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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 

7М04101 Экономика/ Economics 

Білім беру саласының коды және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7М04 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 

7М041 Бизнес және басқару / Бизнес и 

Управление / Business and management 

 

М070 Экономика/ Экономика/ Economics 

БББ түрі / Вид ОП Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ Уровень по МСКО/ 

ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 7 

ҰБШ бойынша деңгейі/Уровень по НРК/ NQF 

level 

ҰБШ /НРК/ NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ Уровень по ОРК/ 

ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 7 (7.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу мерзімі/Срок обучения/ Training period 2 жыл/ 2 года/ 2 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ Language of 

instruction  

русский / oрыс/ russian/ 

 

Кредит көлемі/ 

Объем кредитов/ Loan volume 

Академиялық кредит/ Академических 

кредитов 120/ Academic credits 120 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/                                   

The purpose of the educational program 

Экономикалық бейіндегі, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен 

нарықтық құрылымдарға талап етілген, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет 

жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары 

дайындық деңгейіне ие, өз қызметінің кәсіби салаларын дамытудың сипаты мен бағытына 

конструктивті ықпал ете алатын, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқару қызметінің 

дағдыларын меңгерген ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау. 

Подготовка  научно-педагогических кадров экономического профиля, конкурентоспособных на 

рынке труда, востребованных современными предприятиями и рыночными структурами, 

способных эффективно адаптироваться к динамично изменяющимся социальным и 

профессиональным условиям деятельности, обладающих высоким уровнем готовности к 

реализации основных профессиональных функций, способных конструктивно влиять на характер 

и направление развития профессиональных сфер своей деятельности, владеющих навыками 

организаторской работы и управленческой деятельности.  

Training of scientific-pedagogical personnel of economic profile, competitive in the labor market, demanded 

by modern enterprises and market structures, able to adapt effectively to the dynamically changing social and 



8 
 

professional conditions of activity, with a high level of readiness to implement the basic professional 

functions, able to constructively influence the nature and direction of the professional areas of their activities, 

skilled in organizational work and management activities 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/ Awarded degree 

"7М04101 Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі"/ 

Магистр экономических наук  по образовательной программе "7М04101 Экономика" / Master of 

Economics in the educational program "7M04101 Economics" 

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

Экономика ғылымдарының магистрі оқу орнының оқытушысы, экономика және статистика, 

қаржы және экономикалық бөлімдер, талдау бөлімшелері, мемлекеттік және мемлекеттік емес 

бейіндегі ғылыми - зерттеу ұйымдарының ғылыми қызметкері, кәсіпорындардың, фирмалар мен 

ұйымдардың жоғары және орта буынының маманы ретінде жұмыс істей алады. 

Магистр экономических наук может работать в качестве преподавателя учебного заведения, 

руководителем, специалистом и другим служащим в области экономики и статистики, 

финансовых и экономических отделов, аналитических подразделений, научного сотрудника 

научно- исследовательских организаций государственного и негосударственного профиля, 

специалиста высшего и среднего звена предприятия, фирм и организаций различных отраслей и 

форм собственности. 

A master of economic sciences can work as a teacher of an educational institution, a manager, a specialist and 

other employee in the field of economics and statistics, financial and economic departments, analytical 

departments, a researcher of research organizations of a state and non-state profile, a specialist of the highest 

and middle level of an enterprise, firms and organizations of various industries and forms of ownership. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of professional 

activity 

- барлық меншік нысанындағы мекемелер мен ұйымдар; 

-мемлекеттік басқару органдары; 

- ғылыми-зерттеу мекемелері; 

- колледждер. 
 
- учреждения и организации всех форм собственности; 
-органы управления государственного управления; 

- научно-исследовательские учреждения; 

- колледжи. 

- institutions and organizations of all forms of ownership; 

- government bodies; 

- research institutions; 

- colleges. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- ғылыми-зерттеу;  

- білім беру;  

- өндірістік-басқарушылық; 

- ұйымдастыру-технологиялық; 

- аудиторлық; 

- іскерлік әкімшілік; 

- жобалау. 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- производственно-управленская; 

- организационно-технологическая; 

- аудиторская; 

- деловое администрирование; 

- проектная. 
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- research; 

- educational; 

- production and management; 

- organizational and technological; 

- audit; 

- business administration; 

- design. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

өндірісті дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау; басқарудың мақсаттары мен міндеттерін , 

олардың тиімділігін анықтау; өндірістік объектінің құрылымын қалыптастыру, өндірістің 

техникасы мен технологиясын жетілдіру; материалдық және материалдық емес өндіріс саласында 

инновацияларды енгізу, білім беру қызметі. 

планирование основных направлений развития производства; определение целей и задач 

управления, их эффективность; формирование структуры производственного объекта, 

совершенствование техники и технологии производства; внедрение инноваций в сфере 

материального и нематериального производства, образовательная деятельность. 

planning the main directions of production development; definition of goals and objectives of 

management, their effectiveness; formation of the structure of a production facility, improvement of 

equipment and production technology; introduction of innovations in the field of material and non-

material production, educational activities. 

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

ON1 ана және шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру 

ON2 экономикалық объектілердің қызметін талдау, ғылыми негізделген қорытындылар жасау және 

өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті нысандарын таңдау, басқару шешімдерін қабылдау, 

процестерді, жағдайды сипаттау мен болжау үшін модельдерді құру және пайдалану, бұл ретте 

олардың сапалық сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыру. 

ON3 заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеулер ақпаратын 

талдау және өңдеу 

ON4 ұйымда қабылданатын стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін ұйымның стратегиялық 

жоспарын әзірлеудің теориялық негіздерін меңгеру және практикалық тәсілдерін меңгеру.   

ON5 экономиканың нақты секторындағы инновациялық және инвестициялық үдерістерді, 

инвестициялар мен инновацияларды бизнес-жоспарлау негізіндегі жобаларды басқару мен ұйымдар 

туралы білімі болуы тиіс. 

ON6 кәсіпорын деңгейіндегі басқару қызметінің барлық функционалдық бағыттарының іргелі 

негіздері; жоспарлау мазмұны мен басқарудағы негізгі тәсілдер, өндірісті ұйымдастыру, 

кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін анықтайтын негізгі сипаттамалар мен үрдістер туралы 

білімі болу; 

ON7 әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді талдау және әлеуметтік–гуманитарлық және іргелі 

ғылымдар әдістерін қолдану 

ON8 АӨК саласындағы экономикалық процестер мен құбылыстарды түсіндіру және АӨК негізгі 

мәселелерін белгілеу, проблеманы қалыптастыру және алынған нәтижелерді түсіндіру. 

ON9 өндірістік күштерді әлеуметтік-экономикалық талдау тәсілдерін меңгеру және бұл әдістерді 

практикалық қызметте қолдану. 

ON10 заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды пайдалану.  

ON11 практикалық қызметке ғылыми әзірлемелерді енгізу механизмі, ғылыми қоғамдастықтағы өзара 

іс-қимыл нормалары және педагогикалық және ғылыми этика туралы түсінікке ие болу 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке 

ON2 Анализировать деятельность экономических объектов, делать научно  обоснованные выводы 

и выбирать необходимые формы организации производства и управления, принимать 
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управленческие решения,  строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

процессов, ситуации, осуществляя при этом их качественный количественный анализ и  синтез. 

ON3 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и 

методов, анализировать и обрабатывать информацию исследовний  

ON4 Усвоить теоретические основы и овладеть практическими приемами разработки 

стратегического плана организации для научного обоснования принимаемых 

стратегических решений в организации.   

ON5 Иметь знания об организациях и управлениях инновационными и 

инвестиционными процессами в реальном секторе экономики, проектами на основе 

бизнес-планирования инвестиций и инноваций. 

ON6 Иметь знания о фундаментальных основах всех функциональных направлений 

управленческой деятельности на уровне предприятия; основных подходах к управлению и 

содержанию планирования, организации производства, основных характеристиках и процессах, 

определяющих экономическую безопасность предприятия; 

ON7 Анализировать социально значимые проблемы и процессы и использовать методы 

социально–гуманитарных и фундаментальных наук 

ON8 Объяснять экономические процессы и явления в сфере АПК и обозначить основные 

проблемы АПК, формулировать проблему и интерпретировать полученные результаты.  

ON9 Овладеть приемами социально-экономического анализа производительных сил и применять 

эти методы в практической деятельности. 

ON10 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу 

с привлечением современных информационных технологий; использовать информационные и 

компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности.  

