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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 

7М04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару 

/Государственное и местное управление / State and local 

government 

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 

 
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару/ Государственное 
и местное управление/ State and Local Government 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type 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/ Уро- вень 

по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК//ORK 7 (7.1) 

Оқыту нысаны/ Формаобучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі/Очное /Fulltime 

Оқу 

мерзімі/Срокобучения/Training 

period 

2 жыл/ 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 кредит120/ Академических кредитов 

120/Academiccredits 120 ECTS 

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

the educational program 

 . Магистрлерді даярлау мемлекеттік және жергілікті басқару мен білім беру салаларында ғылыми 

зерттеулер жүргізуге және оларды кәсіби қызмет процесінде қолдануға қабілетті ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған 

 

 



Подготовка магистров направлена на подготовку научно-педагогических кадров, способ- ных 

проводить научные исследования в сферах государственного и местного управления и 

образования и применять их в процессе профессиональной деятельности. 

The training of masters is aimed at training scientific and pedagogical personnel who are able to conduct scientific 

research in the fields of state and local government and education and apply them in the course of professional 
activity. 

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree 

«7M04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы бойынша экономика 

ғылымдарының магистрі 

Магистр экономических наук по образовательной программе «7М04105 Государственное и местное 

управление» 

Master of Economic Sciences in the educational program  «7M04105 State and Local 

Government» 

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

Мемлекеттік және жергілікті басқарудың түрлі құрылымдық бӛлімшелерінің басшылары: атап 

айтқанда, Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігінде, ҚР Парламенті 

мен ҚР Үкіметінің аппаратында; Жергілікті атқарушы органдар, компаниялар; жоғары оқу 

орындары мен колледждердегі оқытушылар; ғылыми-зерттеу институттарында 

ғылыми қызметкер 

Руководители различных структурных подразделениях государственного и местного управления: 
в частности в аппарате и администрации Президента Республики Казахстан, аппарат Парламента РК 

и Правительства РК; местные исполнительные органы, компании; преподаватели в высших учебных 
заведениях и колледжах; научный сотрудник в научно-исследовательских институтах. 

Heads of various structural divisions of state and local government: in particular, in the office and ad- 

ministration of the President of the Republic of Kazakhstan, the office of the Parliament of the Republic of 

Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan; local executive bodies, companies; 

teachers in higher educational institutions and colleges; researcher in research institutes 

Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of 

professional activity 

Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігі; ҚР Парламентінің аппараты; ҚР 

Үкіметінің түрлі құрылымдық бӛлімшелері ;экономика және қаржыны басқару органдары 

(министрліктер, ведомстволар мен агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудандардың, 

қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары; орта кәсіптік 

және жоғары оқу орындары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, 

корпорациялар 

Аппарат и администрация Президента Республики Казахстан; аппарат Парламента РК; 

различные структурные подразделения Правительства РК; органы управления экономики и 

финансами (министерства, ведомства и агентства); местные органы управления (акиматы 

районов, городов, областей) и аппараты исполнительных органов; средние профессиональные и 

высшие учебные заведения; национальные государтсвенные и 

частные компании, концерны, корпорации 

The Office and administration of the President of the Republic of Kazakhstan; the office of the Parlia- ment 

of the Republic of Kazakhstan; various structural divisions of the Government of the Republic of 

Kazakhstan; economic and financial management bodies (ministries, departments and agencies); local 

government bodies (akimats of districts, cities, regions) and executive bodies; secondary professional 

and higher educational institutions; national state and private companies, concerns, corporations 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/Professional activities 

ӛңірлер мен тұтастай ел деңгейінде әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу және 

іске асыру; 

- ұйымдық, салалық және салааралық құрылымдарды қалыптастыру, 

- қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде мемлекеттің әлеуметтік және 

экономикалық саясаты, фирмалар мен корпорацияларды басқару және экономика саласында 



басқарушылық талдауды жүзеге асыруда басқарушылық шешімдер қабылдау; 

- білім беру (орта және орта арнаулы оқу орындарында, гимназиялар мен  лицейлерде, 

жоғары оқу орындарында) 

- разработка и реализация программ социально-экономического развития на уровне регио- нов 

и страны в целом; 

- формировании организационных, отраслевых и межотраслевых структур, 

- принятие управленческих решений в осуществлении управленческого анализа, в области 

социальной и экономической политики государства, экономики и управления фирмами и  

корпорациями на основании действующей нормативно-правовой базы; 

- преподавание (в средних и средних специальных учебных заведениях, гимназиях и лице- ях, 

высших учебных заведениях) 

- development and implementation of socio-economic development programs at the level of regions and the 

country as a whole; 

- formation of organizational, sectoral and intersectoral structures, 

- making management decisions in the implementation of management analysis, in the field of social and 

economic policy of the state, economy and management of firms and corporations on the basis of the 

current regulatory framework; 

- educational (in secondary and secondary specialized educational institutions, gymnasiums and lyce- 

ums, in higher educational institutions) 

Кәсіби қызметінің функциялары/Функции профессиональной деятельности/Functions of 

professional activity 

- ұлттық экономика салаларын дамыту жӛніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге 

қатысу; 

- кәсіпорынды басқару бойынша қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және оның 

нарықтық стратегиясын қалыптастыру; 

- ӛндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске асыруды 

қамтамасыз ету; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін жоспарлау және 

жүзеге асыру; 

- басқарушылық шешімдер қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану; 

- экономикалық-ұйымдастырушылық және басқару қызметінің барлық түрлерін бақылауды 

жүзеге асыру. 

- педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту; 

- оқу-әдістемелік әдебиеттерді жетілдіру. 

- участие в разработке государственных программ по развитию отраслей национальной экономики; 
- организация, планирование и координация деятельности по управлению предприятием и форми- 
рование его рыночной стратегии; 

- обеспечение реализации производственных программ, проектов, стратегии развития предприятия; 

- планирование и осуществление внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

- использование полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- осуществление контроля всех видов экономико-организационной и управленческой деятельности. 

- организация и развитие педагогической деятельности; 
- совершенствование учебно-методической литературы. 

- participation in the development of state programs for the development of national economic sectors; 

- organization, planning and coordination of enterprise management activities and formation of its 

market strategy; 

- ensuring the implementation of production programs, projects, and enterprise development strategies; 

- planning and implementation of foreign economic activities of economic entities; 

- use of the obtained information for making management decisions; 

- control of all types of economic, organizational and managerial activities. 

- organization and development of teaching activities; 

- improvement of educational and methodological literature. 



