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Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 
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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 

 

7М04102 Менеджмент/  

Менеджмент/ 

Management 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7M04 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 

 

7M041 Бизнес және басқару/ Бизнес и 

управление/Business and management 

 

 

 

M072 Менеджмент және басқару / Менеджмент и 

управление / Management and management 

 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting;  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ISCED7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/NQF 

level 

ҰБШ /НРК/NQF7 

СБШ бойынша деңгейі/ Уро-

вень по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК//ORK7 (7.1) 

Оқыту нысаны/ 

Формаобучения/ 

Formofstudy 

 

Күндізгі/Очное /Fulltime 

Оқу 

мерзімі/Срокобучения/Training 

period 

2жыл /2 года/2 years 

Оқыту 

тілі/Языкобучения/Language of 

instruction  

қазақ және орыс /казахский и русский/kazakh and russian 

 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

Академиялық кредит 120/ Академических кредитов 

120/Academiccredits120 ECTS 
 



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

the educational program 

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ӛндірістік және 

басқарушылық, аналитикалық, зерттеушілік, сараптамалық-кеңес беру,білім беру (педаго-

гикалық), оқу-әдістемелік қызмет саласындағы кәсіби мәселелерді шешуге қабілетті шебер-

лерді даярлауға бағытталған 

Направлена на подготовку магистров, конкурентоспособных на рынке труда, способных 

решать профессиональные задачи в организационно-управленческой, производственно-

управленческой, аналитической, научно-исследовательской, экспертно-консультативной 

образовательной (педагогической), учебно-методической деятельности. 
is aimed at training masters who are competitive in the labor market, capable of solving professional problems in 

organizational and managerial, production and management, analytical, research, expert and advisory 

educational (pedagogical), educational and methodological activities 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/Awarded degree 

7М04102 Менеджмент" білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдары  магистрі 

магистр экономических наук по образовательной программе «7М04102 Менеджмент» 

Master of Economics in the educational program "7M04102 Management" 

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

Коммерциялық директор, CRM менеджері, инновациялық менеджер, HR менеджері,  

логистика менеджері, сыртқы сауда менеджері, жарнама менеджері, PR менеджері, маркетолог, 

бренд менеджер, BTL менеджері, сату бойынша менеджер, қаржылық менеджер, 

сатып алу, супервайзер, интернет-жоба менеджері,  оқытушы 
Коммерческий директор, CRM-менеджер, инновационный менеджер, HR-менеджер, менеджер 

по логистике, менеджер ВЭД, менеджер по рекламе, менеджер по PR, маркетолог, бренд менеджер, 

BTL-менеджер, менеджер по продажам, финансовый менеджер, менеджер по 

закупкам, супервайзер, менеджер интернет-проекта, преподаватель. 

Commercial director, CRM manager, innovation manager, HR manager, manager 

logistics, foreign trade manager, advertising manager, PR manager, marketer, brand manager, BTL 

manager, sales manager, financial manager, procurement, supervisor, Internet project manager, teacher. 

Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of 

professional activity 

Кез келген саладағы барлық меншік формасындағы ұйымдар мен кәсіпорындар; мемлекеттік 

және жергілікті басқару органдары мен инфрақұрылымы(министрліктердің, ведомстволардың, 

облыстық, қалалық, аудандық әкімдіктердің жәнемәслихаттар); орта кәсіптік және жоғары оқу 

орындары; ғылыми орталықтар,ведомствоаралық ғылыми-сараптамалық кеңес беру ұйымдары, 

ӛңіраралық және халықаралық ғылыми жобалау ұйымдары 
Организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферыдеятельности; 

органы и инфраструктура государственного и местного управления(департаменты министерств, 

агентств, областные, городские, районные акиматы имаслихаты); средние профессиональные и 

высшие учебные заведения; научные центры,научно-исследовательские и экспертно-

консалтинговые организации, межведомственные,межрегиональные и международные научные 

проектные организации 

Оrganizations and enterprises of all forms of ownership, regardless of industry and sphereactivities; 

bodies and infrastructure of state and local government(departments of ministries, agencies, regional, 

city, district akimats andmaslikhats); secondary vocational and higher educational institutions; scientific 

centers,research and expert consulting organizations, interdepartmental,interregional and international 

scientific design organizations 

Кәсіби қызмет түрлері /Виды профессиональной деятельности/Professional activities 

- ғылыми - зерттеу; 

- білім беру; 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық; 

- есепайырысужәнежобалау, 

- ӛндіріс және басқару; 



- экономикалық; 

- аналитикалық; 

- сараптама жән екеңес беру; 

- оқу-әдістемелік 

- научно-исследовательская; 

- образовательная; 

- организационно-управленческая; 

- расчетно-проектная, 

- производственно-управленческая; 

- экономическая; 

- аналитическая; 

- экспертно-консультативная; 

- учебно-методическая. 
- research; 

- educational; 

- organizational and managerial; 

- settlement and design, 

- production and management; 

- economic; 

- analytical; 

- expert and advisory; 

- educational and methodical. 

Кәсіби қызметінің функциялары/Функции профессиональной деятельности/Functions of 

professional activity 

- ӛндіріс пен басқарудың негізгі даму бағыттарын жоспарлау; 

- басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, олардың тиімділігін анықтау; 

- ӛндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру, оңтайлы 

ӛндірістік аппараттың құрылысы; 

- жабдықтар мен ӛндіріс технологиясын жетілдіру; 

- персоналды ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру; 

- материалдық және материалдық емес ӛндіріс саласына инновацияларды енгізу 

- корпоративті стратегияларды әзірлеу, стратегиялық міндеттерді шешу және басқару 

компанияның қаржысы. 

- арналған оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу 

бейіндік бағыттағы пәндер. 
- планирование основных направлений развития производства и управления; 

- определение целей и задач управления, их эффективность; 

- формирование структуры производственного объекта и структуры управления, оптимальное 

построение производственного аппарата; 

- совершенствование техники и технологии производства; 

- мотивация персонала, активизация их труда; 

- внедрение инноваций в сфере материального и нематериального производства 

- разработка корпоративных стратегий, решение стратегических задач и управление 

финансами компании. 

- разработка образовательных программ и учебно-методических комплексов по 

дисциплинам профильной направленности. 
- planning of the main directions of development of production and management; 

- definition of goals and objectives of management, their effectiveness; 

- formation of the structure of the production facility and the management structure, optimal 

construction of a production apparatus; 

- improvement of equipment and production technology; 

- staff motivation, activation of their work; 

- introduction of innovations in the field of material and non-material production 



- development of corporate strategies, solution of strategic tasks and management 

company finances. 

- development of educational programs and educational-methodical complexes for 

disciplines of a profile orientation. 

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

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 

ON1 Ғылыми байланысты ана тілінде және шет тілінде жүзеге асыруға; 

ON2 Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саладағы озық 

білімге негізделген зерттелетін салада дамып келе жатқан білім мен түсініктерді кӛрсетуге; 

ON3 Кәсіби деңгейде ӛз білімін, түсінігін және қабілеттерін жаңа ортадағы проблемаларды 

шешу үшін, неғұрлым кең пәнаралық контексте қолдануға; 

ON4 Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге; 

ON 5 Ғылыми таным әдіснамасын, ғылыми білімді ұйымдастырудың принциптері мен 

құрылымын білу,  ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары болуы тиіс; 

ON 6 Ӛз жұмысында мемлекеттік реттеу мен экономикалық жоспарлаудың  шетелдік 

тәжірибесін қолдануға; 

ON 7 Қойылған педагогикалық мақсаттарға жету үшін түрлі нысандарды, әдістерді, құралдар 

мен технологияларды тиімді қолдана білуге; 

ON 8 Кәсіпорын қызметінде нақты тәжірибелік мәселелерді шешуде, сондай-ақ, ұйымдарда 

уәждеме, бақылау және әкімшілік-басқару қызметінің жүйесін құру дағдыларын 

қалыптастырады;  

ON 9 Басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін портфельдік талдау және  стратегиялық 

баламаларды таңдау дағдыларын қалыптастырады; 

ON 10 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру; әр түрлі жағдайларға байланысты басқарудың 

әр түрлі стильдерін пайдалану; кӛшбасшылық қасиеттерді зерттеу әдістері мен әдістемелері, 

даму технологияларын қолдана білу  және кӛшбасшылық қабілетін қалыптастырады. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идей в контексте исследо-

вания; 

ON3 Применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

ON4 Осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений; 

ON 5 Применять на профессиональном уровне принципы и структуру организации научной 

деятельности навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON6 Применять в своей работе зарубежный опыт государственного регулирования и 

экономического планирования; 

ON7 Уметь эффективно использовать различные формы, методы, средства и технологии 

обучения для достижения поставленных педагогических целей; 

ON 8 Формирует навыки решения конкретных практических ситуаций в деятельности 

предприятий; построения системы мотивации, контроллинга и административно-

управленческой деятельности в организациях. 