ON11 Иметь представление о механизме внедрения научных разработок в практическую 

деятельность, о нормах взаимодействия в научном сообществе и о педагогической и научной 

этике 

ON1 Carry out scientific communication in native and foreign languages 

ON2 Analyze the activities of economic objects, draw scientifically grounded conclusions and choose the 

necessary forms of organization of production and management, make management decisions, build and use 

models to describe and predict processes, situations, while carrying out their qualitative quantitative analysis 

and synthesis. 

ON3 Conduct independent scientific research based on modern theories and methods, analyze and process 

research information 

ON4 To learn the theoretical foundations and to master the practical methods of developing a strategic plan of 

the organization for the scientific justification of the strategic decisions taken in the organization. 

ON5 Have knowledge about organizations and management of innovation and investment processes in the 

real sector of the economy, projects based on business planning of investments and innovations. 

ON6 Have knowledge of the fundamentals of all functional areas of management activities at the enterprise 

level; basic approaches to management and content of planning, organization of production, basic 

characteristics and processes that determine the economic security of an enterprise; 

ON7 Analyze socially significant problems and processes and use the methods of social, humanitarian and 

fundamental sciences 

ON8 Explain economic processes and phenomena in the field of the agro-industrial complex and identify the 

main problems of the agro-industrial complex, formulate the problem and interpret the results obtained. 

ON9 Master the techniques of socio-economic analysis of productive forces and apply these methods in 

practice. 

ON10 Carry out information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of modern 

information technologies; use information and computer technologies in the field of professional activity 

ON11 To have an idea of the mechanism for introducing scientific developments into practice, the norms of 

interaction in the scientific community and pedagogical and scientific ethics 
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Білім беру бағдарламасының мазмұны/Содержание образовательной программы/ The content of the educational 

program 

 
Модульдің 
атауы/ 
Название 
модуля/ 

Module name 

Модуль 
бойынша 
ОН/ 
РО по 

модулю/ 
Module 
learning 
outcomes 

Компоне
нт цикілі 
(МК, 
ЖОО, 

ТК)/Цикл
, 
компонен
т (ОК, 
ВК, КВ)/ 
Cycle, 
componen

t (OK, 
VK, KV) 

Пәндер 
коды 
/Код 
дисцип

лины/ 
The 
code 
disciplin
es 

Пәннің 
/тәжірибенің 
атауы/ 
 

Наименовани
е  
дисциплины 
/практики/ 
Name 
disciplines / 
practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  
Краткое описание дисциплины / Brief description of the 
discipline 

Кред
итте
р 
саны

/ 
Кол-
во 
кред
итов/ 
Num
ber 

of 
credi
ts 
 

Се
мес
тр/ 
Se

me
ster 

Қалыптаса
тын 
компетенц
иялар 

(кодттары)
/Формируе
мые 
компетенц
ии (коды)/ 
Formed 
competenci

es (codes) 

Жалпы 

кәсіби пәндер 
/Общие 
профессиона
льные 
дисциплины 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 
ON 1,  ON 3, 

БП/ 

ЖООК      
БД/ВК 

GTF / 

IFN / 
HPhS 
5201  

Ғылым 

тарихы мен 
философиясы 
/ История и 
философия 
науки /  
History and 
Philosophy of 

science 

Пән ғылым феномені мәселелеріне арнайы философиялық 

талдау пәні ретінде енгізеді, ғылымның тарихы мен 
теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен 
ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және 
әлеуметтік институт ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми 
зерттеулерді жүргізу әдістері туралы, қоғамның 
дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді 
қалыптастырады. 

3 1 ON7 

ON9 

Дисциплина вводит в проблематику феномена науки как 
предмета специального философского анализа, формирует 
знания об истории и теории науки, о закономерностях 
развития науки и структуре научного знания, о науке как 
профессии и социальном институте, о методах ведения 

научных исследований, о роли науки в развитии общества. 

The discipline introduces the phenomenon of science as a 
subject of special philosophical analysis into the problematics, 
forms knowledge about the history and theory of science, 

about the laws of development of science and the structure of 
scientific knowledge, about science as a profession and a social 
institution, about methods of conducting scientific research, 
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ON 6,  ON7,  
ON9, ON11 

about the role of science in the development of society. 

БП/ 

ЖООК      
БД/ВК 

ShT / 

IYa / FL 
5202 

Шет тілі 

(кәсіби) / 
Иностранный 
язык 
(профессиона
льный) / 
Foreign 
Language 

(professional) 

Бұл пәнді оқу барысында магистранттар лексикалық және 

грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша 
және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. 
Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті 
түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді. 

5 1 ON1 

ON11 

При изучении данной дисциплины магистраты овладевают 
навыками устного и письменного общения на 
иностранном языке в пределах изучаемых лексических и 
грамматических тем. Большое внимание уделяется 
развитию навыков понимания специальной и научной 
литературы в сфере профессиональной деятельности. 

While studying this discipline, master students master the skills 
of oral and written communication in a foreign language within 
the scope of the studied lexical and grammatical topics. Much 
attention is paid to the development of skills of understanding 
special and scientific literature in the sphere of professional 

activity. 

БП/ 
ЖООК      
БД/ВК 

ZhMP/ 
PVSh/Р
VЕ 

5203 

Жоғары 
мектептің 
педагогикасы 

/ Педагогика 
высшей 
школы / 
Pedagogy of 
higher 
education 

Пән оқу магистранттарда Жоғары мектептегі оқытушылық 
қызметке қажетті қазіргі заманғы білімнің маңызды 
салаларының бірі ретінде педагогикалық ғылым туралы 

Білім және түсінік жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.Пән мазмұнында жоғары мектеп педагогикасының 
орны, рөлі және маңызы туралы түсінік беретін 
педагогикалық теорияның ғылыми, теориялық негіздері 
қарастырылады. 

4 1 ON3 
ON9 

Дисциплина позволяет сформировать у магистрантов 
систему знаний и представлений о педагогической науке 
как одной из важнейших областей современного знания, 
необходимой для преподавательской деятельности в  
высшей школе.В содержании дисциплины 
рассматриваются научные, теоретические основы 
педагогической теории, дающие  представление о месте, 

роли и значении педагогики высшей школы. 

The study of this discipline allows you to form a system of 
knowledge and ideas about the pedagogical science as one of 
the most important areas of modern knowledge, necessary for 
teaching in higher education.The content of the discipline deals 
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with scientific, theoretical foundations of pedagogical theory, 
giving an idea of the place, role and importance of pedagogy of 
higher education. 

БП/ 
ЖООК      
БД/ВК 

BP / 
PU/ РМ 
5204 

Басқару 
психологиясы 
/ Психология 
управления / 
Psychology  of 
management 

Пән магистранттардың басқару психологиясының 
теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін және түсінуін, 
басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны 
туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқару 
өзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды 
басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару 
ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық 
коммуникация дағдыларын алады. 

4 1 ON3 
ON6 

Дисциплина дает осмысление и понимание магистрантами 
теоретико-методологических основ психологии 

управления, представление о роли и месте личности в 
системе управленческих процессов, раскрывает сущность 
управленческой деятельности и управленческого 
взаимодействия. Магистранты изучат принципы и методы 
управления персоналом, теории мотивации, принятия 
управленческих решений, получат навыки руководства, 
лидерства и межличностной коммуникации в 

управленческой среде. 

The discipline gives comprehension and understanding of 
theoretical and methodological bases of psychology of 
management, representation about a role and a place of the 
person in system of administrative processes, reveals essence 

of managerial activity and managerial interaction. Master's 
students will study the principles and methods of personnel 
management, theories of motivation, managerial decision 
making, will get skills of management, leadership and 
interpersonal communication in managerial environment. 

Теория және 
экономикалы
қ жағдайды 
талдау / 
Теория и 
анализ 
экономическ

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

БП/ТК       
БД/КВ 

ETPOM
/ 

APTPE/ 
APTPE 

5205 

Экономиканы
ң теориясы 
мен 
практикасын
ың өзекті 
мәселелері / 
Актуальные 

Пән теориялық негіздерді меңгеруді және ұйымда 
қабылданатын стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу 
үшін ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің 
практикалық тәсілдерін меңгеруді береді.  Магистранттар 
экономиканы басқарудың негізгі экономикалық түсініктері 
мен категорияларын, экономикалық теория және 
экономикалық талдау әдістері, экономикалық жүйелер 

5 1 ON2 
ON6 
ON7 
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их ситуаций/ 
Theory and 
analysis of 
economic 
situations 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON 2,  ON 3, 
ON 4, ON 6, 
ON 7  

проблемы 
теории и 
практики 
экономики / 
Actual 

problems of 
the theory and 
practice of 
economy 

теориясы мен мүліктік қатынастар пәніне қазіргі 
көзқарастарды зерттейді. 