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

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: ON1 

ON1 Ғылыми байланысты ана тілінде және шет тілінде жүзеге асыру; 

ON2 Ғылыми таным әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен 

құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру; 

ON3 Заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды пайдалану; 

ON4 Қойылған педагогикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін оқытудың әртүрлі нысандарын, 

әдістерін, құралдары мен технологияларын тиімді пайдалана білу; 

ON5 Экономиканы мемлекеттік басқарудың, макроэкономикалық процестерді реттеудің және 

бүкіл халық шаруашылығының тиімді теңгерімділігін қамтамасыз етудің теориялық - 

әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін білу; 

ON6 Экономиканы басқарудың орталық және жергілікті органдарының қызметін ұйымдастыру, 

жүзеге асыру және тиімділігін арттыру негіздерін білу ; 

ON7 Ӛз жұмысында мемлекеттік реттеу мен экономикалық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесін 

қолдану; 

ON8 Қалалар аумақтарының, облыстарды, аудандарды, елді мекендерді дамытудың кешенді 

жоспарларын әзірлеу және оларды жүзеге асыру әдістерін білу; 

ON9 Мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу, алдағы кезеңнің мақсаттарын айқындау және 

елдің әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын әзірлеу бойынша тиісті ғылыми және 

ұйымдастырушылық жұмыстарды жүргізу. 

После успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной  

деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую ра- 

боту с привлечением современных информационных технологий; использовать информа- 

ционные и компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

ON4 Уметь эффективно использовать различные формы, методы, средства и технологии 

обучения для достижения поставленных педагогических целей; 

ON5 Знать теоретико - методологические и организационные основы государственного 

управления экономикой, регулирования макроэкономических процессов и обеспечения 

эффективной сбалансированности всего народного хозяйства; 

ON6 Знать основы организации, осуществления и повышения эффективности деятельности 

центральных и местных органов управления экономикой ; 

ON7 Применять в своей работе зарубежный опыт государственного регулирования и экономи- 

ческого планирования; 

ON8 Разрабатывать комплексные планы территорий городов, развития областей, районов, насе- 

ленных пунктов и знать методы их осуществления; 

ON9 Проводить соответствующие научные и организационные работы по обоснованию эконо- 

мической политики государства, по определению целевых установок предстоящего периода и 

разработке планов социально-экономического развития страны. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

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

ON2 Know the methodology of scientific knowledge; the principles and structure of the organization of 

scientific activity, have the skills of research activity; 

ON3 Conduct information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of modern 

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

activity; 

ON4 Be able to effectively use various forms, methods, tools and technologies of teaching to achieve 

the set pedagogical goals; 



ON5 Know the theoretical, methodological and organizational foundations of state management of the 

economy, regulation of macroeconomic processes and ensuring an effective balance of the entire national 

economy; 

ON6 Know the basics of organizing, implementing and improving the efficiency of central and local economic 

management bodies ; 

ON7 Apply in their work the foreign experience of state regulation and economic planning; 

ON8 Develop comprehensive plans for the territories of cities, the development of regions, districts, and 

localities and know the methods of their implementation; 

ON 9 To carry out the relevant scientific and organizational work to justify the economic policy of the 

state, to determine the targets for the upcoming period and to develop plans for the socio-economic 

development of the country. 

 



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

 

Модульдің 

атауы/ На- 

звание мо- 

дуля/ 

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module learning 

outcomes 

Компо 

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Ц 

икл, 

компо 

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 

Cycle, 

compo 

nent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәнде 

р 

коды 

/Код 

дис- 

цип- 

лины/ 

The 

code 

discipl 

ines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

/практики/ Name 

disciplines 

practices 

 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Креди 

ттер 

саны/ 

Кол- 

во 

кре- 

дитов/ 

Numb

еr of 

credits 

Се- 

мест 

р/ 

Seme 

ster 

Қалыпт 

асатын 

компете 

нциялар 

(кодтта 

ры)/Фо 

рмируе 

мые 

компете 

нции 

(коды)/ 

Formed 

compete 

ncies 

(codes) 

Жалпы 

кәсіби 

пәндер 

 

 

 

Общие 

профес- 

сиональ 

наль- ные 

дисциплин

ы 

 

 

General 

professi 

onal 

disciplin es 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON7, ON9 

 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: ON1, 

ON2, ON3, ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON9 

 

 

 

Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON1, ON2, ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON7, ON9 

БП/ЖО

ОК 

GTF 

5201 

Ғылым тарихы 

мен философиясы 

Курстың мазмұны жалпы ғылыми білімнің, атап 

айтқанда педагогикалық білімнің дамуына 

байланысты қазіргі ғылым философиясындағы 

негізгі теориялық және әдіснамалық мәселелер мен 

тәсілдерді зерттеу болып табылады 

3 1 ON2, 

ON3, 

ON7,  

ON9 

БД/ВК IFN 

5201 

История и 

философия науки 

Содержание курса составляет изучение основных 

теоретико-методологических проблем и подходов, 

существующих в современной философии науки в 

связи с развитием научного знания в целом и 

педагогического знания в частности 

BD/UC HPhS 

5201 

History and 

Philosophy of 

science 

The content of the course is the study of the main 

theoretical and methodological problems and approaches 

existing in the modern philosophy of science in 

connection with the development of scientific 

knowledge in general and pedagogical knowledgen 

particular 

 

 

 



 
  

БП/ЖО

ОК 

ShT 

5202 

Шет тілі (кәсіби)  

 

 

 

 

Осы пәнді оқу кезінде магистранттар оқылатын 

лексикалық және грамматикалық тақырыптар аясында 

шет тіліндегі ауызша және жазбаша қатынас 

дағдыларын қалыптастырады. Кәсіби қызмет 

саласындағы арнайы және ғылыми әдебиеттерді 

түсіну дағдыларын дамытуға кӛп кӛңіл бӛлінеді. 

 

5 1 ON1, 

ON2, 

ON3, 

ON6, 

ON7 

БД/ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык (профессио- 

нальный) 

 

При изучении данной дисциплины магистраты 

овладевают навыками устного и письменного 

общения на иностранном языке в пределах изу- 

чаемых лексических и грамматических тем. 

Большое внимание 

уделяется развитию навыков понимания специ- 

альной и научной литературы в сфере профессио- 

нальной деятельности. 

 

BD/UC FL 

5202 

Foreign Language 

(professional) 

When studying this discipline, magistrates master the 

skills of oral and written communication in a foreign 

language within the lexical and grammatical topics 

studied. Much attention is paid to the development of 

skills for understanding specialized and scientific 

literature in the field of professional activity. 

 

БП/ЖО

ОК 

ZhMP 

5203 

Жоғары 

мектептің 

педагогикасы  

Аталмыш пән оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру 

дағдыларын қалыптастырады, сонымен қатар жоғарғы 

және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру 

жүйесінде табысты ғылыми шығармашылыққа жан-

жақты дайындықты дамытады. 