ON 9 Формирует навыки портфельного анализа для принятия управленческих решений,  

выбора стратегических альтернатив; 

ON 10 Формирует способности осуществлять деловое общение; использовать многообраз-

ные стили управления в зависимости от различных ситуаций; и методами и методиками ис-

следования лидерских качеств, технологиями развития и лидерских способностей. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 Carry out scientific communication in the native and foreign languages; 



ON2 Demonstrate developing knowledge and understanding in the field of study, based on advanced 

knowledge of the field, in the development and / or application of ideas in the context of research; 

ON3 Apply at a professional level their knowledge, understanding and abilities to solve problems in a 

new environment, in a broader interdisciplinary context.; 

ON4 Collect and interpret information to form judgments based on social, ethical and scientific 

considerations.; 

ON 5 Know the methodology of scientific knowledge; the principles and structure of the organization of 

scientificactivities, have the skills of research activities.; 

ON 6 Apply in their work the foreign experience of state regulation andeconomic planning.; 

ON 7 Be able to effectively use various forms, methods, tools and technologies ofteaching to achieve 

the set pedagogical goals; 

ON 8 Develops skills for solving specific practical situations in the activities of enterprises; building a 

system of motivation, controlling and administrative and managerial activities in organizations. 

ON 9 Develops the skills of portfolio analysis for making management decisions, choosing 

strategic alternatives. 

ON 10 Develops the ability to carry out business communication; use a variety of management 

styles depending on different situations; and methods and techniques for the study of leadership 

qualities, technologies for development and leadership abilities. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

Модульді

ң атауы/ 

Название 

модуля/M

odule 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/Module 

learning outcomes 

Компоне

нт 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Цик

л, 

компоне

нт (ОК, 

ВК, 

КВ)/Cyc

le, 

compone

nt (OK, 

VK, KV) 

Пәнд

ер 

коды 

/Код 

дис-

ципли

ны/Th

e code 

discip

lines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины /Brief 

description of the discipline 

Кредитт

ер саны/ 

Кол-во 

креди-

тов/Num

ber of 

credits 

 

Се-

местр

/Seme

ster 

Қалыптаса

тын 

компетенц

иялар 

(кодттары)/

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(коды)/For

med 

competenci

es (codes) 

Жалпы 

кәсіби 

пәндер 

 

 

Общие 

професси

ональные 

дисципли

ны 

 

 General 

profession

al 

disciplines 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON1,ON2,  ON3,  ON4,   

ON7, ON9,  ON10 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 

ON1,ON2,  ON3,  ON4,  ON7, 

ON8, ON9,  ON10 

 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will:ON1,ON2,  ON3,  ON4,   

ON7, ON9,  ON10 

БП/ 
ЖООК       

 

 

GTF  

 

 

Ғылым тарихы 

мен 

философиясы  

 

 

Пән арнайы философиялық талдаудың 

пәні ретінде Ғылым феноменінің 

мәселелерін қарастырады, ғылымның 

тарихы мен теориясы, ғылымның даму 

заңдылықтары және ғылыми білімнің 

құрылымы, ғылым мамандық және 

әлеуметтік институт ретінде, ғылыми 

зерттеулерді жүргізу әдістері, 

ғылымның қоғам дамуындағы рӛлі 

туралы білімді қалыптастырады. 

3 1 ON1 

ON2,  ON3,  

ON7 

БД/ВК IFN  

 

История и фи-

лософия науки   

 

Дисциплина вводит в проблематику фе-

номена науки как предмета специально-

го философского анализа, формирует 

знания об истории и теории науки, о за-

кономерностях развития науки и струк-

туре научного знания, о науке как про-

фессии и социальном институте, о ме-

тодах ведения научных исследований, о 

роли науки в развитии общества 



BD/ UC HPhS 

5201 

History and 

Philosophy of 

science 

The discipline introduces the problems of the 

phenomenon of science as a subject of special 

philosophical analysis, forms knowledge about 

the history and theory of science, about the 

laws of the development of science and the 

structure of scientific knowledge, about sci-

ence as a profession and social institution, 

about the methods of conducting scientific re-

search, about the role of science in the devel-

opment of society 

БП/ЖО

ОК       

 

 

 

 

 

ShT  

5202 

 

 

 

 

 

Шет тілі 

(кәсіби)  

 

 

 

 

 

Осы пәнді оқу кезінде магистранттар 

зерттелетін лексикалық және 

грамматикалық тақырыптар шегінде 

шет тілінде ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас жасау дағдыларын 

меңгереді. Кәсіби қызмет саласында 

арнайы және ғылыми әдебиеттерді 

түсіну дағдыларын дамытуға кӛп кӛңіл 

бӛлінеді. 

5 

 

1 

 

ON1, ON3,  

ON7 

 

БД/ВК IYa  

5202 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

(профессионал

ьный)  

 

 

 

 

 

При изучении данной дисциплины ма-

гистранты овладевают навыками устно-

го и письменного общения на ино-

странном языке в пределах изучаемых 

лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию 

навыков понимания специальной и 

научной литературы в сфере професси-

ональной деятельности. 

BD/ UC FL 

5202 

Foreign 

Language 

(professional) 

When studying this discipline, undergrad-

uates master the skills of oral and written 

communication in a foreign language with-

in the studied lexical and grammatical top-

ics. Much attention is paid to the develop-

ment of skills of understanding special and 

scientific literature in the field of profes-

sional activity. 

БП/ 
ЖООК  
 

ZhMP  

5203 

 

Жоғары 

мектептің пе-

дагогикасы  

Магистранттарды жоғары білім беру 

педагогикасының әдіснамалық 

тұжырымдамалық негіздерімен 

4 1  ON2,  ON4, 

 ON7 



 

 

таныстыру. Оқытушының кәсіби және 

педагогикалық құзыреттілігі туралы 

білімді қалыптастыру. Жоғары оқу 

орнындағы дидактикалық негіздері, 

оқыту үдерісін ұйымдастырудың 

технологиялары, әдіс-тәсілдер  

ерекшеліктерін меңгеру. Жоғары 

мектепте инновациялық және АКТ 

пайдалану. Инновациялық және 

қашықтықтан оқыту 

технологияларының педагогикалық 

негіздерін зерттеу. Болашақ маманды 

тәрбиелеу негізін білу 

БД/ВК PVSh 

5203 

 

 

 

 

Педагогика 

высшей 

школы  

 

Познакомить магистрантов с 

методологическими и теоретико-

концептуальными основами педагогики 

высшей школы. Сформировать знания 

по профессионально- педагогическим 

компетенциям преподавателя. Освоить 

дидактические основания 

образовательного процесса в высшей 

школе, особенности технологий 

проектирования, методов и форм 

организации учебного процесса. 

инновационных и ИКТ в вузе. Изучить 

педагогические основы инновационных 

и дистанционных технологий обучения 

в вузе. Знать основы воспитания 

будущего специалиста 



BD/ UC РVЕ 

5203 

Pedagogy of 

higher education 

To acquaint postgraduates with the 

methodological and theoretical-conceptual 

foundations of higher education pedagogy. 

To form the knowledge on the professional 

and pedagogical competencies of a teacher. 