Дисциплина дает усвоение теоретических основ и 
овладение практическими приемами разработки 
стратегического плана организации для научного 
обоснования принимаемых стратегических решений в 

организации.  Магистранты изучат основные 
экономические понятия и категории управления 
экономикой, современные взгляды на предмет 
экономической теории и методы экономического 
анализа, теории экономических систем и 
имущественных отношений. 

The discipline provides mastering the theoretical foundations 
and mastering the practical methods of developing a strategic 
plan of the organization for scientific justification of strategic 
decisions in the organization.  Graduates will study the basic 
economic concepts and categories of economic management, 
modern views on the subject of economic theory and methods 

of economic analysis, the theory of economic systems and 
property relations. 

БП/ТК       
БД/КВ 

EDKZT
/STER/ 

MTED 
5205 

Экономикалы
қ дамудың 

қазіргі 
заманғы 
теориялары/С
овременные 
теории 
экономическо
го 
развития/Mod

ern theories of 
economic 
development 

Бұл пәнді оқу экономикалық дамудың қазіргі заманғы 
концепцияларын оқып, экномикалық дамудың қазіргі 

заманғы теорияларына әртүрлі көзқарастарды талдауға 
мүмкіндік береді. Осы пәнді оқу кезінде магистранттар 
экономикалық дамудың қазіргі теорияларының мазмұнын, 
экономикалық дамудың қазіргі теорияларының негізгі 
концепцияларын біледі, экономикалық дамудың қазіргі 
теорияларына талдау жасай алады, әртүрлі елдердің 
экономикалық даму теориясына қатысты негізгі 
концепциялардың әртүрлі тәсілдерін анықтай алады. 

ON2 
ON3 

ON4 

Изучение данной дисциплины позволяет изучить 
современные концепции экономического развития, 
проанализировать различные подходы к современным 
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теориям экономического развития. При изучении данной 
дисциплины магистранты узнают содержание 
современных теорий экономического развития, основные 
концепции современных теорий экономического развития, 
смогут проводить анализ современных теорий 

экономического развития, выявить различные подходы 
основных концепций к теории экономического развития 
различных стран. 

The study of this discipline allows you to study modern 

concepts of economic development, to analyze different 
approaches to modern theories of economic development. 
While studying this discipline students will learn the content of 
modern theories of economic development, the main concepts 
of modern theories of economic development, will be able to 
analyze modern theories of economic development, to identify 
different approaches of the main concepts to the theory of 
economic development of different countries. 

КП/ЖОО
К     
ПД/ВК 

FEK/ЕB
F/ESF 
5301 

Фирманың 
экономикалы
қ қауіпсіздігі / 
Экономическ

ая 
безопасность 
фирмы / 
Economic 
safety of firm 

Бұл пән магистранттарда мемлекеттің, Қазақстан 
Республикасы субъектілерінің, сонымен қатар 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық 
қауіпсіздігі саласында теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастыру және алған білімдерін өзінің 
практикалық қызметінде қолдану арқылы 
қалыптастырады. Осы пәнді оқу кезінде магистранттар 
анықталған ауытқулардың, бұзушылықтар мен 
кемшіліктердің себептері мен салдарын зерттеу және 
қорыту және оларды жоюға бағытталған ұсыныстар 
дайындау қабілетіне ие болады. 

5 1 ON2 
ON6 

Данная дисциплина дает формирование у магистрантов 
теоретические знания и практические навыки в области 
экономической безопасности государства, субъектов 
Республики Казахстан, а также хозяйствующих субъектов 
и применения полученных при этом знаний в своей 

практической деятельности. При изучении данной  
дисциплины  магистранты  получат способность 
исследовать и обобщать причины и последствия 
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 
готовить предложения, направленные на их устранение. 
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This discipline provides graduate students with theoretical 
knowledge and practical skills in the field of economic security 
of the state, subjects of the Republic of Kazakhstan, as well as 
business entities and the application of the knowledge obtained 
in their practical activities. In studying this discipline, graduate 

students will acquire the ability to investigate and summarize 
the causes and consequences of the identified deviations, 
violations and shortcomings and to prepare proposals aimed at 

Экономикалы

қ ойдың 
генезисі / 
Генезис 
экономическ
ой мысли/ 
The Genesis 
of Economic 
Thought 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON 2, ON 3, 
ON 4, ON 7, 
ON 8, ON 9, 
ON10 

КП/ТК     

ПД/КВ  

KZEO/ 

SEM/ 
MET 
5302 

Қазіргі 

заманғы 
экономикалы
қ ой / 
Современная 
экономическа
я мысль / 
Modern 
Economic 

Thought 

Бұл пән магистранттардың әлемдік экономикалық ойдың 

дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары, зияткерлік 
Өмірбаян және көрнекті экономист-ғалымдардың негізгі 
жұмыстарының мазмұны, экономикалық теорияның даму 
үрдістері туралы нақты түсініктерді меңгеруіне мүмкіндік 
береді.  Бұл пәнді оқу барысында магистранттар ұйымның 
стратегиялық жоспарын әзірлеудің теориялық негіздері 
мен практикалық тәсілдерін біледі. 

5 2 ON4 

ON8 ON9 
 

Данная дисциплина дает возможность усвоение 
магистрантами четкого представления об основных 
этапах и закономерностях развития мировой 
экономической мысли, интеллектуальной биографии 
и содержании основных работ выдающихся ученых-

экономистов, об основных      течениях, тенденциях 
развития экономической теории.  При изучении данной 
дисциплины магистранты узнают теоретические основы 
и практические приемы по разработке 
стратегического плана организации. 

This discipline gives the opportunity to master's students a 
clear understanding of the basic stages and patterns of 
development of world economic thought, intellectual 
biography and the content of the main works of outstanding 
economic scientists, the main currents, the trends of economic 
theory.  During the study of this discipline undergraduates 
learn theoretical foundations and practical techniques for 

developing a strategic plan of the organization. 
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КП/ТК     
ПД/КВ 

REZA/ 
MEIR/ 
MRR  
5303 

Ретроспектив
адағы 
экономикалы
қ 
зерттеулердің 

әдістемесі / 
Методология 
экономически
х 
исследовании 
в 
ретроспектив

е/ Metodology 
of retearchs in 
the 
retrospektive 

Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар экономикалық 
талдаудың баламалы әдіснамалық тәсілдері мен 
құралдарын, экономикалық ғылым эволюциясының 
барлық кезеңінде негізгі теориялар мен доктриналар 
туралы теориялық білімді игере алады. Сондай-ақ 

экономикалық ғылымның теориялары мен әдіснамалық 
құралдарының эволюциясын, экономикалық ғылым 
тарихының негізгі кезеңдері мен бағыттарын кезеңдеуді, 
экономикалық ғылымда оның эволюциясының әртүрлі 
кезеңдерінде әдіснамалық және теориялық позициялардың 
мәнін аша біледі. 

5 2 ON3 
ON7 

ON10 

При изучении данной дисциплины магистранты смогут 
выработать твердые теоретические знания об 
альтернативных методологических подходах и 
инструментах экономического анализа, а также ключевых 
теориях и доктринах на всем протяжении эволюции 
экономической науки. Узнают эволюцию теорий    и 

методологического инструментария экономической 
науки, периодизацию основных этапов и 
направлений в истории экономической науки, 
сущность методологических и теоретических позиций в 
экономической науке на разных этапах ее эволюции. 

During the study of this discipline undergraduates will be able 
to develop solid theoretical knowledge about alternative 
methodological approaches and tools of economic analysis, as 
well as key theories and doctrines throughout the evolution of 
economic science. Learn the evolution of theories and 
methodological tools of economic science, periodization of the 
main stages and directions in the history of economic science, 

the essence of methodological and theoretical positions in 
economic science at different stages of its evolution. 

КП/ТК     
ПД/КВ 

KET/ 
EIK/ 

EHK 
5304 

Қазақстанның 
экономикалы

қ тарихы / 
Экономическ
ая история 
Казахстана / 
Economikal 

Бұл пәнді оқу барысында магистранттар Отан тарихы 
туралы ғылыми білімді меңгеріп, қазақ және басқа 

халықтардың барлық үздік дәстүрлерін құрметтеу және 
қабылдауды үйренеді. Республика экономикасының 
қалыптасу және "өткен-қазіргі-болашақ", "сала–өңір-
жалпы халық шаруашылығы" тұрғысынан даму 
ерекшеліктерін білетін болады. 

