, the 

essence of processes, and also study the ability to 

evaluate the features of innovations as a product 



clearly limited by time frames, and the effectiveness 

of introducing various types of innovations, make 

decisions based on evaluating the effectiveness of 

innovative projects, use the knowledge and skills 

gained in practice. 

КП/ТК       

ПД/КВ    

KZM 

/SM 

/AM 

7302 

Қазіргі 

заманғы 

менеджмен

т /  

Современн

ый 

менеджмен

т/  Actual 

managemen

t 

Күрделі өзгермелі ортада жоғары белгісіздік 

жағдайында жұмыс істейтін қазіргі ұйымды 

тиімді басқарудың әдістемесі, принциптері, 

әдістемесі мен басқарудың әртүрлі әдістерін 

қолдану және басқару қызметінің тиімділігін 

анықтау оқытылады. 

  ON 9 

ON 10 

Изучается методология, принципы и методики 

эффективного управления современной органи-

зацией, которая функционирует в сложной из-

менчивой среде, в условиях высокой неопреде-

ленности, использовать различные методы 

управления и определять эффективность управ-

ленческой деятельности. 

We study the methodology, principles and 

techniques of effective management of a modern 

organization, which operates in a complex, variable 

environment, in conditions of high uncertainty, to 

use various management methods and determine the 

effectiveness of management activities. 

Кәсіби практи-

калар / Про-

фессиональные 

практики/ 
Professional 

practices 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

БП/ 

ЖООК      

БД/ВК 

PP/РР/

РР 

8204 

Педагогика

лық прак-

тика / Пе-

дагогиче-

ская прак-

тика / 

Pedagogical 

practice 

Докторанттар болашақ педагогикалық қызмет 

үшін бакалавриатта және магистратурада 

сабақтар өткізуге тартылады. Докторанттар 

сабақ өткізу кезінде тиісті пән бойынша топтық 

жұмысты ұйымдастырады; білім алушылардың 

өзіндік жұмысын ұйымдастыруды жүзеге 

асырады және олардың нәтижелерін бақылайды. 

10 3 ON 2 

ON8 

 

Докторанты привлекаются к проведению заня-

тий в бакалавриате и магистратуре для успеш-



завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 
ON 2 

ON8 

 

ной будущей педагогической деятельности. 

Докторанты организуют  работу группы по со-

ответствующей дисциплине при проведении за-

нятий; осуществляют организацию самостоя-

тельной работы обучающихся и контролируют 

их результаты. 

Doctoral students are involved in teaching under-

graduate and master students for a successful future 

teaching activity. Doctoral students organize the 

work of groups in the relevant discipline during 

classes; carry out the organization of independent 

work of students and monitor their results. 

КП/Ж

ООК 

ПД/ВК 

ZP/ IP/ 

RP 

8303 

Зерттеу 

практикасы 

/ Исследо-

вательская 

практика / 

Research 

practice 

Зерттеу практикасы кезінде докторлар отандық 

және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін 

зерделейді, сондай-ақ диссертациялық зерттеуде 

ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану, экс-периментальды деректерді өңдеу 

және интерпретациялау машықтарын бекітеді 

10 4 ON 2 

ON8 

 

 Во время исследовательской практики докто-

ранты изучают новейшие теоретические, мето-

дологические и технологические достижения 

отечественной и зарубежной науки, а также за-

крепляют практические навыки применения со-

временных методов научных исследований, об-

работки и интерпретации экспериментальных 

данных в диссертационном исследовании 

 During the research practice, the doctoral students 

study the latest theoretical, methodological and 

technological achievements of domestic and foreign 

science, as well as consolidate the practical skills of 

applying modern methods of scientific research, 

processing and interpretation of experimental data 



in the dissertation research 

Докторанттың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы  / На-

учно-

исследователь-

ская работа 

докторанта/ 

Research work 

of the doctor 

 

 ДҒЗЖ/ 

НИРД 
 Тағылымда

мадан 

өтуді және 

докторлық 

диссерта-

цияны 

орындауды 

қамтитын 

докторантт

ың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы/ 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

докторанта

, включая 

прохожде-

ние стажи-

ровки и 

выполне-

ние док-

торской 

диссерта-

ции/Resear

ch work of 

a doctoral 

student, in-

cluding in-

ternship and 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

докторантураның білім беру бағдарламасының 

бейініне сәйкес келеді, ғылым мен практиканың 

уақытша теориялық, әдістемелік және 

технологиялық жетістіктеріне негізделеді, 

компьютерлік технологияларды қолдана 

отырып, деректерді өңдеумен 

интерпретациялаудың қазіргізаманғы әдістеріне 

негізделеді, ғылыми зерттеулерді 

ңқазіргізаманғы әдістерін пайдалана отырып 

орындалады. 

123 1-6 ON 2 
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Научно-исследовательская работа докторанта  

соответствует  профилю образовательной про-

граммы докторантуры,  основывается на совре-

менных теоретических, методических и техно-

логических достижениях науки и практики,  ба-

зируется на современных методах обработки и 

интерпретации данных с применением компью-

терных технологий,  выполняется с использова-

нием современных методов научных исследова-

ний. 

The research work of the doctoral student  

corresponds to the profile of the educational pro-

gram of doctoral studies, is based on the current 

theoretical, methodological and technological 

achievements of science and practice, modern 

methods of processing and interpretation of data 

using computer technology, is done using modern 

methods of scientific research 



writing a 

doctoral 

dissertation 

Қорытынды 

аттестация / 

Итоговая  ат-

тестация 

 ҚА/ 

ИА 
 Докторлық 

диссертаци

яны жазу 

және 

қорғау  / 

Написание 

и защита 

докторской 

диссерта-

ции / 

Writing and 

defending a 

doctoral 

dissertation 
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