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2

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
Мазмұны / Содержание
Магистрантқа жаднама/ Памятка магистранту…………………………………………..

7М04124 – ЭКОНОМИКА (кәсіби бағыт)/
7М04124 – ЭКОНОМИКА (профильное направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год…………….......
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса...............................
7М04120 – ЭКОНОМИКА (ғылыми және педагогикалық бағыт)/
7М04120 – ЭКОНОМИКА (научное и педагогическое направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год ………….......
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
1.4 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса...............................
2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание
образовательной программы и элективных дисциплин…………………….................
2.1 «Экономика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы «Экономика» …...................
2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин …….....
7М04122 МЕНЕДЖМЕНТ (кәсіби бағыт)/
7М04122 МЕНЕДЖМЕНТ (профильное направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год…………….......
1.2 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса...............................
7M04121 – МЕНЕДЖМЕНТ (ғылыми және педагогикалық бағыт)/
7M04121 – МЕНЕДЖМЕНТ (научное и педагогическое направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год ……….....….......
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса...............................
2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание
образовательных программ и элективных дисциплин…………………….................
2.1 «МЕНЕДЖМЕНТ» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы «МЕНЕДЖМЕНТ» …...................
2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин …….....
7М04130 Аграрлық менеджмент (ғылыми және педагогикалық бағыт)/
7М04130 Аграрный менеджмент (научное и педагогическое направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год …………................
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ………………............
2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание
образовательных программ и элективных дисциплин……………………...........................
2.1 «Аграрлық менеджмент» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы «Аграрный менеджмент» …............................................
2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин ……............
7М04131 – IT МЕНЕДЖМЕНТ

5-6

7
7
9

10
10
11
13
13
17

36
36
38

39
39
40
40
42
45

63
63
65
65
67

3

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
(профильдік бағыт 1,5 жыл)
7М04131 – МЕНЕДЖМЕНТ в IT
(профильное направление 1,5 года)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год ………….......
79
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
79
2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание
82
образовательных программ и элективных дисциплин…………………….................
82
2.1 «IT МЕНЕДЖМЕНТ» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы «МЕНЕДЖМЕНТ в IT»
2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин …….....
83
7M04129 – БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ (ғылыми және педагогикалық бағыт)/
7M04129 – МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ (научное и педагогическое направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год ………….......
92
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
92
2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание
94
образовательных программ и элективных дисциплин…………………….................
2.1 «БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ» білім беру бағдарламасының сипаттамасы /
94
Описание образовательной программы «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» …....
2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин …….....
96
7М04128 – HR МЕНЕДЖМЕНТ (ғылыми - педагогигалық бағыт)
7М04128 – HR МЕНЕДЖМЕНТ(научно-педагогическое направление)
1 2020-2021 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2020-2021 год ………….......
107
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……………….....
107
2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание
109
образовательных программ и элективных дисциплин…………………….................
109
2.1 «HR МЕНЕДЖМЕНТ» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы «HR МЕНЕДЖМЕНТ»
2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин …….....
110