 

4 1 ON2, 

ON3, 

ON4, 

ON9 

БД/ВК PVSh/ Педагогика 

высшей школы 

Данная дисциплина формирует навыки организации 

учебно-воспитательного процесса, а также развивает 

всестороннюю подготовку к успешному научному 

творчеству в системе высшего и послевузовского 

образования 

 



BD/UC РVЕ 

5203 

Pedagogy of 

higher education 

This discipline forms the skills of organizing the 

educational process, as well as develops a comprehensive 

preparation for successful scientific creativity in the 

system of higher and postgraduate education 

   

 
 

БП/ЖО

ОК 

BP 

5204 

Басқару психоло- 

гиясы 

 

Пән магистранттардың басқару психологиясының 

теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару 

үрдістері теорялық жүйесіндегі тұлғаның рӛлі мен 

орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің 

және басқару ӛзара әрекетінің мәнін ашады. 

Магистранттар персоналды басқару принциптері мен 

әдістерін, мотива-ция теориясын, басқарушылық 

шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару 

ортасындағы басшылық, кӛшбасшы-лық және 

тұлғааралық коммуникация дағдыларын ала-ды. 

4 1 ON3, 

ON5, 

ON7, 

ON9 

 PU 

5204 

 

Психология 

управления 

 

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, при-нятия управленческих 

решений, получат навыки руководства, лидерства и 

межличностной коммуникации в управленческой 

среде. 

 

 РМ 

5204 

Psychology of 

management 

The discipline provides an understanding and 

understanding of the theoretical and methodological 

foundations of man-agement psychology, an idea of the 

role and place of the in-dividual in the system of 

management processes, reveals the essence of 

management activities and management interac-tion. 

Undergraduates will study the principles and methods of 

personnel management, the theory of motivation, man-

agement decision-making, and will gain skills in 

leadership, leadership, and interpersonal communication 

in the manage-ment environment 



Басқару 

дың 

замана уи 

мәселел ері 

 

 

 

Совре- 

менные 

про- 

блемы 

управ- 

ления 

 

Modern 

manage 

ment 

problem s 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON5, ON6, 

ON7, ON9, 

 

 

/После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: ON1, 

ON2, ON3, ON5, ON6, ON7, 

ON9,  

 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student will: 

ON1, ON2, ON3, ON5, ON6, 

ON7, ON9, 

 

БП/ТК IA / 

5205 

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 

5 

 

1 

 

ON2, 

ON3, 

ON9 

БД/КВ DA 

5205 

Деловое 

администрирова 

ние 

Дисциплина формирует навыки эффективного 

управления кризисными ситуациями, обеспечения 

взаимодействия корпоративной культуры и внешней 

среды, разработки трех уровней организационной 

стратегии,применения моделей и методов, 

способствующих принятию эффективных решений в 

современных организациях, а также развивает 

компетенции в управлении мультикультурными 

командами в осуществлении контроля и комплексного 

управления качеством. 

 

BD/EC BA 

5205 

Business 

administration 

The discipline develops the skills of effective crisis 

management, ensuring the interaction 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. 

БП/ТК 

 

KM 

5205 

Қазіргі 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Пән логикалық реттілікте микродеңгейде басқарудың 

ғылыми, әлеуметтікэкономикалық 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. 

ON2, 

ON3, 

ON7, 

ON9 

БД/КВ SM 

5205 

Современный 

менеджмент 

 

Дисциплина в логической последовательности 

рассматривает научные, социально-экономические и 

психологические аспекты управления на 

микроуровне. Данная дисциплина формирует 

комплекс знаний об управлении, раскрывает 



содержание управления, вырабатывает конкретные 

навыки осуществления различных видов 

управленческой деятельности, анализа систем 

управления и проектирования, управление 

изменениями, HR - риски. 

BD/EC MM 

5205 

Modern 

management 

The discipline considers the scientific, socio-economic 

and psychological aspects of micro level management in a 

logical sequence. This discipline forms a complex of 

knowledge about management, reveals the content of 

management, develops specific skills for various types of 

management activities, analysis of management systems 

and design, change management, HR risks. 

КП/ЖО

ОК 

UBK 

5301 

Ұйымдағы 

басшылық пен 

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 

5 1 ON2, 

ON3, 

ON5, 

ON7, 

ON9, 

 

ПД/ВК RLO 

5301 

Руководство и 

лидерство в 

организации 

Курс раскрывает теоретические и методические 

вопросы лидерства и руководства с целью 

повышенияэффективности управления организацией в 

условиях рынка, формирует комплекс знаний о 

процессах групповой динамики и принципах 

формирования команд в системе принятия 

управленческих решений в организации 

PD/UK GLO 

5301 

Guidance and 

leadership in the 

organization 

The course covers theoretical and methodological issues 

of leadership and management in order to improve the 

effectiveness of organization management in the market, 

forms a set of knowledge about the processes of group 

dynamics and the principles of team formation in the 

system of managerial decision-making in the organization. 

Inspiring leadership. 



Стратег 

иялық 

талдау 

және жос- 

парлау  

 

 

Страте- 

гиче- 

ский 

анализ 

и пла- 

нирова- 

ние 

 

 

Strategi c 

Analysis 

and 

planning 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON5, ON7, ON8  

 

 

 После успешного завер- 

шения модуля обучаю- щийся 

будет: 

ON1, ON2, ON3, ON5, ON7, 

ON8 

 

 

 

 

Upon successful comple- tion of 

the module, the stu- dent will: 

ON1, ON2, ON3, ON5, ON7, ON8 

КП/ТК SZh 

5302 

Стратегиялық 

жоспарлау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән стратегиялық ӛзгерістерді дайындау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру қабілетін қалыптастырады; 

Стратегиялық талдау үшін қажетті ақпаратты 

жинауды және жинақтауды; ұйымның әлсіз және 

күшті жақтарын, зерттелетін жүйенің дамуындағы 

мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтау; стратегиялық 

ұсынымдарды әзірлеу үшін жүйенің дамуының 

анықталған әлеуеттерін, тәуелділіктерін және 

тәуекелдерін қолдану 

 

5 

 

2 

 

ON5, 

ON7, 

ON8 

ПД/КВ SP 

5302 

Стратегическое 

планирование  

Дисциплина формирует способность организации 

работ по подготовке стратегических изменений; сбора 

и обобщения преобразования необходимой для 

стратегического анализа информации; выявления 

слабых и сильных сторон организации, возможностей 

и угроз в развитии исследуемой системы; применения 

выявленных потенциалов, зависимостей и рисков 

развития системы для выработки стратегических 

рекомендаций 

PD/EC SP 

5302 

Strategic 

planning 

The discipline forms the ability to organize work on the 

preparation of strategic changes; to collect and summarize 

the necessary information for strategic analysis; to 

identify the weaknesses and strengths of the organization, 

opportunities and threats in the development of the system 

under study; to apply the identified potentials, 

dependencies and risks of system development to develop 

strategic recommendations. 