5 2 ON2 
ON3 
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history of 
Kazakhstan 

При изучении данной дисциплины магистранты овладеют  
научными знаниями об истории Родины; уважение и 
восприятие всех лучших традиций казахского и других 
народов.  Узнают особенности становления и развития 
экономики республики в разрезе «прошлое-настоящее-

будущее», «отрасль–регион-народное хозяйство в 
целом». 

In the study of this discipline students will acquire scientific 
knowledge about the history of the homeland; respect and 

perception of all the best traditions of the Kazakh and other 
peoples.  They will learn the features of the formation and 
development of the economy of the republic in the context of 
"past-present-future", "industry-region-people's economy as a 
whole". 

Кәіпорындағ
ы қызметті 
жоспарлау / 
Планировани
е 
деятельности 
на 

предприятии/ 
Planning 
activities in 
the enterprise 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

КП/ТК     
ПД/КВ 

FZh/ 
VP/ CP 

6305 

Фирмаішілік 
жоспарлау / 
Внутрифирме
нное 
планирование 
/ Corporate 
planning 

Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар кәсіпорындағы 
жоспарлау негіздерін меңгереді, сонымен қатар ұйымның 
ағымдағы қызметін жоспарлауға баса назар аударылады. 
Магистранттар кәсіпорындағы жоспарларды әзірлеуге 
қойылатын заманауи әдістемелер мен талаптарды, 
кәсіпорындарда фирмаішілік жоспарлаудың 
ерекшеліктерін зерттей біледі. 

5 3 ON6 
ON9 

При изучении данной дисциплины магистранты усвоят 
основы планирования на предприятии, причем акцент 
делается на планировании текущей деятельности 
организации. Магистранты изучат современные 
методики и требования к разработке планов на 

предприятии; особенности внутрифирменного 
планирования на предприятиях. 

In studying this discipline, graduate students will learn the 
basics of enterprise planning, with an emphasis on planning 

the current activities of the organization. Graduates will study 
modern methods and requirements for the development of 
plans at the enterprise; features of intra-company planning 
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ON2, ON6, 
ON8, ON9 

КП/ТК     
ПД/КВ 

BN/ OB 
/BB  
6306 

Биоэкономик
а негіздері / 
Основы 
биоэкономик
и/ Basic of 

bioeconomics 

Пән биотехнологияларды қолдануға негізделген 
экономиканың ғылыми-әдістемелік негіздерін меңгеруді 
береді. Магистранттар аталған пәнді оқып болғаннан кейін 
Қазақстан экономикасының аграрлық секторында 
биоэкономиканың қалыптасуының басты мәселелерін 

талдай алады; аграрлық биоэкономиканы дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу қажеттілігі мен 
мазмұнын негіздей алады. 

5 3 ON2 
ON8 

Дисциплина дает усвоение научно-методических основ 

экономики, основанных на использовании биотехнологий. 
Магистранты после изучения данной дисциплины смогут 
анализировать главные проблемы становления 
биоэкономики в аграрном секторе экономики 
Казахстана;  обосновать необходимость разработки и 
содержание государственной программы развития 
аграрной биоэкономики. 

The discipline provides the assimilation of scientific and 
methodological foundations of the economy based on the use 
of biotechnology. Graduates after studying this discipline will 
be able to analyze the main problems of formation of 
bioeconomics in the agrarian sector of the economy of 

Kazakhstan; justify the need to develop and content of the state 
program of development of agrarian bioeconomics. 

Кәсіпорындағ
ы  үрдістерді  
талдау / 

Анализ 
процессов на 
предприятии/ 
Analysis of 
processes in 
the enterprise 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

КП/ТК     
ПД/КВ 

MMT/ 
MMA/ 
MMA 

6307 

Микро-
макроэконом
икалық 

талдау / 
Микро-
макроэконом
ический 
анализ / 
Mikro-
makroeconomi

c analysis 

Осы пәнді оқу кезінде магистранттар теориялық негіздерді 
меңгереді және ұйымда қабылданатын тактикалық және 
стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін ұйымның 

стратегиялық жоспарын әзірлеудің практикалық тәсілдерін 
меңгереді. Экономиканы басқарудың негізгі экономикалық 
түсініктері мен категорияларымен танысады. 

5 3 ON2 
ON3 
ON7 

При изучении данной дисциплины магистранты усвоят 

теоретические основы и овладеют практическими 
приемами разработки стратегического плана 
организации для научного обоснования принимаемых 
тактических  и стратегических решений в организации. 
Узнают основные экономические понятия и 
категории управления экономикой. 

During the study of this discipline graduate students will learn 
the theoretical foundations and master the practical methods of 
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completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON 2, ON 3, 

ON 5, ON7, 
ON9, ON10 

developing a strategic plan of the organization for the scientific 
justification of the tactical and strategic decisions in the 
organization. Learn basic economic concepts and categories of 
economic management. 

КП/ТК     
ПД/КВ 

KEBK
М/ 

SPUEK/
MPME

K   6308 

Қазақстан 
экономикасы
н басқарудың 
қазіргі 
мәселелері 

/Современны
е проблемы 
управления 
экономикой 
Казахстана/M
odern 
problems of 
managing the 

economy of 
Kazakhstan 

Бұл пән Қазақстан экономикасының қазіргі мәселелерін 
зерттеуге, экономиканы басқарудың мемлекеттік 
тұжырымдамасын жүзеге асыруға кедергі келтіретін 
неғұрлым күрделі сұрақтар мен мәселелерді анықтауға, 
Қазақстан экономикасын басқарумен байланысты 

сұрақтарды, экономиканы басқарудың әдістері мен 
формаларын білуге мүмкіндік береді. 

4 3 ON5 
ON9 

ON10 

Изучение данной дисциплины позволяет изучить 
современные проблемы экономики Казахстана, выявить 
наиболее сложные вопросы и проблемы, препятствующие 
реализации государственной  концепции управления 

экономикой, узнать вопросы, связанные с управлением 
экономикой Казахстана, методы и формы управления 
экономикой. 
 
 
The study of this discipline allows you to study the modern 
problems of the economy of Kazakhstan, to identify the most 
complex issues and problems that hinder the implementation of 
the state concept of economic management, to learn the issues 
associated with the management of the economy of 
Kazakhstan, methods and forms of economic management. 
 Экономикада

ғы 
инновациялы
қ және 

инвестициял
ық қызмет  / 
Основы 
инновационн
ой и 
инвестицион
ной 

деятельности 
в экономике/ 
Fundamentals 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

КП/ТК     
ПД/КВ 

IET/ 
TIE/ 
TIE  
5302 

Инновациялы
қ 
экономиканы
ң теориясы 

/Теория 
инновационн
ой экономики 
/  The theory 
of the 
innovation 
economy 

Пән магистранттардың инновациялық экономиканы 
талдау, бағалау және басқару методологиясының даму 
тарихы бойынша базалық білімдерді меңгеруіне 
бағытталған. Магистранттар нновациялық механизмдерді 

қалыптастыру жағдайында экономиканың қызмет етуінің 
теориялық негіздері мен заңдылықтарын, экономикалық 
дамудағы инновацияның рөлі мен маңызын жүйелі талдау 
әдістерін үйренеді. 

5 2 ON3 
ON5 

Дисциплины направлена  на овладение магистрантами 

базовыми знаниями по истории развития методологии 
анализа, оценки и управления инновационной экономики. 
Магистранты узнают теоретические основы и 
закономерности функционирования экономики в 
условиях формирования инновационных механизмов; 
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of innovation 
and 
investment in 
the economy 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON 2, ON3, 
ON 4, ON5 

методы системного анализа роли и значения инновации в 
экономическом развитии. 

The discipline is aimed at mastering the basic knowledge of 
the history of development of the methodology of analysis, 
evaluation and management of innovation economy. Graduates 
will learn the theoretical foundations and patterns of 
functioning of the economy in the conditions of formation of 
innovation mechanisms; methods of system analysis of the role 
and importance of innovation in economic development. 

КП/ТК     
ПД/КВ 

IM /IM/ 
IM 5303 

Инновациялы
қ менеджмент 
/Инновацион
ный 
менеджмент /  

Innovation 
management 

Бұл пән магистранттарда экономиканың нақты 
секторындағы инновациялық үдерістерді ұйымдастыру 
және басқару бойынша білім және дағды кешенін 
қалыптастырады, қабылданатын инновациялық 
шешімдердің тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы 

әдістерін үйретеді. Магистранттар алған теориялық 
білімдерін практикада қолданып, экономикалық теория 
шеңберінде бар негізгі әдіснамалық тәсілде еркін 
бағдарлай алады. 