To master the didactic foundations of the 

educational process in higher education, 

the features of design technologies, meth-

ods and forms of the educational process's 

organization, innovation and information 

and communication 

БП/ 
ЖООК       

 

 

BP  

5204 

 

 

Басқару психо-

логиясы  

 

Адам ресурстарын басқару теориясы, 

персоналды басқару әдістемесі және 

ұйымдағы персоналды басқару жүйесін 

қалыптастыру, ұйымдағы кадр 

жұмысын жоспарлау және персоналды 

басқару стратегиясы, персоналды 

басқару технологиясы және оның 

дамуы, сонымен қатар ұйымдағы 

персоналдың мінез құлқын басқару 

мәселелері мен іс әрекетінің 

нәтижелерін бағалау 

4 1 ON3,  ON6,  

ON7 

БД/ВК PU 

5204 

 

 

Психология 

управления  

 

 

Теория управления человеческими ре-

сурсами, методология управления пер-

соналом и формирования системы 

управления персоналом организации, 

стратегическое управление персоналом 

и планирование кадровой работы в ор-

ганизации, технология управления пер-

соналом и его развитием, а также во-

просы управления поведением персона-

ла организации и оценки результатов 

его деятельности 



BD/ UC РМ 

5204 

Psychology of 

management 

Theory of human resource management, 

methodology of personnel management 

and formation of the organization''s per-

sonnel management system, strategic per-

sonnel management and planning of per-

sonnel work in the organization, technolo-

gy of personnel management and its devel-

opment, as well as issues of management 

of the behavior of the organization''s per-

sonnel and evaluation of the results of its 

activities. 

Стратеги-

ялық 

басқару  

 

 

Стратеги-

ческое 

управле-

ние 

 

Strategic 

manageme

nt 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON3,    ON4, ON5, ON6,  

ON8, ON9,  ON10,  

 

/После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 

ON3,    ON4, ON5, ON6,  

ON8, ON9,  ON10   

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON3,    ON4, ON5, ON6,  

ON8, ON9,  ON10 

 

БП/ТК      КM  

5205 

Қазіргі 

менеджмент 

Пән логикалық реттілікте 

микродеңгейде басқарудың ғылыми, 

әлеуметтік экономикалық және 

психологиялық аспектілерін 

қарастырады. Бұл пән басқару туралы 

білім кешенін қалыптастырады, басқару 

мазмұнын ашады, басқару қызметінің 

түрлі түрлерін жүзеге асырудың, 

басқару және жобалау жүйелерін 

талдаудың, ӛзгерістерді басқарудың, HR 

– тәуекелдердің нақты дағдыларын 

қалыптастырады. 

5 

 

1 

 

ON5,   

ON6,  

ON9,  

ON10 

БД/ 

КВ 

SM   

 205 

Современный 

менеджмент 

Дисциплина в логической последова-

тельности рассматривает научные, со-

циально-экономические и психологиче-

ские аспекты управления на микро-

уровне. Данная дисциплина формирует 

комплекс знаний об управлении, рас-

крывает содержание управления, выра-

батывает конкретные навыки осуществ-

ления различных видов управленческой 

деятельности, анализа систем управле-

ния и проектирования, управление из-

менениями, HR - риски. 



BD/ EC MM 

5205 

Modern man-

agement 

The discipline considers the scientific, so-

cio-economic and psychological aspects of 

micro level management in a logical se-

quence. This discipline forms a complex of 

knowledge about management, reveals the 

content of management, develops specific 

skills for various types of management ac-

tivities, analysis of management systems 

and design, change management, HR risks. 

БП/ 

ТК 

UT 

5205 

Ұйым 

теориясы 

Пән магистрлерде ұйымның тиімді 

жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық 

және мінез-құлық факторларының 

рӛлін, жеке тұлға мен ұйымның ӛзара 

әрекеттесуін реттеудің мазмұны мен 

психологиялық тетіктерін түсінуді және 

ұйымды басқарудың мінез-құлық 

мәселелерін зерттеу саласында 

практикалық дағдыларды дамытуды 

қалыптастырады 

ON4,  

ON7 

ON9 

БД/ 

КВ 

TO  

5205 

Теория 

организации 

Дисциплина формирует у магистров 

понимания роли организационных и по-

веденческих факторов эффективного 

функционирования организации, со-

держания и психологических механиз-

мов регуляции взаимодействия лично-

сти и организации и развитие практиче-

ских навыков в области исследования 

поведенческих проблем управления ор-

ганизацией. 

BD/ EC OT 

5205 

Organisation 

theory 

The discipline forms the masters '' under-

standing of the role of organizational and 

behavioral factors of the effective function-

ing of the organization, the content and 

psychological mechanisms of regulating 

the interaction of the individual and the 

organization, and the development of prac-

tical skills in the field of research of behav-

ioral problems of organization manage-



ment 

КП/ 

ЖООК        

SM   

5301 

Стратегиялық 

менеджмент 

Пән магистранттарда ұйымды 

стратегиялық басқару саласындағы 

негізгі теориялық білімдер мен негізгі 

практикалық дағдыларды 

қалыптастырады, стратегиялардың 

ықтимал нұсқаларын, стратегиялық 

баламаларды әзірлеу әдістерін және 

ұйымның нақты стратегиясын таңдауын 

зерделейді; ұзақмерзімді кезеңге 

ұйымның тұрақты дамуына ықпал 

ететін стратегияны іске асыру бойынша 

іс-шараларды әзірлеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру, нарықтағы 

ӛзгерістерді болжау және проблемалық 

жағдайларды алдын ала болжайды. 

5 1 ON8,   

ON9,  

ON10 

ПД/ 

ВК    

SM  

5301 

Стратегически

й менеджмент 

Дисциплина формирует у магистрантов 

базовые теоретические знания и основ-

ные практические навыки в области 

стратегического управления организа-

циями, изучить возможные варианты 

стратегий,методы разработки стратеги-

ческих альтернатив и выбора конкрет-

ной стратегии организации; сформиро-

вать практические навыки разработки 

мероприятий пореализации стратегии, 

способствующие устойчивому развитию 

организации на долгосрочный период, 

предвидение изменений на рынке и 

предвосхищает проблемных ситуации. 



PD / UC SM 

5301 

Strategic Man-

agement 

The discipline provides the students basic 

theoretical knowledge and basic practical 

skills instrategic management of organiza-

tions, to studypossible strategies, methods 

of development ofstrategic alternatives and 

choice of strategy of the organization; to 

form practical skillsdevelopment activities 

to implement the strategy forsustainable 

development of the organization inthe long 

term, foreseeing changes in the market and 

anticipates problem situations. 

Басқару-

дың 

ӛзекті 

сұрақта-

ры  

 

Актуаль-

ные во-

просы 

управле-

ния 

 

Currentma

nagementi

ssues 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON 3,ON 4, ON5, ON 9, ON 

10 

 

/ После успешного завер-

шения модуля обучающий-

ся будет: 

ON 3,ON 4, ON5, ON 9, ON 

10 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON 3,ON 4, ON5, ON 9, ON 

10 

КП/ 

ТК 

OO-

TIDB 

5302 

Ӛңірде-

облыста туризм 

индустриясын 

дамытуды 

басқару 

Пән туристік индустрия объектілерін 

жоспарлау және салу жӛніндегі қызмет-

ті үйлестіру дағдыларын қалыптастыра-

ды: туристік ӛнімдерді (кӛрмелерді, 

жарнамалық науқандарды, тұсаукесер-

лерді) ілгерілету жӛніндегі іс-

шараларды жоспарлауға қатысу: ту-

рагенттерге және туристерге туристік 

ӛнімдер туралы ақпарат беру стандарт-

тары мен рәсімдерін әзірлеуді ұйымда-

стыруды үйретеді. 

5 

 

 

2 

 

 

ON9, 

ON10 

ПД 

/КВ 

UR-

TIRO 

5302 

Управление 

развитием ин-

дустрии туриз-

ма в регионе-

области 

Дисциплина формирует навыки коор-

дининации деятельностьи по планиро-

ванию и строительству объектов ту-

ристской индустрии: принятие участия 

в планировании мероприятий по про-

движению туристских продуктов (вы-

ставок, рекламных кампаний, презента-

ций): в организации разработки стан-

дартов и процедур предоставления ин-

формации о туристских продуктах ту-

рагентам и туристам 



PD/EC MDTA

R 5302 

Management of 

the development 

of the tourism 

industry in the 

region-region 

The discipline develops the skills of coor-

dinating the planning and construction of 

tourist industry facilities: taking part in the 

planning of events to promote tourist prod-

ucts (exhibitions, advertising campaigns, 

presentations): in organizing the develop-

ment of standards and procedures for 

providing information about tourist prod-

ucts to travel agents and tourists. 