БП/ТК SM(2) 

5205 

Стратегиялық 

менеджмент 2 

Пән ұйымды стратегиялық басқару саласында 

жүйелендірілген білім алуға және кәсіби дағды мен 

іскерлікті меңгеруге арналған. Стратегиялық 

менеджмент теориясын, әдіснамасы мен практикасын 

жоспарлы және жүйелендіріп зерттеу нәтижесінде 

магистранттар стратегиялық басқарудың жалпы 

концепциясымен, ұйымның даму стратегиясын 

жоспарлау және іске асыру үдерістерімен танысады. 

ON 5, 

ON 8, 

ON 9 



БД/ КВ SM(2) 

5205 

Стратегический 

менеджмент 2 

Дисциплина посвящена получению 

систематизированных знаний и приобретению 

профессиональных навыков и умений в области 

стратегического управления организацией. В 

результате планомерного и систематизированного 

изучения теории, методологии и практики 

стратегического менеджмента магистранты 

ознакомятся с общей концепцией стратегического 

управления, процессами планирования и реализации 

стратегии развития организации. 

 

BD/EC SM(2) 

5205 

Strategic 

management 2 

The discipline is devoted to obtaining sys-tematized 

knowledge and acquisition of professional skills and 

abilities in the field of strategic management of the 

organiza-tion. As a result of systematic and systema-tized 

study of the theory, methodology and practice of strategic 

management, graduate students will become familiar with 

the general concept of strategic management, the 

processes of planning and implementation of the 

organization development strategy. 

КП/ТК BBK 

M 

5302 

Білім беру 

қызметінің 

маркетингі 

Пән білім беру саласындағы маркетингтің негіздері 

мен негіздері туралы білімді және білім беру 

қызметтері нарығындағы баға белгілеу механизмі 

туралы идеяны қалыптастырады, сонымен қатар білім 

берудегі маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу әдістемесімен таныстырады, білім беру 

қызметтерін жылжыту әдісі ретінде жарнама туралы 

білімді жүйелейді 

ON5, 

ON7, 

ON8, 

 

ПД/КВ MOU 

5302 

Маркетинг 

образовательных 

услуг 

Дисциплина формирует знания об основах и 

особенностях маркетинга в сфере образования и 

представление о механизме ценообразования на рынке 

образовательных услуг, также ознакомит с методикой 

организации и проведения маркетингового 

исследования в образовании, систематизирует знания 

о рекламе как способе продвижения образовательных 

услуг. 



PD/EC MES 

5302 

Marketing of 

educational 

services 

The discipline forms knowledge about the basics and 

features of marketing in the field of education and an idea 

of the pricing mechanism in the market of educational 

services, also introduces the methodology of organizing 

and conducting marketing research in education, 

systematizes knowledge about advertising as a way to 

promote educational services.  

КП/TК MZhZ

h 

5303 

Мемлекеттік 

жоспарлау 

жүйесі 

Пән мемлекеттік жоспарлау жүйесіне 

қатысушылардың үдерісі мен ӛзара әрекетін 

ұйымдастыру дағдыларын және мемлекеттік 

жоспарлау жүйесінде стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу және 

бағалау әдістемелерін меңгеру қабілетін 

қалыптастырады 

5 

 

2 

 

ON3, 

ON5, 

ON7, 

ON8, 

ON9 

ПД/KB SGP / 

5303 

Система 

государственног

о планирования 

Дисциплина формирует навыки организации процесса 

и взаимодействия участников в системе 

государственного планирования и способность 

владеть приемами мониторинга и оценки 

стратегических и программных документов в системе 

государственного планирования 

 

PD/EC TSP 

5303 

The system of 

state 

planning 

The discipline forms the skills of organizing the process 

and interaction of participants in the system of state 

planning and the ability to master the techniques of 

monitoring and evaluating strategic and program 

documents in the system of state planning 

КП/TК ZBT 

5303 

Қазіргі 

басқарушылық 

талдау 

Курс нарық жағдайында кез келген құқықтық 

нысандағы ұйымдарда басқару тиімділігін арттыру 

мақсатында басқарушылық талдау жүргізудің 

теориялық және әдістемелік мәселелерін ашады, 

басқарушылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету 

туралы білім кешенін қалыптастырады, 

басқарушылық талдаудың сандық және сапалық 

әдістері негізінде стратегиялық және тактикалық 

басқарушылық шешімдерді негіздеу мен қабылдаудың 

нақты прак-тикалық дағдыларын әзірлейді. 

ON1, 

ON5, 

ON7, 

ON8, 

ON9 

ПД/KB SUA 

5303 

Современный 

управленческий 

анализ 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов полное представление 

об управленческом анализе хозяйственной 

деятельности как основном элементе процесса 

подготовки и принятия управленческих решений в 



сфере производства, овладеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками по применению 

приемов и способов управленческого экономического 

анализа и работе с информацией, развитие 

аналитического мышления. 

PD/EC MMA 

5303 

Modern 

management 

analysis 

The study of this discipline allows you to form a complete 

idea of the managerial analysis of economic activity as the 

main element in the process of preparing and making 

managerial decisions in production, to master the 

theoretical knowledge and practical skills in the 

application of techniques and methods of managerial 

economic analysis and work with infor-mation, the 

development of analytical thinking.  

Ӛңірлік 

дамуды 

басқару 

 

 

 

Управл 

ение 

региона 

льным 

развити 

ем 

 

Regiona l 

Develop 

ment 

Manage 

ment 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1, ON5, ON7, ON8, ON9 

 

 

 

/ После успешного завер- 

шения модуля обучаю- щийся 

будет: 

 ON1, ON5, ON7, ON8, ON9  

 

 

Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON1, ON5, ON7, ON8, ON9  

КП/TК ADB 

6305 

 

Аймақтарды 

дамыту 

бағдарламалары 

 

Пән мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың 

экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайлары мен 

салдарын (нәтижелерін) бағалау дағдыларын меңгеру 

қабілетін қалыптастырады. 

5 

 

3 

 

ON7, 

ON8, 

ON9 

ПД/KB PRR 

6305 

Программы 

развития 

регионов 

Дисциплина формирует способность владеть 

навыками оценки экономических, социальных, 

политических условий и последствий (результатов) 

осуществления государственных программ. 

PD/EC PDR 

6305 

Programs of 

development of 

regions 

The discipline forms the ability to master the skills of 

assessing the economic, social, and political conditions 

and the consequences (results) of the implementation of 

state programs.  

КП/TК ADKB 

6305 
Аймақтардағы 

дағдарысқа 

қарсы басқару 

Тәртіп дағдарысты басқаруды жоспарлау мен 

ұйымдастыруға байланысты ақпарат, идеялар туралы 

есеп беру және дағдарысты басқару саласындағы 

шешімдерді әзірлеу қабілетін қалыптастырады 

ON7, 

ON8, 

ON9, 

ПД/KB AUR 

6305 Антикризисное 

управление в 

регионах 

Дисциплина формирует способность сообщать 

информацию, идеи, связанные с планированием и 

организацией антикризисного управления и 

вырабатывать решения в области антикризисного 

менеджмента 

PD/EC AMR 

6305 
Anticrisis 

management in 

the regions 

The discipline develops the ability to communicate 

information, ideas related to the planning and organization 

of crisis management and to develop solutions in the field 

of crisis management. 