4
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Каталог элективных дисциплин
МАГИСТРАНТҚА ЖАДНАМА
Құрметті магистрант!
Сiздiң алдыңызда элективті пәндер каталогы (ЭПК). ЭПК - элективті оқу пәндерiнiң
жүйеленген аннотациялық тiзбесі. Ол Сізге жеке оқу траекториясын өз бетіңізбен, жедел,
икемді және жан-жақты құруға мүмкіндік беру мақсатымен жасалған. ЭПК Сiздiң жеке оқу
жоспарыңызды құрудағы көмекшіңіз.
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша барлық оқу пәндері 2 циклға бөлінеді:
базалық пәндер циклы (БП) және кәсіптендіру пәндер циклы (КП). Базалық пәндер циклы
болашақ маманның мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына
бағытталады. Кәсіптендіру пәндері циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын
арнайы білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды.
Әр циклдің ішінде оқу пәндері 2 түрге бөлінеді: міндетті компонент және таңдау
бойынша компонент (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері). Міндетті компоненттің
пәндері мамандық бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында
бекітілген және тиісті мамандық бойынша міндетті түрде барлық магистранттарға
оқытылады. Магистрант Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті
компонент пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді таңдап
алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Элективті оқу пәндері тізбесінің
ішінен Сіз өзіңізге қызықты пәндерді таңдай аласыз. Соның негізінде оқу пәндерінің әр
циклы бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңыз 2 бөлімнен тұратын болады: міндетті
компонент және таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері).
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Каталог элективных дисциплин
ПАМЯТКА МАГИСТРАНТУ
Уважаемый МАГИСТРАНТ!
Перед Вами находится Каталог элективных дисциплин (КЭД).
КЭД – систематизированный аннотированный перечень элективных учебных
дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного,
оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории
обучения. КЭД – это Ваш помощник в составлении Вашего индивидуального учебного
плана.
При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 2 цикла –
цикл базовых дисциплин (БД) и цикл профилирующих дисциплин (ПД).
Цикл БД направлен на формирование у будущего специалиста фундаментальных
знаний по соответствующей специальности. Цикл ПД определяет перечень специальных
знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной сфере
профессиональной деятельности.
Внутри каждого из циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида –
Обязательный компонент и Компонент по выбору (элективные, т. е. выбираемые учебные
дисциплины). Дисциплины обязательного компонента установлены Типовым учебным
планом специальности и изучаются всеми без исключения магистрантами данной
специальности. Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, магистрант
также должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет эдвайзер. Из всего
перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны именно
Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу учебных
дисциплин будет включать в себя 2 раздела: обязательный компонент и компонент по
выбору (элективные учебные дисциплины).
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Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
7М04124, 7М04125 – ЭКОНОМИКА
(кәсіби бағыт)
7М04124, 7М04125 – ЭКОНОМИКА
(профильное направление)
Академиялық
дәрежесі:
7М04124
«Экономика», 7М04125 «Экономика», білім
беру бағдарламасы бойынша бизнес және
басқару магистрі»
Академическая степень: Магистр бизнеса и
управления по образовательной программе
7М04124 «Экономика», 7М04125 «Экономика»,
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
1 жылдық оқу профильді бағытқа арналған оқу жоспары / Учебный план для
профильного направления 1 год обучения

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

1 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Men/Men 5201 Менеджмент/Менеджмент
Кәсіби/Профессиона
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
льный
ShT/IYa 5202
(профессиональный)
БД ВК Эксперименталдызерттеу/Эксперимен
BZh/PU 5203 Басқару психологиясы/Психология управления
тальноисследовательский
Халықаралық
аграрлық
маркетингтің
HAMS/SMAM
стратегиясы/Стратегии международного аграрного
5301
ПД Стратегиялық/Страт
маркетинга
ВК
егический
Стратегиялық
жоспарлау/Стратегическое
SZh/SP 5302
планирование
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
ЭксперименталдыМагистранттың эксперименталды-зерттеу
зерттеу/Эксперимен MEZZh/EIRM
ЭИРМ
жұмысы/Экспериментально-исследовательская
тально5401
работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
MGZ/MNI Методология ғылыми зерттеулер/Методология
Эксперименталды5204
научных исследований
БД зерттеу/Эксперимента
Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология
КВ
льноAEZTA/PKT
мен әдістері/Прикладные компьютерные технологии
исследовательский
MSEI/ 5204
и методы социально-эмпирических исследований/

Академиял
ық
кредиттер
саны/Колич
ество
академическ
их кредитов
30
16
2
2

2

5
5
5
5
9

4
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Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
Жобаның эффективтілігін жоспарлау және
ZhEZhB/POE
бағалау/Планирование и оценка эффективности
P 5303
ПД Стратегиялық/Стратег
проекта
КВ
ический/Strategic
Инвестициялар және
IK/IF 5303
қаржыландыру/Инвестирование и финансирование
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2 СЕМЕСТР

30

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

30

ПД Кәсіби/Профессионал
OT/PP 5304
Өндірістік тәжірибе /Производственная практика
ВК
ьный
ЭксперименталдыМагистранттың эксперименталды-зерттеу
ЭИР зерттеу/Эксперимента MEZZh/EIRM
жұмысы/Экспериментально-исследовательская
М
льно5402
работа магистранта
исследовательский
Корытынды
MZhRK/OZM
Магистерлiк жобаны рәсімдеу және
ИА аттестация/Итоговая
P 5403
қорғау/Оформление и защита магистерского проекта
аттестация

10

8

12

1,5 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) профильді бағытқа арналған оқу
жоспары/Учебный план для профильного направления, 1,5 года обучения(поступившие
в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