КП/ 

ТК 

UBK 

5302 

Ұйымдағы 

басшылық 

және 

кӛшбасшылық 

Курс нарық жағдайында ұйымды 

басқарудың тиімділігін арттыру 

мақсатында жетекшілік пен 

кӛшбасшылықтың теориялық және 

әдістемелік мәселелерін ашады, топтық 

дисциплина процестері және ұйымда 

басқару шешімдерін қабылдау 

жүйесінде командаларды қалыптастыру 

принциптері туралы білім кешенін 

қалыптастырады. 

ON3,   

ON7,  

ON10 

ПД/КВ RLO 

5302 

Руководство и 

лидерство в 

организации 

Курс раскрывает теоретические и мето-

дические вопросы лидерства и руковод-

ства с целью повышения эффективности 

управления организацией в условиях 

рынка, формирует комплекс знаний о 

процессах групповой динамики и прин-

ципах формирования команд в системе 

принятия управленческих решений в 

организации 

PD/EC MLO 

5302 

Management 

and Leadership 

in the Organiza-

tion 

The course covers theoretical and method-

ological issues of leadership and manage-

ment in order to improve the effectiveness 

of organization management in the market, 

forms a set of knowledge about the pro-

cesses of group dynamics and the princi-

ples of team formation in the system of 

managerial decision-making in the organi-

zation. Inspiring leadership. 



КП/ 

ТК                

HR M 

5302 

HR-

менеджменті 

Пән студенттерде қазіргі заманғы 

ұйымдағы әлеуметтік-еңбек 

қатынастарын басқарудың тұтас 

жүйесін қалыптастыруға, кадрлық 

стратегияны жоспарлау мен іске 

асырудың әдістері мен 

технологияларын меңгеруге, еңбек 

қызметін ынталандыруға, персоналды 

оқыту мен дамытуға, жанжалдар мен 

еңбек дауларын реттеуге бағытталған. 

ON7, ON8,  

ON10 

ПД/ 

КВ 

HR 

M5302 

HR-

менеджмент 

Дисциплина нацелена на формирование 

у студентов видения целостной системы 

управления социальнотрудовыми отно-

шениями в современной организации, 

овладение методиками и технологиями 

планирования и реализации кадровой 

стратегии, мотивации трудовой дея-

тельности, обучения и развития персо-

нала, регулирования конфликтов и тру-

довых споров. 

PD/EC HR M 

5302 

HR Manage-

ment 

The discipline is aimed at forming students 

'' vision of a holistic system of managing 

social and labor relations in a modern or-

ganization, mastering methods and tech-

nologies for planning and implementing 

personnel strategy, motivating labor activi-

ty, training and development of personnel, 

and regulating conflicts and labor disputes 

КП/ 

TК          

KM 

5303 

Коммуникация

лық 

менеджмент 

Пән ұйымдағы байланыс процесін 

ұйымдастыраға және басқара білу және 

қызметтің әртүрлі салаларында тиімді 

коммуникацияларды жүзеге асыру 

дағдыларын меңгеру қабілетін 

қалыптастырады. 

5 

 

2 

 

ON3,   

ON4, 

ON9 



ПД/ 

KB 

KM 

5303 

Коммуникацио

нный  

менеджмент   

Дисциплина формирует способность 

уметь организовать и управлять процес-

сом коммуникаций в организации и 

владеть навыками осуществления эф-

фективных коммуникаций в различных 

сферах деятельности 

PD/EC CM 

5303 

Communication 

management 

The discipline forms the ability to be able 

to organize and manage the communica-

tion process in the organization and pos-

sess the skills to implement effective 

communications in various fields of activi-

ty. 

КП/ 

TК          

IZhTB 

5303 

Инвестициялық 

жобаларды 

талдау және 

басқару 

Пән инвестициялық талдау бойынша 

жұмысты ұйымдастыру, басқаруда ин-

вестициялық талдауды пайдалану, инве-

стициялардың әсері мен тиімділігін 

анықтау, инвестициялардың кірістілігі 

мен құнын бағалау, Нақты активтер мен 

бағалы қағаздар портфеліне инвестици-

ялар портфелін қалыптастыру дағдыла-

рын қалыптастырады. 

ON3,  

ON4,  

ON9 

ПД/ 

KB    

AUIP 

5303 

Анализ и 

управление ин-

вестиционных 

проектов 

Дисциплина формирует навыки органи-

зовать работу по инвестиционному ана-

лизу, использовать инвестиционный 

анализ в управлении, определять эф-

фекты и эффективность инвестиций, 

оценивать доходность и стоимость ин-

вестиций, формировать портфели инве-

стиций в реальные активы и портфели 

ценных бумаг 

PD/EC AMIP 

5303 

Analysis and 

management of 

investment pro-

jects 

The discipline develops the skills to organ-

ize work on investment analysis, to use 

investment analysis in management, to de-

termine the effects and effectiveness of 

investments, to evaluate the profitability 

and value of investments, to form portfoli-

os of investments in real assets and securi-

ties portfolios. 



Сауда 

менедж-

менті 

 

 Торго-

вый  ме-

неджмент 

 

Trademan

agement 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON5, ON6, ON7,ON 08,  ON 

9,  

 

/ После успешного завер-

шения модуля обучающий-

ся будет: 

 ON5, ON6, ON7,ON 08,  ON 

9, 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

 ON5, ON6, ON7,ON 08,  ON 

9, 

КП/ 

TК          

BBO 

6305 

Баға және баға 

орнату 

Пән баға белгілеудің әртүрлі әдістерін 

қолдана білу қабілетін қалыптастырады; 

баға белгілеу саласындағы маркетингтік 

құралдарды пайдалану; баға 

стратегиясы мен тактикасын дұрыс 

анықтау; баға белгілеу саласындағы 

нақты практикалық жағдайларды талдау 

және бағалау кезінде ойлау дербестігі 

мен шығармашылық кӛзқарасын 

кӛрсету; баға белгілеу теориясы 

бойынша ӛзінің практикалық 

қызметінде пайдалану, сондай-ақ баға 

белгілеу мәселелеріне қатысты 

маркетингтік мәселелер мен нақты 

нарықтық жағдайларға талдау жүргізу 

дағдыларын меңгеру; бағаларды 

есептеудің заманауи тәсілдері мен 

тәсілдерін қолдану; баға белгілеу 

саласында шешімдер қабылдаудың 

неғұрлым ұтымды тәсілдерін таңдау. 

5 

 

3 

 

ON 6 

ON 8 

ПД/ 

KB    

CC 

6305 

Цены и 

ценообразован

ие 

Дисциплина формирует способность 

уметь применять различные методы це-

нообразования; использовать маркетин-

говые инструменты в области ценообра-

зования; правильно определять ценовую 

стратегию и тактику; проявлять само-

стоятельность мышления и творческий 

подход при анализе и оценке конкрет-

ных практических ситуаций в области 

цено-образования; использовать по тео-

рии ценообразования в своей практиче-

ской деятельности, а также владеть 

навыками проведения анализа марке-

тинговых проблем и конкретных ры-

ночных ситуаций, касающихся вопросов 

ценообразования; использования совре-

менных приемов и способов расчета 

цен; выбора наиболее рациональных 



способов принятия решений в области 

ценообразования. 

PD/EC PP  

6305 

Pricis and pric-

ing 

The discipline forms the ability to be able 

to apply various pricing methods; use mar-

keting tools in the field of pricing; correct-

ly determine the pricing strategy and tac-

tics; show independent thinking and crea-

tivity in analyzing and evaluating specific 

practical situations in the field of pricing; 

use pricing theory in their practical activi-

ties, as well as possess the skills of analyz-

ing marketing problems and specific mar-

ket situations related to pricing issues; the 

use of modern methods and methods of 

calculating prices; the choice of the most 

rational ways of making decisions in the 

field of pricing 

КП/ТК ShB 

6305 

Шығындарды 

басқару 

Пән басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін шығындарды қалыптастыра білу 

және ӛнімнің (жұмыстардың, 

қызметтердің) ӛзіндік құнын 

калькуляциялау, сондай-ақ ұйымда 

ұтымды басқарушылық шешімдер 

қабылдау мақсатында шығындар 

туралы экономикалық ақпаратты 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

қабілетін қалыптастырады. 