КП/TК ZhКE

N 

R / 

6306 

Жұмыспен 

қамтуды және 

еңбек нарығын 

реттеу 

Пән арнайы әдебиеттермен ӛз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру, жұмыспен қамту және еңбек 

нарығы проблемалары бойынша алынған ақпаратты 

сыни тұрғыдан түсіну, кӛрсетілген мәселелер 

бойынша ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу 

қабілетін қалыптастырады. 

5 

 

3 

 

ON8, 

ON9, 

ПД/KB RZRT 

6306 

Регулирование 

занятости и 

рынка труда 

Дисциплина формирует способность владеть 

навыками самостоятельно работать со специальной 

литературой, критически осмысливать получаемую 

информацию по проблемам занятости и рынка труда, 

выражать и обосновывать свою позицию по 

указанным вопросам 

PD/EC AELM 

6306 

Adjusting of  

employment and 

labour-market 

The discipline forms the ability to master the skills to 

work independently with special literature, to critically 

comprehend the information received on the problems of 

employment and the labor market, to express and justify 

their position on these issues.  

КП/TК MB 

6306 

Муниципалитетт

е 

рдегі басқару 

Пән, стратегиялық дамуға бағытталған жергілікті ӛзін-

ӛзі басқару органдарының ұйымдық құрылымын 

әзірлеу, дамыту бюджеттік бағдарламалар мен 

жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізу 

функцияларын бӛлу; муниципалды бағдарламалар мен 

жобаларды іске асыру кезінде жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару органдары мен лауазымды адамдар арасында 

жауапкершілікті бӛлу; стратегиялық даму мақсатында 

ресурстарды пайдалану ӛкілеттіктерін бӛлу және 

шығыс міндеттемелерінің тізілімін бӛлу қабілетін 

қалыптастырады; 

ON5, 

ON7, 

 

ПД/KB UMO 

6306 

Управление в 

муниципальных 

образованиях 

Дисциплина формирует способность разрабатывать 

организационную структуру органов местного 

самоуправления, направленную на стратегическое 

развитие; распределять функции по проведению 

мониторинга реализации муниципальных программ и 

проектов; распределять ответственность между 

органами местного самоуправления и должностными 

ли-цами при реализации муниципальных программ и 

проектов; распределять полномочия по 

использованию ресурсов в целях стратегического 

развития и формировать реестр расходных 

обязательств 



PD/EC MM 

6306 

Management in 

municipalities 

The discipline forms the ability to develop the 

organizational structure of local self-government bodies 

aimed at strategic development; to distribute functions for 

monitoring the implementation of municipal programs and 

projects; to distribute responsibility between local self-

government bodies and officials in the implementation of 

municipal programs and projects; to distribute authority 

for the use of resources for strategic development and to 

form a register of expenditure obligations  

КП/TК ООTI

D B 

6306 

Ӛңірде-облыста 

туризм 

индустриясын 

дамытуды 

басқару 

Пән туристік индустрия объектілерін жоспарлау және 

салу жӛніндегі қызметті үйлестіру дағдыларын 

қалыптастырады: туристік ӛнімдерді (кӛрмелерді, 

жарнамалық науқандарды, тұсаукесерлерді) ілгерілету 

жӛніндегі іс-шараларды жоспарлауға қатысу: 

турагенттерге және туристерге туристік ӛнімдер 

туралы ақпарат беру стандарттары мен рәсімдерін 

әзірлеуді ұйымдастыруды үйретеді 

ON1, 

ON8, 

ON9 

ПД/KB URIT

R O 

6306 

Управление 

развитием 

индустрии 

туризма в 

регионе-области 

Дисциплина формирует навыки координинации 

деятельностьи по планированию и строительству 

объектов туристской индустрии: принятие участия в 

планировании мероприятий по продвижению 

туристских продуктов (выставок, рекламных 

кампаний, презентаций): в организации разработки 

стандартов и процедур предоставления информации о 

туристских продуктах турагентам и туристам. 

PD/EC MDTI 

AR 

6306 

Management of 

the development 

of the tourism 

industry in the 

region-region 

The discipline develops the skills of coordinating the 

planning and construction of tourist industry facilities: 

taking part in the planning of events to promote tourist 

products (exhibitions, advertising campaigns, 

presentations): in organizing the development of standards 

and procedures for providing information about tourist 

products to travel agents and tourists.  

КП/TК OBAZ

H 

6307 

Ӛңірлік басқару 

және аумақтық 

жоспарлау  

Пән ӛңірдің экономикалық диагностикасының 

дағдыларын меңгеру қабілетін; аумақтық жоспардың 

негізгі бӛлімдерін әзірлеу дағдыларын; аумақтық 

жоспардың іске асырылуын басқару дағдыларын; 

ӛңірлік бағдарламалардың тиімділігін бағалауды 

жүргізу дағдыларын қалыптастырады. 

4 3 ON5, 

ON7, 

ON8 

ПД/KB RUTP 

6307 

Региональное 

управление и 

территориальное 

Дисциплина формирует способность владеть 

навыками экономической диагностики региона; 

навыками разработки основных разделов 



планирование территориального плана; навыками управления 

реализацией территориального плана; навыками 

проведения оценки эффективности региональных 

программ 

PD/EC RMSP 

6307 

Regional 

management and 

spatial planning 

The discipline forms the ability to master the skills of 

economic diagnostics of the region; the skills of 

developing the main sections of the territorial plan; the 

skills of managing the implementation of the territorial 

plan; the skills of evaluating the effectiveness of regional 

programs 

КП/TК ADB 

6307 

Аумақтық 

дамуды      басқару 

 

 

 

Аумақтық дамуды жоспарлау дағдыларын 

қалыптастырады; аумақтық даму саласындағы 

жобалау жұмыстарына қатысу тәжірибесін алады; 

сондай-ақ аумақты дамытуды басқару технологиялары 

мен құралдарына кешенді талдау әдістерін меңгереді 

ON5, 

ON7, 

ON8 

ПД/KB UTR  

6307 

Управление 

территориальны

м развитием 

Дисциплина формирует навыки планирования 

территориального развития; получение опыта 

участия в проектных работах в области 

территориального развития; а также овладение 

приемами комплексного анализа технологий и 

инструментов управления развитием территории. 

PD/EC TDM 

6307 

Territorial 

development 

management 

Develops skills in planning territorial development; 

gaining experience in participating in project work in the 

field of territorial development; as well as mastering the 

techniques of complex analysis of technologies and tools 

for managing the development of the territory.  