5 2 ON3 
ON5 

Данная дисциплина дает формирование у магистрантов 
комплекса знаний и навыков по организации и 
управлению инновационными процессами в реальном 
секторе экономики, изучение ими современных 
методов оценки эффективности принимаемых 
инновационных решений. Магистранты смогут 
использовать на практике полученные теоретические 
знания,  свободно  ориентироваться  в основных 

методологических подходах, существующих в рамках 
экономической теории.  

This discipline gives formation of a complex of knowledge and 
skills on the organization and management of innovation 

processes in the real sector of the economy, their study of 
modern methods for assessing the effectiveness of innovative 
solutions. Graduates will be able to use in practice the 
theoretical knowledge obtained, freely oriented in the basic 
methodological approaches that exist within the framework of 
economic theory. 



22 
 

КП/ТК     
ПД/КВ 

IT/ 
IA/IA 
5304 

Инвестициял
ық талдау / 
Инвестицион
ный анализ / 
Investment 

Analysis  

Пән магистранттарда экономиканың нақты секторындағы 
инвестициялық үдерістерді ұйымдастыру мен басқару 
бойынша білім мен дағды кешенін қалыптастыруға, 
қабылданатын инвестициялық шешімдердің тиімділігін 
бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін зерделеуге 

бағытталған. Магистранттар негізгі экономикалық 
ұғымдар мен санаттармен танысып, маңызды әдістермен 
экономикалық есептеулерді жүзеге асыра алады. 

5 2 ON2 
ON4 
ON5 

Дисциплина направлена на  формирование у магистрантов 

комплекса знаний и навыков по организации и 
управлению инвестиционными процессами в реальном 
секторе экономики, изучение ими современных 
методов оценки эффективности принимаемых 
инвестиционных решений. Магистранты узнают основные 
экономические понятия и категории, овладеют 
важнейшими методами, смогут осуществлять 
экономические расчеты. 

The discipline is aimed at forming in undergraduates a 
complex of knowledge and skills on the organization and 
management of investment processes in the real sector of the 
economy, their study of modern methods of evaluation of the 

effectiveness of investment decisions. Graduates will learn the 
basic economic concepts and categories, master the most 
important methods and be able to carry out economic 
calculations. 

Қазіргі  

экономикадағ
ы зерттеу 
әдістемесі / 
Методология 
исследований 
в 
современной 

экономике/ 
Research 
methodology 
in modern 
economics 

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

КП/ТК     

ПД/КВ 

EGKZA

/ 
MNPIE/ 
SARME  

6305 

Экономикада

ғы ғылыми 
және 
қолданбалы 
зерттеулер 
әдістері 
/Методы 
научных и 

прикладных 
исследований 
в экономике /  
Scientific and 
applied 

Бұл пән магистранттарда экономикадағы ғылыми және 

қолданбалы зерттеулер әдістемесінің теориялық және 
практикалық негіздерін, нарықтық қатынастардың қызмет 
етуі жағдайында әр түрлі меншік түріндегі 
кәсіпорындардың экономикалық қызметін бағалауды 
қалыптастыра алады, Қазақстанның жаңа экономикалық 
саясаты жағдайында шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің экономикалық қызметін тиімді дамыту 

үшін негізгі бағыттарды анықтай алады. 

5 3 ON3 

ON5 

Данная дисциплина сможет сформировать у магистрантов 
теоретические и практические основы методологии 
научных и прикладных исследований в экономике, оценку 
экономической деятельности предприятий различных 
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Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON3, ON5, 
ON9, ON10 

research 
methods in the 
economy 

форм собственности в условиях функционирования 
рыночных отношений, определить основные 
направления для эффективного развития экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов в условиях 
новой экономической политики Казахстана. 

This discipline will be able to form the theoretical and 
practical foundations of the methodology of scientific and 
applied research in economics, assessment of the economic 
activities of enterprises of different forms of ownership in the 

functioning of market relations, identify the main directions 
for the effective development of economic activities of 
economic entities in the new economic policy of Kazakhstan. 

КП/ТК     
ПД/КВ 

KOKO / 
RPSK / 

PPFK 
6306 

Қазақстанда 
өндірістік 

күштерді 
орналастыру 
/Размещение 
производител
ьных сил в 
Казахстане /  
Placement of 

the productive 
forces in 
Kazakhstan 

Бұл пән орналастыру  процестерінде іргелі білім алуға, 
өзіндік ойлау түрін қалыптастыруға, орналастыру 

процестердің іргелі теориясын талдауға бағытталған. 

5 3 ON9 
ON10 

Данная дисциплина направлена на приобретение   
фундаментальных  знаний   в процессах размещения, 
формирования самостоятельного типа мышления, 
анализ фундаментальных теории процессов размещения. 

This discipline is aimed at acquiring fundamental knowledge 
in placement processes, forming an independent type of 
thinking, and analyzing fundamental theories of placement 
processes. 

Инновациялы
қ қызметті 

талдау және 
жоспарлау / 
Анализ и 
планировани
е 
инновационн
ой 

деятельности

Модульді 

сәтті 

аяқтағанна

н кейін 

білім 

алушы 

қаблетті/ 

После 

успешного 

завершения 

КП/ТК     
ПД/КВ 

IZhBZh/ 
BPIP/ 

BPIP 
6307 

Инновациялы
қ жобаларды 

бизнес-
жоспарлау / 
Бизнес-
планирование 
инновационн
ых проектов / 
Business-

planing of 

Бұл пән экономика магистрлерінде инновациялық 
үдерістерді, инвестициялар мен инновацияны бизнес-

жоспарлау негізінде жобаларды ұйымдастыру және 
басқару бойынша білім мен дағды кешенін 
қалыптастыруға, олардың экономиканың нақты 
секторында жұмыс істеуіне, өндірісті ұйымдастырудағы 
қауіп-қатерді болдырмау мақсатында қабылданатын 
инновациялық шешімдердің тиімділігін бағалаудың 
қазіргі заманғы әдістерін зерделеуді қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

5 3 ON3 
ON5 
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/ Analysis and 
planning of 
innovation 
activities 

модуля 

обучающий

ся будет/ 

Upon 

successful 

completion 

of the 

module, the 

student will: 

ON3, ON5, 
ON7, ON9 

innovative 
projects 

Данная дисциплина направлена на формирование у 
магистров экономики комплекса знаний и навыков 
по организации и управлению инновационными 
процессами, проектами на основе бизнес-
планирования инвестиций и инноваций, их 

функционирование в реальном секторе экономики, 
обеспечить изучение современных методов оценки 
эффективности принимаемых инновационных решений 
с целью избежать риска в организации производства. 

This discipline is aimed at the formation of masters of 
economics complex of knowledge and skills in organizing and 
managing innovative processes, projects based on business 
planning of investment and innovation, their functioning in the 
real economy, to provide the study of modern methods for 
assessing the effectiveness of innovative solutions to avoid 
risk in the organization of production. 

КП/ТК     
ПД/КВ 

KIKBZ
hZh/ 

SBPIDP
/ 

SBPIAE 

6308 

Кәсіпорынны
ң 
инновациялы
қ қызметінің 
бизнес-

жоспарлау 
жүйесі 
/Система 
бизнес-
планирования 
инновационн
ой 
деятельности 

предприятия/
System of 
business 
planning of 
innovative 
activity of the 
enterprise 

Бұл пән инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың 
теориялық сұрақтары мен тәжірибелік аспектілерін 
кешенді түрде оқып үйренеді. Магистранттар 
инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың мәнін, 
құрылымын және ерекшеліктерін; инновациялық бизнес-

жобаларды құрайтын және іске асыратын инвестициялық 
процеске қатысушыларды; басым инновациялық 
жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты біледі. 

4 3 ON5 
ON7 
ON9 

Данная дисциплина дает комплексное изучение 

теоретических вопросов и практических аспектов бизнес-
планирования инновационных проектов. Магитстранты 
узнают сущность, структуру и особенности бизнес-
планирования инновационных проектов; участников 
инвестиционного процесса, составляющих и реализующих 
инновационные бизнес-проекты; государственную 
политику в области определения и финансирования 

приоритетных инновационных проектов. 

This discipline provides a comprehensive study of theoretical 
issues and practical aspects of business planning of innovative 
projects. Graduates will learn the essence, structure and 
features of business planning of innovative projects; 
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participants in the investment process, which compose and 
implement innovative business projects; state policy in the 
field of identification and financing of priority innovative 
projects. 