ON4 

ON6 , 

 ON 9 

ПД 

/КВ 

UZ 

6305 

Управление 

затратами   

Дисциплина формирует способность 

уметь формировать затраты и калькули-

ровать себестоимость продукции(работ, 

услуг) для принятия управленческих 

решений, а также владеть навыками 

формирования экономической инфор-

мации о затратах с целью принятия ра-



циональных управленческих решений в 

организации. 

PD/EC CM 

6305 

Cost manage-

ment 

The discipline forms the ability to beable 

to formcostsandcal culate the costof prod-

ucts (works, services) formaking manage-

men tdecisions, aswellastopossessthe skill 

sofformingeconomic in formation abou 

tcostsinorderto makerat ionalmana gement 

decisionsin the organization 

КП/ 

ТК 

BM 

6306 

Брэнд-

менеджмент 

Пәнді оқу бренд-менеджмент 

саласындағы маркетологтардың кәсіби 

дайындығының ӛсуіне ықпал етеді. Бұл 

курс мынадай бағыттарды зерделеуді 

қамтиды: брендті заманауи түсіну; 

бренд менеджментін құру және дамыту; 

стратегиялық бренд-менеджмент; 

брендтер портфелін басқару және 

дамыту; бренд-коммуникация; брендті 

капиталдандыру, аудит және бағалау; 

жаһандық бренд-менеджмент. 

5 

 

3 

 

ON7 , 

ON 8 

ПД 

/КВ 

BM 

6306 

Брэнд-

менеджмент 

Изучение дисциплины способствует ро-

сту профессиональной подготовленно-

сти маркетологов в области брэнд-

менеджмента. Данный курс включает в 

себя изучение следующих вопросов: со-

временное понимание бренда возникно-

вение и развитие бренд-менеджмента; 

стратегический бренд-менеджмент; 

управление и развитие портфеля брен-

дов; бренд-коммуникации; капитализа-

ция, аудит и оценка бренда; глобальный 

бренд-менеджмент. 

PD/EC BM 

6306 

Brand Manage-

ment 

The study of the discipline contributes to 

the growth of professional training of mar-



keters in the field of brand management. 

This course includes the following topics: 

modern understanding of the brand; the 

emergence and development of brand 

management; strategic brand management; 

brand portfolio management and develop-

ment; brand communications; brand capi-

talization, audit and evaluation; global 

brand management. 

КП/ 

ТК 

TM 

6306 

Trade 

менеджмент 

Пән сауда кәсіпорындарының 

тауарларын сатып алу және сату 

процестерін жоспарлау және 

ұйымдастыру дағдыларын; оның сауда 

қызметінің түрін және орындалатын 

коммерциялық операциялардың 

сипатын ескере отырып, кәсіпорынның 

тауарлық ассортиментін қалыптастыру 

дағдыларын; тауар қозғалысының 

әртүрлі кезеңдерінде сауда процестерін 

ұтымды ұйымдастыру дағдыларын; 

коммерциялық кәсіпорындардың 

кадрлық, материалдық және қаржылық 

ресурстарының жай-күйін талдау және 

бағалауды; шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін бақылау 

дағдыларын меңгеру қабілетін 

қалыптастырады. 

ON7,  

ON 9 

ПД/ 

КВ 

TM 

6306 

Trade 

менеджмент 

Дисциплина формирует способность 

владеть навыками планирования и орга-

низации процессов закупки ипродаж 

товаров предприятий торговли; навы-

ками формирования товарногоассорти-

мента предприятия с учетом вида его 

торговой деятельности и характеравы-

полняемых коммерческих операций; 

навыками рациональной организации-

торговых процессов на различных эта-

пах товародвижения; анализ и оценки 



состояния кадровых, материальных и 

финансовых ресурсов коммерческих 

предприятий; навыками контроля за де-

ятельностью хозяйствующих субъектов. 

PD/EC TM 

6306 

Trade manage-

ment 

The discipline forms the ability to master 

the skills of planning and organizing the 

processes of purchasing and selling goods 

of trade enterprises; the skills of forming 

the product range of the enterprise, taking 

into account the type of its trading activi-

ties and the nature of the commercial oper-

ations performed; the skills of rational or-

ganization of trade processes at various 

stages of commodity movement; analysis 

and assessment of the state of personnel, 

material and financial resources of com-

mercial enterprises; the skills of monitor-

ing the activities of economic entities. 

КП/ 

ТК       

IA  

6306 

Іскерлік 

әкімшілік 

Пән дағдарыстық жағдайларды тиімді 

басқару, корпоративтік мәдениет пен 

сыртқы ортаның ӛзара іс-қимылын 

қамтамасыз ету, ұйымдастыру 

стратегиясының үш деңгейін 

әзірлеу,қазіргі заманғы ұйымдарда 

тиімді шешімдер қабылдауға ықпал 

ететін модельдер мен әдістерді қолдану 

дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ 

қызметкерлерді бақылау мен кешенді 

басқаруды жүзеге асыруда 

мультимәдени топ-тарды басқарудағы 

құзыреттілікті дамытады 

ON5, ON6, 

ON9, ON10 

ПД/ 

КВ 

DA  

6306 

Деловое 

администриров

ание 

Дисциплина формирует навыки эффек-

тивного управления кризисными ситуа-

циями, обеспечения взаимодействия 

корпоративной культу-ры и внешней 

среды, разработки трех уровней органи-

зационной стратегии, применения моде-

лей и методов, способствующих приня-



тию эффективных решений в современ-

ных организациях, а также развивает 

компетенции в управлении мультикуль-

турными командами в осуществлении 

контроля и комплексного управления 

качеством 

PD/EC BA 

6306 

Business admin-

istration 

The discipline develops the skills of effec-

tive crisis management, ensuring the inter-

action of corporate culture and the external 

environment, developing three levels of 

organizational strategy, applying models 

and methods that contribute to effective 

decision-making in modern organizations, 

as well as developing competencies in the 

management of multicultural teams in the 

implementation of control and integrated 

quality management. 

КП/ 

ТК 

KM 

6307 

Кадрлық 

менеджмент 

Бұл пән мамандықты игерудегі кәсіби 

білім мен дағдыларды қалыптастырады. 

Адам ресурстарын басқару дегеніміз - 

кез-келген ӛндірістегі, соның ішінде 

білім беру қызметтері саласындағы 

жетекші факторды басқару.Жаңа 

жағдайдағы персоналды басқару 

проблемасы экономикалық 

реформалардың әлеуметтік бағытының 

тұлғаға бет бұруымен қиындай түседі, 

бұл ұйым персоналының мінез-құлқын 

басқаруды және олардың қызметінің 

нәтижелерін бағалауды талап етеді. 

4 

 

3 

 

ON4,  

ON6,  

ON 8 

ПД/ 

КВ 

KM 

6307 

Кадровый 

менеджмент 

Данная дисциплина формирует профес-

сиональные знания и умения при освое-

нии специальности. Управление персо-

налом – это управление ведущим фак-

тором любого производства, включая 

индустрию образовательных услуг. 

Проблема управления кадрами в новых 

условиях усугубляется еще и тем, что 



социальная направленность экономиче-

ских реформ поворачивается лицом к 

человеку, что неумолимо предполагает 

управление поведением персонала ор-

ганизации и оценке результатов его дея-

тельности. 

PD/EC PM 

6307 

Personnel man-

agement 

This discipline forms professional 

knowledge and skills in the development 

of a specialty. Human re-source manage-

ment is the management of a leading factor 

in any production, including the education-

al-services industry.The problem of per-

sonnel man-agement in the new conditions 

is aggravated by the fact that the social ori-

entation of economic reforms turns to face 

the person, which inexorably presup-poses 

the management of the behavior of the or-

gan-ization''s personnel and the assessment 

of the results of their activities. 

КП/ 

ТК 

KB 

6307 

Корпоративтік 

басқару 

Пән магистранттарда корпоративтік 

басқару теориясында іргелі ғылыми 

білімді және корпоративтік 

құрылымдармен басқару қызметі 

саласындағы практикалық дағдыларды 

қалыптастырады. Ӛзара ынтымақтастық 

деңгейі, қызметкерлердің кәсіпорынмен 

сәйкестендірілуі және оның даму 

перспективасы. Корпоративтік 

құндылықтар 

ON4,  

ON8 , 

ON9 

ПД/ 

КВ 

KU 

6307 

Корпоративное 

управление 

Дисциплина формирует у магистрантов 

фундаментальных научных знаний в 

теории корпоративного управления и 

практических навыков в области управ-

ленческой деятельности корпоративны-

ми структурами. Удовлетворенности 

работников условиями труда, уровня 

взаимного сотрудничества, идентифи-

цирования работников с предприятием 



и перспективами его развития. 