Басқару 

дың 

бағдарл 

амалық- 

мақсатт ы 

тәсілі 

 

Програ 

ммно- 

целевой 

подход к 

управле 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1,ON 4, ON 5, ON 8 

 

 

 

 

После успешного завер- шения 

модуля обучаю- щийся будет: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

 

 

КП/TК MSB 

5304 

Мемлекеттік 

секторды басқару 

Сапаны басқару саласындағы қызметті жетілдіру 

құралдарымен жұмыс істеу және практикалық 

қызметте сапаны басқару әдістерін қолдану 

дағдыларын қалыптастырады 

5 2 ON5, 

ON7, 

ON9 

ПД/KB UGC 

5304 

 

Управление 

государственным 

сектором 

 

 

Формирует навыки работы с инструментами 

совершенствования деятельности в области 

управления качеством и применения методов 

управления качеством в практической дея-тельности 

PD/EC PSM 

5304 

Public sector 

management 

Develops skills in working with tools for improving 

quality management activities and applying quality 

management methods in practice 



нию 

 

 

Program 

- 

oriented 

approac h to 

manage 

ment 

 

 

 

Upon successful comple- tion of 

the module, the stu- dent will: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

КП/TК  UТ 

5304 

Ұйым теориясы Пән ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыру 

дағдыларын қалыптастырады 
  ON5, 

ON7, 

ПД/KB ТO 

5304 

Теория 

организации 

Дисциплина формирует способность владеть 

навыками формирования организационной культуры 

PD/EC OТ 

5304 

Organization 

theory 

The discipline forms the ability to master the skills of 

forming an organizational culture. 

КП/TК MBB 

6308 

Мемлекеттік 

бағдарламаларды 

басқару 

Пән білім алушыларда муниципалды және 

Мемлекеттік басқарудың бағдарламалары мен 

жобаларын басқаруға мүмкіндік беретін білім, білік 

және дағдыларды қалыптастырады, бұл Бағдарлама 

мақсаттарына қол жеткізуді және жобада анықталған 

нәтижелерді жұмыс құрамы мен кӛлемі, құны, 

уақыты, сапасы және жобаға қатысушылардың 

қанағаттануы бойынша қамтамасыз етеді. 

5 

 

3 

 

ON5, 

ON7, 

ON9 

ПД/KB UGP 

6308 

Управление 

государственным

и программами 

Дисциплина формирует у обучающихся комплекс 

знаний, умений и навыков, позволяющих 

осуществлять управление программами и проектами 

муниципального и государственного управления, 

обеспечивая достижения целей программ и 

определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта. 

PD/EC MGP 

6308 

Management by 

the government 

programs 

The discipline forms a complex of knowledge, skills and 

abilities that allow students to manage programs and 

projects of municipal and state management, ensuring the 

achievement of program goals and the results defined in 

the project in terms of the composition and scope of work, 

cost, time, quality and satisfaction of project participants.  

КП/TК BSh 

6308 

Басқарушылық 

шешімдер 

 

 

 

Пән басқарушылық шешімдерді қабылдау процесін 

жетілдіру дағдыларын меңгеру; басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу мен іске асырудың әртүрлі 

әдістері мен модельдерін қолдану қабілетін 

қалыптастырады 

ON5, 

ON7 

ПД/KB UR 

6308 

Управленческие 

решения 

 

Дисциплина формирует способность владеть 

навыками совершенствования процесса принятия 

управленческих решений; применения различных 

методов и моделей разработки и реализации 

управленческих рещений 

PD/EC MD 

6308 

Management deci 

sions 

The discipline forms the ability to master the skills of 

improving the management decision-making process; 



the use of various methods and models for the 

development and implementation of management 

decisions. 

КП/TК KB 

6308 

Корпоративтік 

басқару 

Пән магистранттарда корпоративтік 

басқарутеориясында іргелі ғылыми білімді 

жәнекорпоративтік құрылымдармен басқаруқызметі 

саласындағы практикалық дағдыларды 

қалыптастырады. Ӛзараынтымақтастық деңгейі, 

қызметкерлердіңкәсіпорынмен сәйкестендірілуі және 

оныңдаму перспективасы. Корпоративтік 

құндылықтар. 

ON 5, 

ON 7, 

ON 8 

ПД/KB KU 

6308 

Корпоративное 

управление 

Дисциплина формирует у 

магистрантовфундаментальных научных знаний в 

теориикорпоративного управления и 

практическихнавыков в области 

управленческойдеятельности корпоративными 

структурами.Удовлетворенности работников 

условиямитруда, уровня взаимного 

сотрудничества,идентифицирования работников 

спредприятием и перспективами его развития 

PD/EC CG 

6308 

Corporate 

governance 

The discipline provides undergraduates withfundamental 

scientific knowledge in the theoryof corporate governance 

and practical skills inthe field of management of corporate 

structures.Employees '''' satisfaction with working 

conditions, the level of mutual cooperation, identification 

of employees with the enterprise and prospects for its 

development. 

Вариативтік пәндер/ Вариативные дисциплины 

  БП/ТК IDB 

ADB 

Интеллектуалды 

дарынды білім 

алушылардың 

дамуын басқару 

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 кӛрсетілген 

5 

 

2 

 

ON3 

ON5 

ON7 

ON9 

БД/КВ URIO

O 

Управление 

развитием 

интеллектуально 

Данная дисциплина нацелена на развитие 

профессиональных компетенций педагога-психолога в 

области управления развитием одаренных 



одаренных 

обучающихся 

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 со-

провождения данного процесса и инновационные 

форматы ее реализации 

PD/EC MDI 

GL 

Managing the 

Development of 

Intellectually 

Gifted Learners 

This discipline is aimed at de-veloping 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 as-pects of managing the devel-

opment of intellectual gifted students, technologies for de-

veloping a program of psycho-logical and pedagogical 

sup-port for this process and inno-vative formats for its 

imple-mentation 

БП/ТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIA 

IFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу іс-әрекетінің 

инновациялық 

формаларының 

әдістемесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновациялық оқыту әдістемесі. Білім берудегі 

инновация негізі ретінде педагогиканың әдіснамалық 

тәсілдері. Қазіргі білім берудегі дифференциация 

және интеграция үрдістері. Мұғалімнің жаңашыл 

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 ӛндірістік 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. 

ON2, 

ON3, 

ON9 

БД/КВ MIFU

D 

Методология 

инновационных 

форм учебной 

деятельности 

 

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 

PD/EC MIFE

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Methodology of 

Innovative Forms 

of Educational 

Activity 

Methodology of innovative learning. Methodological 

approaches of pedagogy as the basis of innovation in 

education. The processes of differentiation and 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. 