Вариативтік пәндер/ Вариативные дисциплины / Varianarian disciplines 

 5206,5207 БП/ТК      
БД/КВ 

IDBADB 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
URLOO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MIFUD 

 

Интеллектуал
ды дарынды 

білім 
алушылардың  
дамуын 
басқару  
 
 
 

 
Управление 
развитием 
интеллектуал
ьно 
одаренных 
обучающихся 

 
 
 
 
 
Managing the 
Development 
of 

Intellectually 
Gifted 
Learners 

Бұл пән дарынды оқушылардың дамуын басқару 
саласындағы педагог-психологтың кәсіби 

құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған. Бұнда дарынды 
оқушыларға білім беру саласындағы заманауи 
тенденциялар, зияткерлік дарынды оқушылардың дамуын 
басқарудың мазмұны мен аспаптық аспектілері, осы 
процесті психологиялық-педагогикалық қолдау 
бағдарламасын әзірлеу технологиялары және оны жүзеге 
асырудың инновациялық форматтары көрсетілген. 

 
Данная дисциплина нацелена на развитие 
профессиональных компетенций педагога-психолога в 
области управления развитием одаренных обучающихся. В 
нем нашли отражение современные тенденции в сфере 
образования одаренных обучающихся, содержательные и 
инструментальные аспекты управления развитием 

интеллектуальной одаренных обучающихся, технологии 
разработки программы психолого-педагогического 
сопровождения данного процесса и инновационные 
форматы ее реализации 
 
This discipline is aimed at developing the professional 
competencies of a teacher-psychologist in the field of 
managing the development of gifted students. It reflects 

modern trends in the field of education for gifted students, 
content and instrumental aspects of managing the development 
of intellectual gifted students, technologies for developing a 
program of psychological and pedagogical support for this 
process and innovative formats for its implementation 

5 2 ON3 
ON10 

  БП/ТК       
 
 
 
 

OIAIFA 
 
 
 
 

Оқу іс-

әрекетінің 

инновациял

ық 

Инновациялық оқыту әдістемесі. Білім берудегі 

инновация негізі ретінде педагогиканың әдіснамалық 

тәсілдері. Қазіргі білім берудегі дифференциация 

және интеграция үрдістері. Мұғалімнің жаңашыл 

5 2 ON10 
ON11 
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БД/КВ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
MIFUD 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MI FEA 
 
 

формаларын

ың 

әдістемесі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологи

я 

инновацион

ных форм 

учебной 

деятельност

и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мәдениеті. Оқу іс-әрекеті, оның құрылымы, іске 

қосылу шарттары, тиімділігі мен жетістіктері. Оқу іс-

әрекетінің инновациялық формалары. Белсенді оқыту: 

түсінігі, ерекшеліктері, принциптері, технологиялары. 

Шешімдерді визуализациялау және құрылымдық 

логикалық схемалардың құрылысы. Оқытудың ойын 

формалары. Жоба өндірістік қызметтің аяқталған 

циклы ретінде. Заманауи білім беру практикасындағы 

ғылыми зерттеулер. Оқу іс-әрекетінің нәтижелерін 

бағалаудың заманауи құралдары. Білім берудегі оқу 

іс-әрекетінің инновациялық формаларын қолданудың 

тиімділігін талдау. 

 

Методология инновационного обучения. 

Методологические подходы педагогики как основа 

инноваций в образовании. Процессы 

дифференциации и интеграции в современном 

образовании. Инновационная культура педагога. 

Учебная деятельность, ее структура, условия 

активизации, эффективности и успешности. 

Инновационные формы учебной деятельности. 

Активное обучение: понятие, особенности, 

принципы, технологии. Визуализация решений и 

построение структурно-логических схем. Игровые 

формы обучения. Проект как завершенный цикл 

продуктивной деятельности. Исследовательское 

обучение в современной образовательной практике. 

Современные средства оценивания результатов 

учебной деятельности. Анализ эффективности 

использования инновационных форм учебной 

деятельности в образовании. 

 

Methodology of innovative learning. Methodological 

approaches of pedagogy as the basis of innovation in 

education. The processes of differentiation and 
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 Methodology 

of Innovative  

Forms of 

Educational 

Activity 

integration in modern education. The innovative culture 

of the teacher. Educational activity, its structure, 

conditions for activation, effectiveness and success. 

Innovative forms of educational activity. Active learning: 

concept, features, principles, technologies. Visualization 

of solutions and the construction of structural logic 

circuits. Game forms of training. The project as a 

completed cycle of productive activity. Research training 

in modern educational practice. Modern means of 

assessing the results of educational activities. Analysis of 

the effectiveness of the use of innovative forms of 

educational activity in education. 
   BBZh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PE 

Білім беруді 

жекелендіру  

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонализа

ция 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім берудегі қазіргі тенденциялар: дараландыру, 

цифрландыру, олардың өзара байланысы. Даралау 

факторлары: жобалау және зерттеу қызметі, 

критериалды бағалау, аралас оқыту, жеке кесте. 

Дараланған білім беру моделі. Дербес оқытудың 

принциптері. Жеке траектория - бұл оқушының жеке 

әлеуетін іске асырудың жеке тәсілі. 

Дербестендірілген білім берудегі қарым-қатынас 

ерекшеліктері. 

 

Современные тренды в образовании: персонализация, 

цифровизация, их взаимосвязь.Факторы 

персонализации: проектная и исследовательская 

деятельность, критериальное оценивание, смешанное 

обучение, индивидуальное расписание. 

Персонализированная модель образования. 

Принципы персонализированного учения. 

Индивидуальная траектория — персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося. 

Особеннности коммуникации в персонализированном 

образовании. 

 

Modern trends in education: personalization, 

  ON10 
ON11 
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Personalizati

on of 

education 

digitalization, their relationship. Personalization factors: 

design and research activities, criteria-based assessment, 

blended learning, individual schedule. Personalized 

education model. Principles of Personalized Teaching. 

An individual trajectory is a personal way of realizing a 

student's personal potential. Features of communicationin 

personali zededu cation. 

   IT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Интернет 
технологияла
ры  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Интернет 
технологии  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Интернет технологияларының негіздері. Интернет 

коммуникациясының модельдері. 

Пайдаланушылардың Интернетке қол жеткізуі. 

Интернет желісіне қатынау технологиялары. 

Интернеттегі WEB-серверлер. WEB-ресурстарды алу 

технологиялары. Интернетте іздеу технологиясы. 

Интернет Сервистері. Электрондық пошта. Интернет 

Сервистері. Файл алмасу. Интернеттегі ақпаратты 

қорғау. Интернет пайдаланушыларын сәйкестендіру. 

Интернетке арналған қосымшаларды құру 

технологиялары.  Интернет клиенттік қосымшаларын 

құру технологиялары. Интернеттің серверлік 

қосымшаларын құру технологиялары. Интернет 

технологиялардың даму болашағы. 

 

Основы интернет технологий. Модели коммуникации 

Интернета. Доступ пользователей в Интернет. 

Технологии доступа к сети Интернет. WEB - cерверы 

в Интернете. Технологии получения WEB-ресурсов. 

Технологии поиска в Интернете. Сервисы Интернета. 

Электронная почта. Сервисы Интернета. Обмен 

файлами. Защита информации в Интернете. 

Идентификация пользователей в Интернета. 

Технологии создания приложений для Интернета.  

Технологии создания клиентских приложений 

Интернета. Технологии создания серверных 

приложений Интернета. Перспективы развития 

интернет технологий. 

  ON5 
ON10 
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IT 
 

 
 
 
 Internet 
technology 

 

Fundamentals of Internet technologies. Internet 

communication models. User access to the Internet. 

Internet access technologies. WEB servers on the 

Internet. Technologies for obtaining WEB resources. 

Internet search technologies. Internet services. Email. 

Internet services. File sharing. Protection of information 

on the Internet. Identification of users on the Internet. 

Technologies for creating applications for the Internet. 

Technologies for creating Internet client applications. 

Technologies for creating Internet server applications. 

Prospects for the development of Internet technologies. 
 ShBKT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STUP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Жобаларды 
басқарудың 

қазiргi 
технологиясы 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Современные 

технологии 
управления 
проектами /  
 
 
 
 

 
 

Жобаларды басқаруды анықтау (ағылш. project 

management) - АҚШ үкіметтері мен Еуроодақ елдері 

қабылдаған ISO 21500 халықаралық стандартының 

анықтамасына сәйкес. Жобаға әдістерді, құралдарды, 

техникаларды және құзыреттілікті қолдану. ANSI 

ұлттық стандартына сәйкес жобаларды басқару. 

Жоспарды анықтау, тәуекелдер мен жоспардан 

ауытқуларды азайту, өзгерістерді тиімді басқару 

(үдерістік, функционалдық басқарудан, қызметтер 

деңгейін басқарудан айырмашылығы). Жобаның 

кәсіби салаларындағы жобаларды басқару. 