1 cеместр
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Men/Men/
Менеджмент/Менеджмент
5201
Кәсіби/Профессиона
льный
ShT/IYa
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
БД
5202
(профессиональный)
ВК
Эксперименталдызерттеу/Эксперимент
BZh/PU
Басқару психологиясы/Психология управления
ально5203
исследовательский
Халықаралық
аграрлық
маркетингтің
HAMS/SMA
стратегиясы/Стратегии
международного
M 5301
Стратегиялық/Страте
аграрного маркетинга
ПД ВК
гический/
SZh/SP/SP Стратегиялық
жоспарлау/Стратегическое
5302
планирование/
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
ЭксперименталдыМагистранттың
эксперименталды-зерттеу
ЭИР зерттеу/Эксперимент MEZZh/EIRM
жұмысы/Эксперементально-исследовательская
М
ально5401
работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
MGZ/MNI Методология ғылыми зерттеулер/Методология
5204
научных исследований
Эксперименталдызерттеу/Эксперимента
Әлеуметтік-эмпирикалық
зерттеулердің
льноБД К
AEZTA/PKT технология
мен
әдістері/Прикладные
исследовательский
В
MSEI 5204 компьютерные технологии и методы социальноэмпирических исследований/
Кәсіби/Профессионал BM/BM 5205 Бизнес - менеджмент/Бизнес - менеджмент

Академиялық
кредиттер
саны/Количество
академических
кредитов
30
16
2
2

2

5
5
5
5
9

5

4

8

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
ьный

ПД
ВК

Кәсіпорындарды
басқару
мен
KBZh/UKP
жоспарлау/Управление
и
контроль
5205
предприятием
2 семестр
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
SBE/SUU Стратегиялық басқару есебі/Стратегический
Стратегиялық/Страте
5303
управленческий учет
гический
ST/SA 5304 Стратегиялық талдау/Стратегический анализ
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

ЭксперименталдыМагистранттың
эксперименталды-зерттеу
ЭИР зерттеу/Эксперимент MEZZh/EIRM
жұмысы/Эксперементально-исследовательская
М
ально5402
работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
KE/EF/CE
Компанияның экономикасы/Экономика фирмы
Стратегиялық/Стратег
5305
ический
EB/EB 5305 Экономика және бизнес/Экономика и бизнес
Аграрлық саясат/Аграрная политика
Агробизнес және Еуропадағы экологиялық
саясат/ Агробизнес и экологическая политика в
Европе
Жобаның эффективтілігін жоспарлау және
ZhEZhB/POE
бағалау/Планирование и оценка эффективности
P 5307
проекта
Стратегиялық/Стратег
ический
Инвестициялар және
IK/IF 5307 қаржыландыру/Инвестирование и
финансирование

AS/AP 5306
Кәсіби/Профессионал
ьный
ПД/
AEES/AEPES
КВ
5306

10
5
5
5
5

5

5

5

1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса
1,5 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) профильді бағытқа арналған оқу
жоспары
/
Учебный
план
для
профильного
направления,
1,5
года
обучения(поступившие в 2020-2021 уч.г)
Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

3 семестр

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов
30

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
ПД
ВК

Кәсіби/Профессионал
ьный

OT/PP
5308

ЭксперименталдыЭИР зерттеу/Эксперимента MEZZh/EI
М
льноRM 5403
исследовательский
Корытынды
MZhRK/O
ИА аттестация/Итоговая ZMP/RPM
аттестация
T 5404

Өндірістік тәжірибе /Производственная практика

10

Магистранттың эксперименталды-зерттеу
жұмысы/Экспериментально-исследовательская работа
магистранта

8

Магистерлiк жобаны рәсімдеу және
қорғау/Оформление и защита магистерского проекта

12

9

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
7М04120 - ЭКОНОМИКА
(ғылыми және педагогикалық бағыт)
7М04120 – ЭКОНОМИКА
(научное и педагогическое направление)
Академиялық
дәрежесі:
7M04120
"Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша
экономика ғылымдарының магистрі»
Академическая
степень:
Магистр
экономических наук по образовательной
программе 7М04120 « Экономика»
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
2 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) ғылыми-бағытқа арналған оқу
жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения
(поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов

1 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Ғылым тарихы және философиясы/История и
GTF/IFN 5201
Ғылыми
философия науки
зерттеулер/Научно –
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
исследовательский ShT/IYa 5202
(профессиональный)
БД ВК
BZh/PU 5203 Басқару психологиясы/Психология управления
Педагогикалық/Пед
ZhMP /PVSh Жоғары мектеп педагогикасы/Педагогика высшей
агогический
/HSP 5204 школы
Кәсіби/Профессиона HRM/HRM
ПД ВК
HR менеджмент/HR менеджмент
льный
5301
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
НИР
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/Научнозерттеулер/Научно М
5401
исследовательская работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
Кәсіби/Профессион
Өндірістік экономика бойынша семинар/Семинар
БД КВ
OES/SPE 5205
альный
по экономике производства/
Өндірістік үдерістердің экономикасы/Экономика
OUE/EPP 5205
производственных процессов