БП/ТК BBZh Білім беруді 

жекелендіру 

 

Дербестендірілген білім беру моделін жобалау және 

енгізу дағдыларын қалыптастыру 

ON2, 

ON3, 

ON4, 

ON9 БД/КВ PO 

 

 

Персонализация 

образования 

Формирование навыков проектирования и реализации 

персонализированной модели образования 

PD/EC PE Personalization 

of education 

Formation of skills in the design and implementation of 

a personalized education model 

БП/ТК IT Интернет 

технологиялары 

 

 

 

Пән технологияны, интернетті ұйымдастыру және 

жұмыс істеу принциптерін игеруге, Интернет 

ортасында қолдануға арналған қосымшаларды 

жобалау әдістерін үйретуге бағытталған. 

ON3, 

ON4, 

ON7 

БД/КВ IT 

 

Интернет 

технологии 

Дисциплина нацелена на освоение технологий, 

принципов организации и функционирования 



 

 
 

 

 

Интернета, обучение методам проектирования 

приложений для использования в среде Интернет. 

PD/EC IT Internet 

technology 

The discipline is aimed at mastering the technologies, 

principles of the organization and functioning of the 

Internet, teaching methods of designing applications for 

use in the Internet environment.  

 

БП/ТК 

 

 

 

 

ZhKT 

 

 

 

Жобаларды 

басқарудың 

қазiргi 

технологиясы 

Халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес 

жобалардың кәсіби менеджерлерін жобалық 

қызметтің қазіргі заманғы үрдістері мен 

технологияларын басқару бойынша мамандардың 

құзыретіне дайындау. 

ON2 

ON3 

ON7 

ON9 

БД/КВ STUP 

 

 

 

 

 

 

Современные 

технологии 

управления 

проектами 

 

 

Формирование навыков необходимых для 

профессиональных менеджеров ув управлении 

проектами в соответствии с международными и 

национальными требованиями к компетенции 

специалистов по управлению проектами и 

современными тенденциями и технологиями 

проектной деятельности. 

PD/EC MTP

M 

Modern    

technologies of 

project 

management 

Prepare professional project managers in accordance with 

international and national requirements for the 

competence of project management specialists and 

modern trends and technologies of project activity. 

БП/ТК 

 

 

BTP 

 

 

Бұлтты 

технологияларды 

пайдалану 

Бұлтты технологиялар саласындағы білім мен 

дағыдылықты қалыптастыру. 

 

ON3, 

ON4, 

ON7 

БД/КВ IOT Использование 

облачных 

технологий 

Формирование знаний и навыков в области облачных 

технологий. 

PD/EC TCC The use of cloud 

computing 

To form undergraduates ' knowledge in the field of cloud 

technologies. 

БП/ТК 

 

 

 

  

ITSM 

 

 

 

 

 

 

IT-сервис 

менеджменті 

 

 

 

 

IT Service Management-ті АТ-ны басқару тәсілі ретінде 

түсінуді қалыптастыру, ITIL кітапханасының Service 

Support және Service Delivery бӛлімдерінің 

мазмұнымен танысу, ұйымдағы АТ-ны басқару 

процестері туралы білімді жүйелеу, IT Service 

Management негізгі түсініктерін беру, қызмет кӛрсету 

және процесс тәсілін салыстырмалы талдау. 

5 

 

2 

 

ON3, 

ON4, 

ON6 

 



БД/КВ ITSM 

BTP 

 

  IT-сервис 

менеджмент 

 

Формирование понимании IT Service Management как 

подхода к управлению ИТ, ознакомление с 

содержанием разделов Service Support и Service 

Delivery библиотеки ITIL, систематизировать знания о 

процессах управления ИТ в организации, дать 

ключевые понятия IT Service Management, и 

сравнительный анализ сервисного и процессного 

подхода. 

PD/EC ITSM 

BTP 

IT-service 

management 

Formation of an understanding of IT Service Management 

as an approach to IT management, familiarization with the 

content of the Service Support and Service Delivery 

sections of the ITIL library, systematize knowledge about 

IT management processes in the organization, give the 

key concepts of IT Service Management, and a 

comparative analysis of the service and process approach. 

БП/ТК 

 

 

 

 

CKKP 

 

 

 

Конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Конструктивті қарым-қатынастың негізі болып 

табылатын қарым-қатынас құралдарын меңгеру, 

тиімді қарым-қатынас құралдарын талдау мәселелері 

бойынша теориялық және практикалық білім мен 

дағдыларды қалыптастыру 

ON3, 

ON5, 

ON7, 

ON9 

БД/КВ PCO 

 
Психология 

конструктивного 

общения 

 

Формирование теоретических и практических знаний 

и навыков по вопросам освоения средств 

коммуникации, анализа средств эффективной 

коммуникации составляющих основу 

конструктивного общения 

 

PD/EC PCC Psychology of 

constructive 

communication 

Formation of theoretical and practical knowledge and 

skills on the issues of mastering the means of 

communication, analysis of the means of effective 

communication, which is the basis of constructive 

communication 

БП/ТК RIKK Риторика. 

Іскерлік қарым-

қатынас 

Ӛндірістегі, мемлекеттік және басқа құрылымдардағы 

маман қызметінде сӛйлеу мәдениеті мен іскери 

қарым-қатынас дағдыларын игеру 

ON2 

ON3 

ON9 

БД/КВ RDO 

 

 

Риторика. 

Деловое общение 

Овладение навыками культуры речевого и делового 

общения в деятельности специалиста на производстве, 

государственных и иных структурах 

PD/EC RBC Rhetoric. 

Business 

Communication 

Mastering the skills of culture of speech and business 

communication in the activities of a specialist in 

manufacturing, government and other agencies 



БП/ТК IR Іскерлік 

риторика 

Риторика туралы теориялық және практикалық 

мәліметтер туралы ой қалыптастыру, шебер сӛйлеу 

дағдыларын және риторикалық технологияларды 

меңгеру. 

ON2 

ON3 

ON5 

ON7 

ON9 БД/КВ DR Деловая 

риторика 

Формирование представлений о теоретических и 

практических знаниях риторики, овладение речевыми 

навыками и риторическими технологиями. 

PD/EC BR Business rhetoric Formation of ideas about theoretical and practical 

knowledge of rhetoric, mastering speech skills and 

rhetorical technologies.  

БП/ТК IKT Іскерлік қазақ 

тілі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі, 

Мемлекеттік қызмет қағидаттары, қызметтік хаттар, 

қызметтік хаттардың мазмұны мен мақсаты, 

мемлекеттік тілдегі ресми қабылдаулар, ресми 

кездесулер, ресми кездесу жоспары, ресми 

кездесулерде құжаттарды ресімдеу, дипломатиялық 

қатынастар, заңнамалық актілерді мемлекеттік тілде 

қолдану, Қазақстан Республикасының Конституциясы 

магистранттардың кәсіби қызметіндегі табысты 

коммуникация үшін кәсіби құзыреттілігін арттыруға 

мүмкіндік береді. Пән магистранттарға мемлекеттік 

негіздегі ұлттық кадрларды зерттеу, жұмыс күні мен 

жұмыс аптасын дұрыс жоспарлау, тіл мәдениетін, 

жоғары білімі бар маманның сӛйлеу мәдениетін 

дамыту бағыттарын зерделеу арқылы кәсіби қызметте 

білімдерін қолдануға мүмкіндік береді. Сәлемдесу-бұл 

басты сӛз. Іссапардағы іскер адамның сӛйлеу стилін, 

келіссӛздер жүргізуді, ресми стильдің жалпы 

сипаттамасын, ресми стильдің қалыптасуын, ресми 

стильдің лингвистикалық функцияларын, іскерлік 

қатынастардың типтерін, Қазақстан 

Республикасындағы ресми мерекелерді қарайды. 