Техникалық және басқару әдістерін тиімді 

үйлестіретін жоба өнімін құру. 

 

Определение управления проектами (англ. 

projectmanagement) - в соответствии с определением 

международного стандарта ISO 21500, принятого 

правительствами США и странами Евросоюза. 

Применение методов, инструментов, техник и 

компетенцией к проекту. Управление проектами  в 

соответствии с определением национальным 

стандартом ANSI. Определение плана, минимизации 

рисков и отклонений от плана, эффективного 

  ON5 
ON10 
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MTPM 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Modern 
technologies 
of project 
management 

управления изменениями (в отличие от процессного, 

функционального управления, управления уровнем 

услуг). Управление проектами в профессиональных 

сферах проекта. Создание продукта проекта, 

эффективно сочетающего технические и 

управленческие методы. 

 

Definition of project management - in accordance with 

the definition of the international standard ISO 21500, 

adopted by the governments of the United States and the 

European Union. Applying methods, tools, techniques, 

and competencies to a project. Project management in 

accordance with the definition of the national ANSI 

standard. Definition of the plan, minimization of risks and 

deviations from the plan, effective change management 

(as opposed to process, functional management, service 

level management). Project management in the 

professional areas of the project. Creating a project 

product that effectively combines technical and 

managerial methods. 

 BTP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IOT 

 
 
 
 
 

Бұлтты 
технологияла
рды 
пайдалану 
 

 
 
 
 
 
 
Использовани

е облачных 
технологий /  
 
 
 

Бұлтты технологиялар және оларды жұмыста пайдалану 
аспектілері. Бұлтты құжат айналымы. Google 
Құжаттары.SkyDrive (office.com).бірлескен қызметке 
арналғанқ ұралдар. Интерактивті онлайн-тақта. Бұлтты 
деректер қоймасы Dnevnik.ru және Dropbox, Яндекс. Диск. 

Microsoft, Amazon, Google жетекші вендорларының 
шешімдерін шолу. Виртуалды сынып Elearning Apps.org. 
оқу курстарын құру. Бұлтта оқыту процесін басқару. 
Бұлтты сервистердің мәселелері. Бұлтты технологияларды 
одан әрі дамыту 
 
Облачные технологии и аспекты их использования в 

работе. Облачный документооборот. Документы 
Google.SkyDrive (office.com). Инструменты для 
совместной деятельности. Интерактивная онлайн-доска. 
Облачные хранилища данных Dnevnik.ru и DropBox, 
Яндекс. Диск. Обзор решений ведущих вендоровMicrosoft, 

  ON4 
ON10 
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TCC 

 
 
 
 
 

 
The use of 
cloud 
computing 

Amazon, Google. Виртуальный класс ElearningApps.org. 
Создание учебных курсов. Управление процессом 
обучения в облаке. Проблемы облачных сервисов. 
Дальнейшее развитие облачных технологий. 
 

Cloud technologies and aspects of their use in work. Cloud-
based document management. Google Docs.SkyDrive 
(office.com). Tools for joint activities. Interactive online 
whiteboard. Cloud Data Storage Dnevnik.ru and DropBox, 
Yandex. The disk. Review of solutions from leading vendors 
Microsoft, Amazon, Google. Virtual Classroom 
ElearningApps.org. Creating training courses. Manage the 

learning process in the cloud. Problems with cloud services. 
Further development of cloud technologies. 

 ITSM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ITSM 
 
 
 

IT-сервис 
менеджменті  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IT-сервис 
менеджмент 
 
 

ITSM (IT Service Management, IT -Қызметтерді басқару) – 
бизнестіңқ қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
IT – Қызметтерді басқару және ұйымдастыру тәсілі. 

Адамдардың, үдерістердің және ақпараттық 
технологиялардың оңтайлы үйлесімін пайдалану арқылы 
IT қызметтерін жеткізушілер мен іске асырылатын IT 
қызметтерін басқару. ITIL құжаттарының сериясын 
пайдаланатын IT қызметтерін басқару тәсілін іске асыру. 
ITSM принциптері: инциденттерді басқару, 
конфигурацияларды басқару, қауіпсіздікті басқару және т. 

б. IT бөлігінде нарық субъектісін құрылымдау модельдері: 
инсорсинг- IT –қызметтерін көрсету үшін ішкі 
мамандандырылған IT –бөлімшелерін пайдалану; 
аутсорсинг - IT –функцияларын нарық субъектісіне 
қатысты сыртқы мамандандырылған сервистік ұйымға 
орындауға беру; аралас модель (бірқатар сервистер нарық 
субъектісінің сервистік бөлімшесі (инсорсинг) ұсынады, 
басқа сервистерді сыртқы сервистік ұйым (аутсорсинг) 

ұсынады. 
 
ITSM(IT ServiceManagement,управление IT-услугами)-
подход к управлению и организации IT-услуг, 
направленный на удовлетворение потребностей 
бизнеса.Управление IT-услугами реализуемые 
поставщиками IT-услуг путём использования 
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ITSM 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
IT-
servicemanage
ment 

оптимального сочетания людей, процессов 
иинформационных технологий. Реализации подхода к 
управлению IT-услуг использующая серию документов 
ITIL. Принципы ITSM: управление инцидентами, 
управление конфигурациями,управление безопасностью и 

т.д. Модели структурирования субъекта рынка в части IT: 
инсорсинг–использование внутренних 
специализированных IT-подразделений для оказания IT-
услуг; аутсорсинг–передача IT-функций на исполнение во 
внешнюю по отношению к субъекта рынка 
специализированную Сервисную Организацию; 
смешанная модель(ряд сервисов предоставляется 

сервисным подразделением субъекта рынка (инсорсинг), 
другие сервисы предоставляются внешней сервисной 
организацией (аутсорсинг). 
 
ITSM (IT ServiceManagement, IT service management) is an 
approach to the management and organization of IT services, 
aimed at meeting the needs of the business. IT service 
management implemented by IT service providers through the 

use of an optimal combination of people, processes, and 
information technology. Implement an IT service management 
approach using the ITIL document series. ITSM principles: 
incident management, configuration management, security 
management, etc. Models of structuring a market entity in 
terms of IT: insourcing – the use of internal specialized IT 
departments to provide IT services; outsourcing – the transfer 

of IT functions to a specialized Service Organization external 
to the market entity; a mixed model (a number of services are 
provided by the service division of the market entity 
(insourcing), other services are provided by an external service 
organization (outsourcing). 

 KKKP 
 
 
 
 
 
 

Конструктивт
і қарым-
қатынас 
психологиясы  
 
 
 

Конструктивті қарым-қатынас психологиясына кіріспе. 
Қарым қатынас құрылымы. Қарым-қатынастың 
коммуникативті жағы. Қарым-қатынастың перцептивті 
жағы. Қарым-қатынастың интерактивті жағы. Тұлғааралық 
қатынастар. Қарым-қатынаста практикалық бағдарлану. 
Есту және тыңдау. Тұлғааралық конфликт және оны 
шешудің тәсілдері. Қарым-қатынас стильдері. 
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PKO 
 
 

 
 
 
 
 
PCC 

 
 
Психология 
конструктивн
ого общения  

 
 
 
 
 
Psychology of 
constructive 

communicatio
n 

 
Введение в психологию конструктивного общения. 
Структура отношений. Коммуникативная сторона 
общения. Перцептивная сторона общения. Интерактивная 
сторона общения. Межличностные отношения. 

Практическая ориентация в общении. Слышать и слушать. 
Межличностный конфликт и способы его разрешения. 
Стили общения. 
 
Introduction to the psychology of constructive communication. 
Relationship structure. The communicative side of 
communication. The perceptual side of communication. The 

interactive side of communication. Interpersonal relationships. 
Practical orientation in communication. Hear and listen. 
Interpersonal conflict and ways to resolve it. Communication 
styles. 

 PIKK 

 
 
 
 
 
 
 

 
PDO 
 
 
 
 
 
 

 
 
PBC 

Риторика. 

Іскерлік 
қарым-
қатынас  
 
 
 
 

 
 Риторика. 
Деловое 
общение  
 
 
 
 

 
 
Rhetoric. 
Business 
Communicatio
n 

Маманның кәсіби іс-әрекетіндегі риторикалық мәдениет. 