PD/EC CG 

6307 

Corporate gov-

ernance 

The discipline provides undergraduates 

withfundamental scientific knowledge in 

the theoryof corporate governance and 

practical skills inthe field of management 

of corporate structures.Employees satisfac-

tion with working conditions, the level of 

mutual cooperation, identification of em-

ployees with the enterprise and prospects 

for its development. 

Логисти-

калық 

менедж-

мент 

 

Логисти-

ческий 

менедж-

мент 

 

Logistics 

manageme

nt 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON 3, ON8, ON 9, ON 10 

 

 

/ После успешного завер-

шения модуля обучающий-

ся будет: 

ON 3, ON8, ON 9, ON 10 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON 3, ON8, ON 9, ON 10 

КП/ 

TК 

LM 

5304 

Логистикалық 

менеджмент 

Пән аясында магистранттар 

материалдық және онымен байланысты 

ақпараттық және қаржылық 

ағындардың қозғалысын логистикалық 

басқарудың теориялық және 

практикалық негіздерін оқып үйренеді. 

Пән логистикалық үрдісті басқару 

бойынша Компанияның стратегиясы 

мен саясатын әзірлеу дағдыларын 

қалыптастырады 

5 

 

2 

 

ON8,    

ON9,  

ON10 

ПД/ 

KB    

LM 

5304 

Логистический 

менеджмент 

 

В рамках дисциплины магистранты 

изучат теоретические и практические 

основы логистического управления 

движением материального и связанные 

с ними информационных и финансовых 

потоков. Дисциплина формирует навы-

ки разработки стратегии и политики 

компании по управлению логистиче-

ским процессом 



PD/EC LM 

5304 

Logistics 

management 

Within the framework of the discipline, 

undergraduates study the theoretical and 

practical foundations of logistics manage-

ment of the movement of material and re-

lated information and financial flows. The 

discipline forms the skills of developing 

the company's strategy and policy for man-

aging the logistics process. 

КП/TК  KМ 

5304 

Консалтинг 

менеджменті 

Бағдарлама стратегиялық кӛріністі, 

операциялық, стратегиялық және 

қаржылық менеджмент, маркетингті 

және сату жүйесін басқару, процестік 

талдау салаларында қазіргі заманғы 

басқарушылық білімді алуды, сондай-ақ 

компаниялардағы ӛзгерістерді басқару 

үшін қажетті құзыреттерді дамытуды 

қалыптастырады. 

ON8,    

ON9,  

ON10 

ПД/ 

KB    

MK 

5304 

Менеджмент  

консалтинга 

Программа формирует стратегическое 

видение, приобретение современных 

управленческих знаний в областях 

операционного, стратегического и 

финансового менеджмента, управления 

маркетингом и системой продаж, 

процессного анализа, а также развития 

компетенций, необходимых для 

управления изменениями в компаниях. 

PD/EC MC 

5304 

Management 

consulting    

The program forms a strategic vision, the 

acquisition of modern management 

knowledge in the areas of operational, 

strategic and financial management, 

marketing and sales system management, 

process analysis, as well as the 

development of competencies necessary 

for managing changes in companies. 



КП/TК KBT 

6308 

Қазіргі 

басқарушылық 

талдау 

Пән ұйым қызметінің нәтижелі 

кӛрсеткіштеріне әсер ететін 

факторларды анықтай білу қабілетін 

қалыптастырады; шығындар мен 

кірістер туралы дәйекті ақпараттың 

арқасында жоғары аналитикалық 

дәрежені қамтамасыз ететін 

маржиналдық және сегменттік талдау 

жүргізу; Инвестициялық шешімдердің 

тиімділігін бағалау, сондай-ақ 

басқарушылық талдау арқылы 

ұйымдардың экономикалық қызметінің 

күрделі мәселелерін ӛз бетінше қою 

және шешу дағдыларын меңгеру. 

5 

 

3 

3 

ON3,  ON5, 

ON8,  ON9, 

ON10 

ПД 

/KB    

SUA  

6308 

Современный 

управленчески

й анализ 

Дисциплина формирует способность 

уметь выявлять факторы, оказывающие 

влияние на результативные показатели 

деятельности организации; проводить 

маржинальный и сегментарный анализ, 

обеспечивающий высокую степень 

аналитичности, благодаря 

последовательной информации о 

затратах и доходах; оценивать 

эффективностьинве стиционных 

решений, а также владеть навыками по 

самостоятельной постановке и решению 

сложных вопросов экономической 

деятельности организаций по средством 

управленческого анализа. 

PD/EC MMA 

6308 

Modern 

management 

analysis 

The discipline develops the ability to 

identify factors that affect the performance 

of an organization; to conduct margin and 

segment analysis, which provides a high 

degree of analyticity, thanks to consistent 

information about costs and revenues; to 

evaluate the effectiveness of investment 

decisions, as well as to possess the skills to 

independently formulate and solve 



complex issues of economic activity of 

organizations through management 

analysis. 

КП/ 

TК 

AM 

6308 

Аграрлық 

менеджмент 

Пән ӛндірістік жоспарларды әзірлеу 

және оларды іске асыру; Кәсіпорын 

қызметкерлерінің еңбегін нормалау; 

агроӛнеркәсіптік кешенді 

ұйымдастыруды жетілдіру жӛніндегі іс-

шараларды әзірлеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

ON8,   

ON9, 

ON10 

ПД/ 

KB    

AM 

6308 

Аграрный 

менеджмент 

Дисциплина формирует навыки 

разработки производственных планов и 

их реализации; нормирования труда 

работников предприятия; разработки 

мероприятий по совершенствованию 

организации агропромышленного 

комплекса 

PD/EC AM 

6308 

Agricultural 

management 

The discipline forms the skills of 

developing production plans and their 

implementation; rationing the work of 

employees of the enterprise; developing 

measures to improve the organization of 

the agro-industrial complex. 

КП/ 

TК  

KUB 

6308 

Қонақ үй 

бизнесі 

Тәртіп қаржылық-шаруашылық 

қызметті басқару, қонақ үй 

қызметкерлерінің жұмысын үйлестіру, 

қызметкерлерді іріктеу және оқыту, 

сонымен қатар қонақ үйдің барлық 

қызметкерлерінің үйлесімді жұмысына 

қол жеткізу және қонақтарға қызмет 

кӛрсетудің жоғары сапасы дағдыларын 

қалыптастырады. 

ON8,   

ON9, 

ON10 



ПД/ 

KB    

GB 

6308 

Гостиничный 

бизнес 

Дисциплина формирует навыки 

руководить финансово-хозяйственной 

деятельностью, координировать работу 

персонала гостиницы, в подборе и 

обучении персонала,а также в 

достижении слаженности работы всех 

сотрудников гостиницы и высокого 

качества обслуживания гостей. 

PD/EC HB 

6308 

Hotel business The discipline forms the skills to manage 

financial and economic activities, 

coordinate the work of the hotel staff, in 

the selection and training of staff, as well 

as in achieving the coherence of the work 

of all hotel employees and the high quality 

of guest service. 

Вариативтік пәндер /Вариативные дисциплины 

  БП/ТК      

БД/КВ 

BD/ EC 

IDBA

DB 

5206, 

5207 

Интеллектуалд

ы дарынды 

білім 

алушылардың  

дамуын 

басқару 

Бұл пән дарынды оқушылардың дамуын 

басқару саласында педагог-

психологтың кәсіби құзыреттілігін 

дамытуға бағытталған. Онда дарынды 

білім алушылардың білім беру 

саласындағы заманауи үрдістер, 

зияткерлік дарынды білім алушылардың 

дамуын басқарудың мазмұнды және 

аспаптық аспектілері, осы процесті 

психологиялық-педагогикалық қолдау 

бағдарламасын әзірлеу технологиялары 

және оны іске асырудың инновациялық 

форматтары кӛрініс тапты. 