ON1, 

ON2, 

ON9 

БД/КВ DKYa   Деловой 

казахский язык 

Государственная служба Республики Казахстан, 

принципы государственной службы, служебные 

письма, содержание и цель служебных писем, 

официальные приемы на государственном языке, 

официальные встречи, план официальной встречи, 

оформление документов на официальных встречах, 

дипломатические отношения, применение 

законодательных актов на государственном языке, 

Конституция Республики Казахстан позволяю 



повысить профессиональные компетенции 

магистрантов для успешной коммуникации в 

профессиональной деятельности. Дисциплина 

позволяет магистрантам применять знания в 

профессиональной деятельности при помощи 

изучения национальных кадры – основы государства, 

правильном планировании рабочего дня и рабочей 

недели, изучения ннаправления развития языковой 

культуры, культуры речи специалиста с высшим 

образованием. Приветствие – это главное слово. 

Рассматривает стиль речи делового человека в 

командировке, проведение переговоров, общее 

описание официального стиля, формирование 

официального стиля, лингвистические функций 

официального стиля, типы деловых отношений, 

официальные праздники в Республике Казахстан. 

PD/EC BKL Business Kazakh 

language 

The Kazakhstani Public Service, principles of public 

service, official letters, content and purpose of official 

letters, official receptions in state language, official 

meetings, plan of official meetings, formalization of 

documents at official meetings, diplomatic relations, 

application of legislative acts in state language, the 

Constitution of the Republic of Kazakhstan allow students 

to enhance professional competence of undergraduates for 

successful communication in professional activities. The 

discipline allows undergraduates to apply knowledge in 

professional activities through the study of national cadres 

- the basis of the state, the proper planning of the working 

day and working week, the study of language culture, the 

culture of speech of a specialist with higher education. 

Greeting is the main word. Examines the speech style of a 

business person on a business trip, conducting 

negotiations, general description of official style, 

formation of official style, linguistic functions of official 

style, types of business relationships, official holidays in 

the Republic of Kazakhstan. 

БП/ТК 

 

 

 

AMU

Z 

hT 

 

 

Арнайы 

мақсаттар үшін 

шет тілі 

 

 

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. тыңдау және сӛйлеу 

ON 1, 

ON 2, 

ON 3, 

ON 6, 



БД/КВ IYaD 

SZ 

 

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

 

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. 

 

ON 7 

PD/EC FLFSP Foreign language 

for specific 

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. 

Кәсіби 

практи- 

калар 

 

Профес 

фессио- 

сиональ 

наль- 

ные 

практи- 

ки 

 

Profes- 

sional 

practic- es 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON 1,ON 4, ON 5, ON 8 

 

/ После успешного завер- 

шения модуля обучаю- 

щийся будет: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

 

/ Upon successful comple- 

tion of the module, the stu- 

dent will: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

БП/ЖО

ОК 

 

 

 

PP 

6208 

 

 

 

Педагогикалық 

практика 

 

 

 

Педагогикалық тәжірибе сабақ беру мен 

оқытудыңпрактикалық дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. Бұл ретте 

магистранттар бакалавриатта сабақ ӛткізуге 

тартылады. 

4 3 ON 4, 

ON 5, 

ON 8 

БД/ВК PP 

6208 

 

Педагогическая 

практика  

 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков методики 

преподавания и обучения. При этом магистранты 

привлекаются к проведению занятий в бакалавриате 

BD/UC PP 

6208 

Pedagogical 

practice 

Pedagogical practice is conducted in order to develop 

practical skills in teaching and learning methods. At the 

same time, graduate students are involved 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 сүруі барысында 

жаңа білімдерді ӛздігінен шығармашылық меңгерудің 

қажеттілігі мен дағдыларын қалыптастыру 

мақсатында жүргізіледі 

10 4 ON 4, 
ON 8 
ON 9, 

 

ПД/ВК IP 

6309 

Исследовательск

ая практика 

Исследовательская практика проводиться с целью 

формирования у обучающихся 

способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, потребности и навыков самостоя- 

тельного творческого овладения новыми знания- 

ми в течение всей их активной жизнедеятельно- сти. 

PD/UC RP 

6309 

Research practice Research practice is conducted in order to form stu- dents 

' ability to self-improvement and self- development, needs 

and skills of independent crea- tive mastering  of new 

knowledge throughout their 



active life. 

Ғылым и- 

зерттеу 

жұмысы 

 

Научно 

- 

иссле- 

дователь- 

ская 

работа 

 

 

Research 

work 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1,ON 4, ON 5, ON 8 

 

После успешного завер- шения 

модуля обучаю- щийся будет: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

 

 

 

 

Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

МҒЗЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6401 Тағылымдамадан 

ӛту мен 

магистрлік дис- 

сертацияны 

орын- дауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ ғылыми-зерттеу қызметінің, стандартты 

ғылыми міндеттерді шешу; күндізгі кәсіби қызметке 

қажетті білімді кеңейту және тереңдету және 

докторантурада білім алуды жалғастыру дағдыларын 

қалыптастырады. 

 

 

 

 

24 1-4 ON 1, 

ON 4, 

ON 5, 

ON 8 

НИРМ  Научно- 

исследовательска

я работа 

магистран- та, 

включая про- 

хождение стажи- 

ровки и выполне- 

ние 

магистерской 

диссертации 

НИРМ формирует навыки научно- исследовательской 

деятельности, решения стандартных научных задач; 

расширения и углубления знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре 

 

 

 

 

 

  Research work of 

a master student, 

in- cluding 

internship and 

writing of 

Master's thesis 

Research work of a master's student forms the skills of 

research activities, solving standard scientific problems; 

expanding and deepening the knowledge 

necessary for everyday professional activity and 

continuing education in the doctoral program. 

Қорытынд

ы атте-

стация 

 

Итого- вая 

ат теста- 

ция 

 

Final 

certifi- 

cation 

 МДРҚ 

 

 

 

 Магистрліқ дис- 

сертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау 

 12 4  

ОиЗМД  Оформление и 

защита магистер- 

ской 

диссертации 

 

  Writing and de- 

fending Master's 

thesis 

 

      120   



 