Сөйлеу мәдениеті және оның іскери коммуникациядағы 
рөлі. Сөйлеу этикеті. Сөйлеу коммуникациясының 
психологиялық аспектілері. Риторикалық құрылғылар. 
Сөйлеудің ауызша көрінісі. Сендіру дағдысы, іскери 
әңгіме, дәлел. Дәлелдеу түрлері және дәлелдемелер 
құрылымы. Ауызша емес қарым-қатынас. Іскери жазбаша 
сөйлеу. 

 
Риторическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста.  Культура речи и ее роль в деловом общении. 
Речевой этикет. Психологические аспекты речевого 
общения. Риторические приемы. Словесное выражение 
речи. Мастерство убеждения, ведения деловой беседы, 
спора. Виды аргументации и структура доказательств. 
Невербальные средства общения. Деловая письменная 

речь 
 
Rhetorical culture in the professional activity of a specialist.  
Speech culture and its role in business communication. Speech 
etiquette. Psychological aspects of speech communication. 
Rhetorical devices. Verbal expression of speech. Mastery of 
persuasion, business conversation, argument. Types of 

  ON3 

ON11 



34 
 

argumentation and the structure of evidence. Non-verbal means 
of communication. Business written speech 

 IKT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DkYa 

Іскерлік қазақ 
тілі  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Деловой 
казахский 
язык  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Business 
Kazakh 
language 

Ұлттық кадрлар - мемлекеттің негізі. Жұмыс күнін 
жоспарлау. Жұмыс аптасын жоспарлау. Тіл мәдениетін 

дамыту бағыттары. Жоғары білімді маманның сөйлеу 
мәдениеті. Сәлемдесу -  сөз басы. Іскер адамның сөйлеу 
стилі. Іссапарда. Келіссөздер. Ресми стильдің жалпы 
сипаттамасы. Ресми стильдің қалыптасуы. Ресми стильдің 
тілдік ерекшеліктері. Іскерлік қатынастардың түрлері. 
Қазақстан Республикасындағы ресми мерекелер. Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі. Мемлекеттік 
қызмет принциптері. Қызметтік хаттар. Қызметтік 

хаттардың мазмұны мен мақсаты. Мемлекеттік тілдегі 
ресми қабылдаулар. 
 
Национальные кадры - основа государства. Планирование 
рабочего дня. Планирование рабочей недели. Направления 
развития языковой культуры. Культура речи специалиста с 
высшим образованием. Приветствие - это главное слово. 

Стиль речи делового человека. В командировке. 
Переговоры. Общее описание официального стиля. 
Формирование официального стиля. Лингвистические 
функций официального стиля. Типы деловых отношений.  
Официальные праздники в Республике Казахстан. 
Государственная  служба Республики Казахстан. 
 

National cadres are the foundation of the state. Planning a 
working day. Planning the work week. Directions for the 
development of language culture. Speech culture of a specialist 
with higher education. Greeting is the main word. Business 
man speech style. On business trip. Conversation. General 

  ON1 
ON11 



35 
 

description of the official style. Formation of the official style. 
Linguistic features of the official style. Types of business 
relationships. Official holidays in the Republic of Kazakhstan. 
State service of the Republic of Kazakhstan. Civil Service 
Principles. Service letters. 

 AMHsT 
 
 
 

 
IYaCCs
T 

Арнайы 
мақсаттар 
үшін шет тілі 
 

 
 
 
Иностранный 
язык для 
специальных 
целей 
 

 
 Foreign 
language for 
specific 
purposes 

Кәсіби терминология. Арнайы мәтіндерді оқу. 
Академиялық жазу (мақалалар, эссе, түйіндеме және т.б.). 
Ғылыми стиль. Ғылыми мақалаларды оқу және 
аудару.Кәсіби тақырыптарды, жалпы тақырыптарды және 

т. б. тыңдаңыз және сөйлеңіз. 
 
Профессиональная терминология. Чтение специальных 
текстов. Академическое письмо (статьи, эссе, резюме и 
т.д.). Научный стиль. Чтение и перевод научных 
статей.Слушать и говорить на профессиональные темы, 
общие темы и т.д. 
 

Professional terminology. Reading special texts. Academic 
writing (articles, essay, resume etc). Scientific style. Reading 
and translating scientific articles.Listening and speaking on 
professional themes, general topics etc. 
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БП/ЖОО
К    
БД/ВК 

 Педагогикалы
қ тәжірибе 
/Педагогичес
кая практика/ 
Pedagogical 
practice 

Педагогикалық тәжірибе оқыту және оқыту әдістемесінің 
практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында 
жүргізіледі. Бұл ретте магистранттар бакалавриатта сабақ 
өткізуге тартылады 

4 3 ON2  
ON11 

Педагогическая практика проводится с целью 
формирования практических навыков методики 
преподавания и обучения. При этом магистранты 
привлекаются к проведению занятий в бакалавриате. 

Pedagogical practice is carried out to form practical skills of 
teaching and learning methodology. At the same time, master's 
students are involved in conducting classes at the 
undergraduate level. 

КП/ЖОО

К ПД/ВК 

 Зерттеу 

практикасы/ 
Исследовател
ьская 

Зерттеу практикасы магистранттардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізудің негізгі тәсілдерін меңгеру, 
ғылыми-зерттеу дағдылары мен дағдыларын 
қалыптастыру және бекіту, өзіндік ғылыми жұмыс 

10 4 ON2 
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практика/ 
Research 
Practice 

тәжірибесін меңгеру үшін жүргізіледі. 

Исследовательская практика проводится для овладения 
магистрантами основными приемами ведения научно-
исследовательской работы, формирование и закрепление 

научно-исследовательских умений и навыков, 
приобретение опыта самостоятельной научной работы. 

Research practice is carried out for master's students to master 
the basic methods of research work, the formation and 
consolidation of research skills, the acquisition of experience 

in independent research work. 

Ғылыми-
зерттеу 
жұмыс/  

Научно-
исследовател
ьская работа/ 
Research 
work 

 ҒЗЖ/ 
НИР/ 

 Тағылымдама
дан өту мен 
магистрлік 

диссертациян
ы орындауды 
қамтитын 
магистрантты
ң ғылыми-
зерттеу 
жұмысы  / 
Научно-

исследовател
ьская работа 
магистранта, 
включая 
прохождение 
стажировки и 
выполнение 

магистерской 
диссертации  
/ Research 
work of a 
master student, 
including 
internship and  

Ғылыми-зерттеу жұмысы таным мен зерттеудің ғылыми 
әдістерін меңгеру арқылы шығармашылық кәсіби ойлау 
дағдыларын қалыптастыру, білім беру (оқу және тәрбие), 

ғылыми және практикалық үдерістердің бірлігін 
қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір магистрант үшін жеке 
тұлғаның шығармашылық дамуына өз құқығын жүзеге 
асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жағдайларды 
(құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық, 
ресурстық және т.б.) құру және дамыту мақсатында 
жүргізіледі. Ғылыми-зерттеу жұмысы магистранттың Оқу 
бағыты және магистрлік диссертация тақырыбы бойынша 

бекітілген ғылыми зерттеу тақырыбы шеңберінде 
орындайтын нақты зерттеу жобасын өткізу түрінде жүзеге 
асырылады. 

24 1-4 ON2 
ON3 
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Научно-исследовательская работа проводится с целью 

формирования навыков творческого профессионального 
мышления путём овладения научными методами познания 
и исследования, обеспечение единства образовательного 
(учебного и воспитательного), научного и практического 
процессов, а также создание и развитие условий 
(правовых, экономических, организационных, ресурсных и 
т.д.), обеспечивающих возможность для каждого 
магистранта реализовывать свое право на творческое 

развитие личности.   
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме 
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writing of 
Master's thesis   

проведения реального исследовательского проекта, 
выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы 
научного исследования по направлению обучения и темы 
магистерской диссертации с учетом интересов и 
возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Research work is carried out with the aim of forming skills of 
creative professional thinking by mastering scientific methods 
of knowledge and research, ensuring the unity of educational 
(training and educational), scientific and practical processes, as 

well as the creation and development of conditions (legal, 
economic, organizational, resource, etc.), providing an 
opportunity for each master student to realize his right to 
creative personal development.   
Research work is carried out in the form of a real research 
project carried out by a master's student within the framework 
of the approved topic of scientific research in the field of study 
and the theme of master's thesis, taking into account the 

interests and capabilities of the departments in which it is 
carried out. 

Қорытынды 
аттестация / 

Итоговая  
аттестация/ 
Final 
certification 

 ҚА/ ИА  Магистрлік 
диссертациян

ы рәсімдеу 
және қорғау 
/Оформление 
и защита 
магистерской 
диссертации/ 
Formation and 
defense of the 

master's thesis 
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     Барлығы / Итого 120   

 

 

 

 