5 2 ON3, 

ON10 

 URLO

O 

5206, 

5207 

Управление 

развитием 

интеллектуальн

о одаренных 

обучающихся 

Данная дисциплина нацелена на 

развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога в 

области управления развитием 

одаренных обучающихся. В ней нашли 

отражение современные тенденции в 

сфере образования одаренных 

обучающихся, содержательные и 

инструментальные аспекты управления 



развитием интеллектуально одаренных 

обучающихся, технологии разработки 

программы психолого-педагогического 

сопровождения данного процесса и 

инновационные форматы ее реализации. 

 MIFU

D 

Managing the 

De-velopment 

of Intel-lectually 

Gifted Learners 

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 of 

gifted students, substantive and 

instrumental aspects of managing the 

development of intellectually gifted 

students, technologies for developing a 

program of psychological and pedagogical 

support for this process and innovative 

formats for its implementation 

 БП/ТК 

БД/КВ 

OIAIF

A 

Оқу іс-

әрекетінің 

инновациялық 

формаларының 

әдістемесі 

Жоғары мектепте инновациялық 

оқытудың мәнін меңгеруге бағытталған. 

Білім берудегі инновацияның 

әдіснамалық тәсілдері қарастырылады. 

Инновация теориясы мен 

практикасының интеграциялық 

үдерістері анықталады. Педагогтың 

жаңашыл мәдениетіне қойылатын 

талаптар берілген. Курстың мазмұны 

оқу қызметін ұйымдастырудың 

инновациялық форматын, оқытуды 

ұйымдастыру формаларын, 

технологиялары мен әдіс-тәсілдері 

университеттегі оқу үдерісінің жоғары 

сапалы нәтижесін қамтамасыз ететін 

тұрғыда қарастырылады. 

5 2 ON7, 

ON8 

MIFU

D 

Методология 

инновационны

х форм 

учебной 

деятельности 

Направлена на освоение сущности 

инновационного обучения в вузе. 

Рассматриваются методологические 

подходы для инноваций в образовании. 

Определены интеграционные процессы 

ON 5 

ON 7 



теории и практики инновационной 

деятельности. Даны требования к 

инновационной культуре педагога. В 

содержании курса рассмотрены 

инновационный формат организаци 

учебной деятельности, формы 

организации обучения, технологии, 

обеспечивающие качественный 

результат образовательного процесса в 

вузе. 

MI 

FEA 

Methodology of 

Innovative 

Forms of 

Educational 

Activity 

The discipline is aimed at mastering the 

essence of innova-tive education at the 

university. Methodological approaches for 

innovations in education are considered. 

The integration processes of the theory and 

practice of innovation activity are 

determined. The requirements for the 

innovative culture of the teacher are given. 

The content of the course considers the 

innovative format of the organization of 

educational ac-tivities, forms of 

organization of education, technologies 

that provide a high-quality result of the 

educational process at the university 

BBZh Білім беруді 

жекелендіру 

Пән қазіргі білім беру трендтерінің бірі 

– дербестендіру туралы түсініктерді 

қалыптастыруға бағытталған. Оның 

мазмұны келесі тақырыптармен 

ұсынылған: білім берудің жеке моделі, 

оның құрылымы мен факторлары; жеке 

оқыту принциптері; оқытудың жеке 

траекториясы туралы түсінік; жеке білім 

берудегі байланыс ерекшеліктері 

ON5, 

ON7 

PO Персонализаци

я образования 

Дисциплина направлена на 

формирование представлений об одном 

из трендов современного образования – 

персонализации. Ее содержание 

представлено следующими темами: 



персонализированная модель 

образования, ее структура и факторы; 

принципы персонализированного 

учения; понятие индивидуальной 

траектории обучения; особенности 

коммуникации в персонализированном 

образовании. 

PE Personalization 

of education 

The discipline is aimed at forming ideas 

about one of the trends of modern 

education – personalization. Its content is 

represented by the following topics: 

personalized education model, its structure 

and factors; principles of personalized 

teaching; the concept of individual learning 

trajectory; features of communication in 

personalized education. 

IT Интернет 

технологиялар

ы 

Интернет технологиялар веб - қызметті 

қашықтан жұмыс істеу үшін дербес 

дамытуға мүмкіндік береді. Деректерді 

нақты уақытта басқару қажет. 

ON3, 

ON7 

ON 8 

IT Интернет 

технологии 

Интернет технологии позволяют 

самостоятельно разработать Web-сервис 

для удаленной работы. Управлять 

данными в режиме реального времени. 

IT Internet 

technology 

Internet technologies allow you to 

independently develop a Web service for 

remote work. Manage data in real time. 

ZhBK

T 

Жобаларды 

басқарудың 

қазiргi 

технологиясы 

Жобаларды басқарудың қазiргi 

технологиялары заманауи CASE-

құралдарымен кәсіпорындардың 

тиімділігін арттыруға бағытталған 

пәндік мәселелерді шешу үшін 

жоспарлау мен жобалық басқаруды 

қарастырады. 

ON7, 

ON9 

STUP Современные 

технологии 

управления 

проектами   

Современные технологии управления 

проектами рассматривает планирование 

и управление проектами для решения 

задач предметной области 



направленных на повышение 

эффективности работы предприятий 

современными CASE-средствами 

MTPM Modern 

technologies of 

project 

management 

Modern technologies of project 

management considers planning and 

project management for solving problems 

of the subject area aimed at improving the 

efficiency of enterprises with modern 

CASE-tools 

BTP Бұлтты 

технологиялард

ы пайдалану 

Бұлтты технологияларды пайдалану 

қашықтан басқаруға арналған арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз ету мен 

құралдарды қолданудың заманауи 

әдістері мен технологияларын 

қарастырады 

ON3, 

ON7 

ON 8 

IOT Использование 

облачных 

технологий 

Использование облачных технологий 

рассматривает современные методы и 

технологий использования, 

специализированных программно-

инструментальных средств удалѐнного 

управления 

TCC The use of cloud 

computing 

The use of cloud computing considers 

modern methods and technologies of using 

specialized software and tools for remote 

control. 

   ITSM IT-сервис 

менеджменті 

АТ-қызметтерді басқару арқылы 

автоматтандырылған бизнес-

процестердін тәсілін және принциптерін 

үйрену 

  ON2 

ON7, 

ON9 

ITSM IT-сервис 

менеджмент 

IT-сервис менеджмент изучение 

принципов и подходов автоматизации 

бизнес-процессов через процесс 

управления уровня услуг IT- сервисами. 

ITSM IT-service 

management 

IT-service management study of principles 

and approaches to automating business 

processes through the process of managing 

the level of services by IT-services. 



KKKP Конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Пән кез келген профильдегі маманның 

іс-әрекетінің түрі ретінде қарым-

қатынас туралы білімді меңгеруге 

бағытталған, кәсіби даму мен тұлғаның 

ӛзін-ӛзі жүзеге асырудағы қарым-

қатынастың маңызы туралы. Пән 

барлық әлеуметтік жағдайларда 

табысты қарым -қатынас дағдыларын 

қалыптастырады. 

 ON2 

ON4, 

ON9 

PKO Психология 

конструктивног

о общения 

Дисциплина направлена на усвоение 

знаний об общении как виде 

деятельности специалиста любого 

профиля, о значении общения в 

профессиональном развитии и личной 

самореализации. Дисциплина 

формирует навыки успешного общения 

в любых социальных ситуациях. 

 

PCC Psychology of 

construktive 

communication 

The discipline is aimed at mastering 

knowledge about communication as a type 

of activity of a specialist of any profile, 

about the importance of communication in 

professional development and personal 

self-realization. The discipline forms the 

skills of successful communication in all 

social situations. 

 

PIKK Риторика. 

Іскерлік 

қарым-қатынас 

Пән нәтижелі іскерлік келіссӛздер 

жүргізе отырып, маманның кәсіби 

қызметінде іскерлік қарым -қатынас 

дағдыларын, риторикалық мәдениетті 

қалыптастырады. Магистранттар 

вербалды қарым-қатынастың 

психологиялық аспектілерін, 

риторикалық әдістер мен 

дәлелдемелердің құрылымын меңгереді, 

сендіру, іскерлік әңгіме жүргізу, 

пікірталас, вербалды емес 

коммуникация құралдарын меңгереді. 

 ON2 

ON5 

ON10 



PDO Риторика. 