30
20
5
5
4
3
3
5
5

5

2 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
ПД
ВК

Кәсіби/Профессиона
Фирманың
экономикалық
FEK/EBF 5302
льный
қауіпсіздігі/Экономическая безопасность фирмы
Халықаралық
аграрлық
маркетингтің
Стратегиялық/Страт HAMS/SMAM
стратегиясы/Стратегии международного аграрного
егический
5303
маркетинга

13
5
5

10

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
SZh/SP/SP 5304

Стратегиялық
планирование/

жоспарлау/Стратегическое

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

7

Педагогикалық/Пед
PP/PP 5208 Педагогикалық тәжірибе/Педагогическая практика
агогический
Ғылыми
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноНИРМ зерттеулер/Научно 5402
исследовательская работа магистранта
исследовательский
БД ВК

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору

БД КВ

Ғылыми
зерттеулер/Научно исследовательский
Кәсіби/Профессионал
ьный

3

3
4
10

MGZ/MNI/M Методология
ғылыми
зерттеулер/Методология
SR 5206
научных исследований/
Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология
AEZTA/PKT
мен әдістері/Прикладные компьютерные технологии
MSEI 5206
и методы социально-эмпирических исследований

5

BM/BM 5207 Бизнес - менеджмент/Бизнес - менеджмент/
KBZh/UKP Кәсіпорындарды
басқару
мен
5207
жоспарлау/Управление и контроль предприятием

5

1.4 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса
2 жылдық оқу (2019-2020 оқу жылы түскендер) ғылыми-бағытқа арналған оқу
жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения
(поступившие в 2019-2020 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

3 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Стратегиялық
басқару
есебі/Стратегический
SBE/SUU 5305
управленческий учет
ST/SA 5306 Стратегиялық талдау/Стратегический анализ
AS/AP 5307 Аграрлық саясат/Аграрная политика
Стратегиялық/Стра
ПД ВК
тегический
KE/EF 5308
Компанияның экономикасы/Экономика фирмы
Жобаның
эффективтілігін
жоспарлау және
ZhEZhB/POEP
бағалау/Планирование и оценка эффективности
5309
проекта
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
НИР зерттеулер/Научно MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноМ
5403
исследовательская работа магистранта/
исследовательский
4 СЕМЕСТР
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
ПД
зерттеулер/Научно - PP/PP 5210 Зерттеу тәжірибе/Исследовательская практика
ВК
исследовательский
НИР
Ғылыми
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноМ зерттеулер/Научно –
5404
исследовательская работа магистранта

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов
30
25
5
5
5
5
5
5
5
30
30
8
10

11
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исследовательский

ИА

Корытынды
Магистерлiк
диссертацияны қоргау және
MZhRK/OZM
аттестация/Итоговая
рәсімдеу/Оформление и защита магистерской
P 5405
аттестация
диссертации