Деловое 

общение 

Дисциплина формирует навыки 

делового общения, риторической 

культуры в профессиональной 

деятельности специалиста, ведения 

продуктивных деловых переговоров. 

Магистранты усвоят психологические 

аспекты речевого общения, 

риторические приемы и структуру 

доказательств, овладеют мастерством 

убеждения, ведения деловой беседы, 

спора, невербальными средствами 

общения. 

PBC Rhetoric. 

Business 

Communication 

Discipline forms business skills, rhetorical 

culture in professional activities of a 

specialist, conducting productive business 

negotiations. Magistrants will assume the 

psychological aspects of speech 

communication, rhetorical techniques and 

the structure of evidence, will master the 

skill of conviction, business conversation, 

dispute, non-verbal means of 

communication. 

IR Іскерлік 

риторика 

Пән магистранттарды риторика ӛнерінің 

қалыптасу және даму тарихымен, 

риторика түрлерімен, заманауи 

спикерлердің сӛйлеу мәдениетінің 

шарттары мен талаптарымен 

таныстырады. Ауызша сӛйлеуге 

дайындық кезеңдері (тақырып, мақсат, 

сӛйлеу типі мен түрі), сӛйлеудің негізгі 

формалары (диалог, монолог), риторика 

түрлері (жалпы және жеке) туралы 

түсінік береді 

 ON 4 

ON 8 

DR Деловая 

риторика 

Дисциплина знакомит магистрантов с 

историей становления и развития 

искусства риторики, видами риторики, с 

условиями и требования к речевой 

культуре современных ораторов. Дает 

 



представление об этапах подготовки к 

устной речи (тема, цель, вид и тип 

речи), об основных формах речи 

(диалог, монолог), видах риторики 

(общая и индивидуальная) 

BR Business 

rhetoric 

The discipline introduces undergraduates 

to the history of the formation and 

development of the art of rhetoric, the 

types of rhetoric, the conditions and 

requirements for the speech culture of 

modern speakers. Gives an idea of the 

stages of preparation for oral speech (topic, 

purpose, type and type of speech), about 

the main forms of speech (dialogue, 

monologue), types of rhetoric (general and 

individual) 

 

IKT Іскерлік қазақ 

тілі 

Бұл пән жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру бағдарламасында оқитын 

магистранттарға арналған. Пәнде 

іскерлік қазақ тілінің практикалық негізі 

қарастырылады. Магистранттар тіл 

мәдениетінің нормаларын, іскери 

лексикалық минимумдарды, қазақ 

тілінде іс-жүргізу дағдыларын 

меңгереді 

 ON1, 

ON2 

ON 9 

IKT Деловой 

казахский язык 

Данная дисциплина предназначена для 

магистрантов, обучающихся по 

программе послевузовского 

образования. В дисциплине 

рассматривается практическая основа 

делового казахского языка. 

Магистранты овладевают нормами 

языковой культуры, деловыми 

лексическими минимумами, навыками 

делопроизводства на казахском языке 

DkYa Business 

Kazakh 

language 

This discipline is intended for 

undergraduates enrolled in a postgraduate 

education program. The discipline 



examines the practical basis of the business 

Kazakh language. Undergraduates master 

the norms of linguistic culture, business 

lexical minimums, office-work skills in the 

Kazakh language 

AMHs

T 

Арнайы 

мақсаттар үшін 

шет тілі 

Бұл пәнді оқу кезінде кәсіби 

терминологияға және академиялық 

жазуға (мақалалар, эсселер, 

түйіндемелер және т.б.) басты назар 

аударылады. Магистранттар ғылыми 

мақалаларды оқу және аудару, кәсіби 

тақырыптар бойынша қарым-қатынас 

жасау дағдыларын меңгереді 

 ON1 

ON8,  

ON10 

IYaCC

sT 

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

При изучении данной дисциплины 

основной акцент делается на 

профессиональную терминологию и 

академическое письмо (статьи, эссе, 

резюме и т.д.). Магистранты 

овладевают навыками чтения и 

перевода научных статей, общения на 

профессиональные темы. 

FLfSP Foreign 

language for 

specific 

purposes 

When studying this discipline, the main 

emphasis is on professional terminology 

and academic writing (articles, essays, 

resumes, etc.). Master students learn the 

skills of reading and translating scientific 

articles, communicating on professional 

topics. 

Кәсіби 

практика-

лар  

 

 

 Профес-

сиональ-

ные прак-

тики 

 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON1,    ON2, ON3, ON4, ON5     

ON9 

 

/ После успешного завер-

шения модуля обучающий-

ся будет: 
ON1,    ON2, ON3, ON4, ON5     

БП/ЖО

ОК       

PP 

6208 

Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық тәжірибе сабақ беру 

меноқытудың практикалық 

дағдыларынқалыптастыру мақсатында 

жүргізіледі. Бұлретте магистранттар 

бакалавриатта сабақӛткізуге тартылады. 

4 3 ON3,   

ON4, 

ON9 

БД/ВК PP 

6208 

Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с 

целью формирования практических 

навыковметодики преподавания и 

обучения. При этоммагистранты 

привлекаютсяк проведению занятийв 



 

Profession

alpractices 

ON9 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 
ON1,    ON2, ON3, ON4, ON5     

ON9 

бакалавриате. 

BD / UC PP 

6208 

Pedagogical 

practice 

Pedagogical practice is conducted in order 

todevelop practical skills in teaching and 

learningmethods. At the same time, 

graduate students areinvolved in 

conducting undergraduate studies. 

КП/ЖО

ОК        

ZP 

6309 

Зерттеу 

практикасы 

Зерттеу практикасы білім алушыларда 

ӛзін-ӛзі жетілдіруге және ӛзін-ӛзі 

дамытуға деген ынта-ықыласты, 

олардың белсенді ӛмір сүруібарысында 

жаңа білімдерді ӛздігінен 

шығармашылық меңгерудің қажеттілігі 

мендағдыларын қалыптастыру 

мақсатында жүргізіледі. 

10 4 ON1,   

ON2, 

ON3,  

ON5 

ПД/ 

ВК    

IP   

6309 

Исследовательс

кая практика 

Исследовательская практика 

проводиться сцелью формирования у 

обучающихся 

способности к самосовершенствованию 

и 

саморазвитию, потребности и навыков 

самостоятельного творческого 

овладения новыми знаниями в течение 

всей их активной жизнедеятельности. 

PD / UC RP 

6309 

Researchpractic

e 

Research practice is conducted in order to 

form students ' ability to self-improvement 

and self-development, needs and skills of 

independent creative mastering of new 

knowledge throughouttheir active life. 

Ғылыми-

зертте-

ужұмысы   

 

Научно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON1,    ON2, ON3, ON5     

 

/ После успешного завер-

шения модуля обучающий-

ся будет: 
ON1,    ON2, ON3, ON5     

МҒЗЖ 6401 Тағылымдамад

ан ӛту мен 

магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың

ғылыми-

зерттеу 

МҒЗЖ ғылыми-зерттеу 

қызметінің,стандартты ғылыми 

міндеттерді шешу; күндізгі кәсіби 

қызметке қажетті білімдікеңейту 

жәнетереңдету және 

докторантурадабілім алуды жалғастыру 

дағдыларынқалыптастырады. 

24 1-4 ON1,  ON2, 

ON3,  

ON5 



 

Researchw

ork 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 
ON1,    ON2, ON3, ON5     

жұмысы   

НИРМ  Научно-

исследовательс

кая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации   

НИРМ формирует навыки научно-

исследовательской деятельности, 

решениястандартных научных задач; 

расширения иуглубления знаний, 

необходимых дляповседневной 

профессиональнойдеятельности и 

продолжения образования 

вдокторантуре. 

  Research work 

of a master 

student, 

including 

internship and  

writing of 

Master's thesis 

Research work of a master's student forms 

theskills of research activities, solving 

standardscientific problems; expanding and 

deepeningthe knowledge necessary for 

everydayprofessional activity and 

continuing education inthe doctoral 

program. 

Қорытын 

ды атте-

стация 

 МДРҚ  Магистрліқ 

диссертацияны

рәсімдеу және 

қорғау 

 12 4  

Итоговая 

аттеста-

ция 

ОиЗМД Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

 

Final 

certificatio

n 

 Writinganddefen

dingMaster'sthes

is 

 

      60   
 