12

12

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ
/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 «Экономика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание
образовательной программы «Экономика»
Профильді бағыт (1 жылдық, 1,5 жылдық оқу) / Профильное направление (1год, 1,5
года обучения)
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности
Магистрлердің кәсіби қызметінің өрісі
Сфера
профессиональной
деятельности
қосады:
магистров включает:
- әр түрлі меншік салалары мен нысандары бойынша - экономические, маркетинговые, производственноөндірістік-экономикалық, қазақстандық аналитикалық экономические
и
аналитические
службы
қызметтер, маркетингтік, экономикалық және шет ел казахстанских,
международных
и иностранных
компаниялар ұйымдары;
компаний и организаций различных отраслей, сфер
- қаржылық, несиелік, инвестициялық және сақтау и форм собственности;
ұйымдар және компаниялар;
- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые
- экономика және бизнес мәселелерімен айналысатын организации и компании;
зерттеу институттары және ұйымдары;
- исследовательские
институты и
организации,
- жоғары және орта кәсіби білімнің жүйелік мекемесі, занимающиеся проблемами экономики и бизнеса;
орташа жалпы білім, қосымша білім жүйесі.
- учреждения системы
высшего
и
среднего
профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования
Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности
Магистрлердің кәсіби объектілері шағын және орта Объектами профессиональной деятельности магистров
бизнесті, соның ішінде шектеулі ресурстардың являются поведение хозяйствующих агентов, в том
қолдануы, олардың шығындары және нәтижелерінің числе малого и среднего бизнесе, использование
мінез-құлықтары болып келеді; шикізатты, валюталық- ограниченных ресурсов, их затраты и результаты;
қаржылық
және
инвестициялық
нарықтарды функционирующие сырьевые, валютно-финансовые и
функциялау; қаржылық және ақпараттық ағымдары, инвестиционные
рынки;
финансовые
и
сонымен қатар барлық құқықтық нысандарын информационные потоки, в том числе обеспечивающие
кәсіпорындардың өндірістік және жүзеге асыру производственную
и
сбытовую
деятельность
қызметін қамтамасыз ету
предприятий всех организационно-правовых форм и
отраслевой принадлежности
Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности
Түлектердің кәсіби қызметінің нысаны, олардың кәсіби Предметом
профессиональной
деятельности
іс-объектілеріне, ұйымдастырушылық, экономикалық выпускника является формирование и поддержание
және әкімшілік қарым-қатынастардың тиімді жүйесін эффективной системы организационно-экономических
дамыту және қолдау болып табылады, сондай-ақ и управленческих отношений на объектах их
экономикалық субъектілердің экономикасы, талдау, профессиональной деятельности, а также экономика,
индикативті және стратегиялық жоспарлау қызметі.
анализ, индикативное и стратегическое планирование
деятельности хозяйствующих субъектов
Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности
- өндірістік-басқарушылық;
- производственно-управленская;
- ұйымдастырылған-технологиялық;
- организационно-технологическая;
микродеңгейдегі аналитикалық және жоспарлы- - аналитическая и планово-экономическая на
экономикалық;
микроуровне;
- инвестициялық-инновациялық
- инвестиционно-инновационная
«Кәсіпорын экономикасы» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті /
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Экономика» выпускник должен
білуі керек:
знать:
- педагогикалық қызметтің әлеуметтік-психологиялық основы
социально-психологической
природы
негіздері танымдық процестерге психикалық, сонымен педагогической деятельности, свойств психических
қатар танымдық қызметке қасиеттері, психологиялық- познавательных
процессов,
включенных
в
педагогикалық
әсердің
негізі,
әсерге
жеке познавательную
деятельность,
содержание
и
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ерекшеліктердің объектілері
- тарихы, тілі, діні, мәдениеті мен салт-дәстүрін өз
халқының алдында жауапты емес-иеліктен қарымқатынасы магистранттың ұлттық және азаматтық
сәйкестілікті дамыту және қалыптастыру;
- магистранттарда этникаралық мәдениетті қарым –
қатынастар
арқылы
мәдени,
Қазақстан
Республикасының түрлі
рухани құндылықтарын
қалыптастыру;
меңгеруі керек:
- кәсіпкерліктің субъект қызметтерінің тиімділігін
әзірлеуге жүйелі қолдану;
- шетел және отандық зерттеушілермен алынған
нәтижелерді бағалау;
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
келешекті бағыттарды анықтау,
зерттеу бағадарламаларын құрастыру;
- таңдалған ғылыми зерттеу тақырыптың тәжірибелік
және теориялық мағыналығын өзекті негіздеу;
- әзірленген бағдарлама бойынша өзіндік зерттеулер
өткізу;
- жасалған зерттеулерді ғылыми қауымға мақала
немесе доклад ретінде нәтижелерін көрсету
дағдысы болуы керек:
- ішкі және сыртқы факторлардың негізінде кәсіпорын
қызметінің экономикалық талдауын орындау;
- тапсырмаларды дайындау және жобалық шешімдерді
белгісіздік арқылы ескере отырып, тиісті әдістемелік
және нормативтік құжаттарды әзірлейді, сондай-ақ
дамыған жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру
бойынша ұсыныстар мен іс-шараларды дербес әзірлеу;
- ескере белгісіздік факторын ескере отыра,
жобалардың тиімділігін бағалау
түрлі
нарықта
экономикалық
агенттердің
стратегиялық мінез-құлқын әзірлеу;
- экономикалық есептерді талдау үшін түрлі
ақпараттық қайнар көзін талдау және қолдану;
- кәсіпорын қызметінің әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштеріне, саласына, аймағына,
болжау
құрастыру;

специфику психолого-педагогического воздействия,
индивидуальных особенностях объектов воздействия;
- основы формирования и развития национального и
гражданского
самосознания
магистранта,
ответственного, неотчужденного отношения к истории,
языку, религии, культуре и традициям своего народа;
формирование
у
магистрантов
культуры
межэтнических отношений на основе признания
культурных и духовных ценностей различных
этнических общностей Казахстана
уметь:
- использовать системный подход к разработке и
использованию методов и моделей эффективной
деятельности субъектов предпринимательства;
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу исследований;
- обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования;
- проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
- представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
иметь навыки:
- выполнения экономического анализа деятельности
предприятий с учетом внешних и внутренних
факторов;
- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных проектов и программ;
- оценки эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
- разработки стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках;
- анализа и использования различных источников
информации для проведения экономических расчетов;
- составления прогнозов основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Ғылыми-педагогикалық бағыт, 2 жылдық оқу/Научно-педагогическое направление,
2 года обучения
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности
Магистрлердің кәсіби қызметінің саласы мыналар:
Сфера
профессиональной
деятельности
- меншіктің барлық түріндегі және қызметтің әр магистров включает:
түрінде экономикалық, қаржылық, маркетингтік, - экономические,
финансовые,
маркетинговые,
өндірістік-экономикалық
және
аналитикалық производственно-экономические
и
аналитические
қызметтер қазақстандық, халықаралық және шетелдік службы
казахстанских,
международных
и
ұйымдарда және компанияларда;
иностранных компаний и организаций различных
- жергілікті және басқару мемлекеттік органдары;
отраслей, сфер и форм собственности;
- академиялық және ведомоствалық ғылыми-зерттеу - органы государственной и местной власти;
институттары;
академические
и
ведомственные
научно- қаржылық, несиелік, инвестициялық және сақтандыру исследовательские организации;
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қазақстандық және халықаралық ұйымдар мен
компаниялар;
- экономикалық қызмет саласында қызмет көрсететін
консалтингтік, аудиторлық, инжинирингтік, лизингтік,
туристік фирмалар;
- сауда-өнеркәсіптік палата және сыртқы экономикалық
байланысты дамытуға ықпалын тигізетін басқа
ұйымдар;
- халықаралық және сыртқы экономикалық қызмет
саласын реттейтін және үйлестіретін республикалық
және аумақтық үкімет органдары;
- әлемдік экономика және халықаралық бизнес
мәселелерімен айналысатын зерттеу институттары мен
ұйымдары;
- жоғары және қосымша кәсіби білім жүйесі мекемесі.

- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые
казахстанские и международные организации и
компании;
- консалтинговые, аудиторские, инжиниринговые,
лизинговые, туристические
и
другие
фирмы,
оказывающие услуги в области экономической
деятельности;
- торгово-промышленная
палата
и
другие
организации,
содействующие
развитию
внешнеэкономических связей;
- органы республиканской, региональной власти,
регулирующие
и
координирующие
сферы
международной
и
внешнеэкономической
деятельности;
- исследовательские
институты и
организации,
занимающиеся проблемами мировой экономики и
международного бизнеса;
- учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования.
Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности
Кәсіби қызметінің объектілері:
- научно-исследовательские институты;
- ғылыми-зерттеу институттары;
- высшие учебные заведения;
- жоғары білім мекемелері;
- органы государственного и местного управления;
- жергілікті және басқару мемлекеттік органдары;
производственно-экономические
и
плановокәсіпорындар
мен
ұйымдардың
экономикалық, экономические,
социально-управленческие
и
қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық, маркетинговые, финансово-аналитические службы
талдау қызметтері;
предприятий и организаций;
- сыртқы экономикалық қызметтері.
-подразделения внешнеэкономической деятельности.
Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности
Түлектің кәсіби қызметінің пәндері мыналар болып Предметом профессиональной деятельности является
табылады:
формирование и поддержание эффективной системы
- объектілердің кәсіби қызметінде экономикалық- организационно-экономических и управленческих
ұйымдастырушылық және басқару қатынастарының отношений на объектах их профессиональной
тиімділік жүйелерін қолдау және қалыптастыру, деятельности,
а
также
экономика,
анализ,
сонымен қатар шаруашылық субъектілерінің қызметін индикативное
и
стратегическое
планирование
индикативті және стратегиялық жоспарлау, экономика деятельности хозяйствующих субъектов
және талдау болып табылады.
Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности
-бизнес саласында және экономикалық қызметте - проектно-экономическая деятельность национальных
қызмет ететін ұлттық және шетелдік компаниялар мен и иностранных компаний и фирм, функционирующих в
фирмалардың жобалық-экономикалық қызметі;
сфере бизнеса и экономической деятельности;
-ұлттық және трансұлттық құрылымдардың қызмет аналитическая
деятельность
в
области
етуін макро және микро деңгейдегі сыртқы внешнеэкономической деятельности на макро- и
экономикалық қызмет саласындағы талдау қызметі;
микроуровнях функционирования национальных и
- аймақтық үкімет органдары деңгейінде де, транснациональных структур;
компаниялар мен кәсіпорындар, салалық бірлестіктер - организационно-управленческая деятельность по
деңгейінде де сыртқы экономикалық салада даму формированию,
развитию
и
руководству
стратегиясын жүзеге асырушы және әлеуметтік- экономическими
системами
и
структурами,
экономикалық міндеттерді шешуші құрылымдар мен эффективно решающими социально-экономические
экономикалық жүйелерді басқару және дамыту, задачи и реализующими стратегии развития во
қалыптастыру бойынша ұйымдастырушылық-басқару внешнеэкономической
сфере,
как
на
уровне
қызметі;
региональных органов власти, так и на уровне
- макро және микро деңгейде экономикалық қызмет отраслевых объединений, компаний и предприятий;
саласында ғылыми-зерттеу;
- научно-исследовательская в области экономической
- педагогикалық қызметі.
деятельности на макро- и микроуровнях;
- педагогическая деятельность.
«Кәсіпорын экономикасы» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті /
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Экономика» выпускник должен
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білуі керек:
- түрлі меншік үлгісіндегі кәсіпорындардың стратегиялық
дамуы және жоспарлау, ұйымдастыру негіздері;
- отандық және шетелдік зерттеулерден алынған
нәтижелерді бағалау механизмдерін ұғыну және
қолдану;
- кәсіби білім мекемелерінде, жоғары білім беру
мекемелерінде, қосымша кәсіби білім мекемелерінде
экономикалық пәндерді оқытудың замануи әдістері мен
әдістемелерін;
- кәсіби білім мекемелерінде, жоғары білім беру
мекемелерінде, қосымша кәсіби білім мекемелерінде
экономикалық пәндерді оқытуды қамтамасыз ету үшін
оқу жоспарларын және бағдарламаларын жасау
механизмі.
меңгеруі керек:
- кәсіпкерлік субъектілердің тиімді қызметінің
модельдерін және әдістерін пайдалану және әзірлеуге
жүйелі тәсілдерін талдау;
- экономикалық есептеулерді жүргізу үшін ақпараттар
түрлі көздерін пайдалану және талдау;
- мемлекеттік және жергілікті үкімет органдарында,
меншік түріндегі ұйымдарда және кәсіпорындарда
экономикалық бөлімшелер мен қызметтерді басқару;
- белгісіздік факторын ескере отырып, болжамдық
шешімдерін жасау және тапсырыс дайындауды
өздігімен жүргізу;
- түрлі нарықта эономикалық агенттерді жүргізу
стратегиясын жасау.
дағдысы болуы керек:
- ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып,
экономикалық талдаулар мен ғылыми зерттеулер
жүргізу;
- әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерінің
негізінде басқару шешімдерін жасау және оларды
таңдауды негіздеу;
- микро- және макродеңгейде стратегиялық шешімдерді
қабылдау және экономикалық саясат саласында
шараларды бағалау үшін талдау материалдарын
дайындау;
- әдістемелік және нормативтік құжаттарды, әзірленген
жоспарлар мен бағдарламаларды жүзеге асыру
бойынша
шараларды
және
ұсыныстарды
қалыптастыру.

знать:
- основы организации, планирования и стратегического
развития предприятий различных форм собственности;
- понимать и применять механизм оценки результатов,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями;
- современные методы и методику преподавания
экономических дисциплин в профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования;
- механизм разработки учебных планов, программ и
соответствующее методическое обеспечение для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования.
уметь:
- использовать системный подход к разработке и
использованию методов и моделей эффективной
деятельности субъектов предпринимательства;
- анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и местной власти;
- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать прогнозные решения с учетом фактора
неопределенности;
- разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках.
иметь навыки:
- выполнения научных исследований и экономического
анализа деятельности предприятий с учетом внешних и
внутренних факторов;
- разработки вариантов управленческих решений и
обоснования их выбора на основе критериев
социально-экономической эффективности;
- в подготовке аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне;
- формирования соответствующих методических и
нормативных документов, а также предложений и
мероприятий по реализации разработанных планов и
программ.
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин
GTF 5201 Ғылымнын тарихы және философиясы
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Методология ғылымизерттеулер
Оқу мақсаты: ғылыми зерттеудің негізгі стратегиялары мен тарихи
ғылыми білімді қалыптастыру негіздері
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым философиясы мен ғылым тарихының негізгі мәселелерінің
ерекшелігі мен өзара байланысын анықтау, ғылымның әлеуметтік-философиялық бағыттарында
өзіндік санасын ашу, ғылым феномені мамандық, әлеуметтік институт және тікелей өндірістік күш
ретінде анықтау, жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі
анықтауын ашу, олардың ортақтығы мен айырмашылықтары
Оқыту нәтижесі: ғылымның тарихы мен философиясының қазіргі концепциясын Білу; ғылымның
тарихы мен философиясының қазіргі мәселелерін талдай білу; ғылымның қазіргі тарихы мен
философиясының тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: жалпы білім пәндер
IFN 5201 История и философия науки
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Методология научных исследований
Цель изучения: уяснение основных стратегий научного исследования и исторических оснований
формирования научного знания
Краткое содержание курса:
выявление специфики и взаимосвязи основных проблем, тем
философии науки и истории науки, раскрытие самосознания науки в ее социально-философских
ракурсах, уяснение феномена науки как профессии, социального института и непосредственной
производительной силы, раскрытие дисциплинарного самоопределения естественных, общественных
и технических наук, их общности и различия
Результаты обучения: знать современные концепции истории и философии науки; уметь
анализировать современные проблемы истории и философии науки; владеть концептуальным и
методологическим аппаратом современной истории и философии науки
Руководитель программы:
Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ShT 5202 Шетел тілі (Кәсіби)
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Магистранттыңғылыми-зерттеужұмысы, Педагогикалық тәжірибе
Оқу мақсаты:
білім алушыларға болашақта мультиязы және мультимәдени кәсіби ортаға
ықпалдасуға мүмкіндік беретін Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілді
(мәдениетаралық) құрамдас бөлігін қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық мақсаттар үшін
жоғары деңгейде тілді меңгеруі, бұл мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін қолдануға,
ғылыми - ақпараттық базаны кеңейтуге, ғылыми ақпаратты түсіндіру, дәлелдеме, наным, ғылыми
өріс, Академиялық хат машықтарын меңгеруге мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: Кәсіби-бағытталған, техникалық және ғылыми материалдарға тән грамматикалық
құрылымдарды; ғылыми-техникалық функционалдық стильдің ағылшын және орыс тілдеріндегі
негізгі ерекшеліктерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
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IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный)
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта, Педагогическая практика
Цель изучения: формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем
интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду
Краткое содержание курса: овладение будущими магистрами языком для профессиональных и
академических целей на продвинутом уровне, что позволит свободно оперировать научнопонятийным аппаратом специальности, расширять научно- информационную базу, овладевать
умениями интерпретации научной информации, аргументации, убеждения, научной полемики,
академического письма
Результаты обучения: знать терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях
знаний; грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных,
технических и научных материалов; основные особенности научно-технического функционального
стиля как в английском, так и в русском языке;
Руководитель программы: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
BZh 5203 Басқару психологиясы
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Магистранттыңғылыми-зерттеужұмысы, Педагогикалық тәжірибе
Оқу мақсаты:
Әр түрлі деңгейдегі менеджерлер болатын басқару субъектілерінің және
қызметкерлердің, сондай-ақ жалпы ұйымдардың басқару объектілерінің психологиялық
сипаттамаларын қарастыру.
Басқару жүйелері қызметінің тиімділігін қамтамасыз ететін
психологиялық механизмдерді ашу. Басқару есептерін шешудің заманауи психологиялық
технологиялары мен тәсілдерін сипаттау.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп психологиясының негізгі түсініктерін, принциптерін,
функцияларын, пәнін, міндеттері мен құрылымын, оқу үрдісінде студенттердің танымдық ісәрекетінің психологиясын, қазіргі жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың
психологиялық әдістері мен құралдарын, тәрбие процесінің психологиялық негіздерін, Кәсіби
бағытталған тұлғаның психодиагностикасы мәселелерін зерттеу
Оқыту нәтижесі:
басқару қызметінің психологиялық теорияларының негізгі ұғымдарын білу:
менеджмент психологиясының теориясы мен практикасы; ұйымдағы коммуникация психологиясы;
менеджер психологиясы; персоналды басқарудың психологиялық аспектілері және т. б.; басқару
қызметінің процестерін талдай білу; басқарудың психологиялық сұлбасын көрсету;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PU 5203 Психология управления
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта, Педагогическая практика
Цель изучения: Рассмотреть психологические характеристики объектов управления как персонала,
так и организации в целом, и субъектов управления, которыми выступают менеджеры разного
уровня. Раскрыть психологические механизмы, обеспечивающие эффективность деятельности
управленческих систем. Описать современные психологические технологии и подходы к решению
управленческих задач.
Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, предмета, задач и
структуры психологии высшей школы, психологии познавательной деятельности студентов в
процессе обучения, психологических методов и средств повышения эффективности и качества
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обучения в современных условиях, психологических основ процесса воспитания, проблем
психодиагностики профессионально-ориентированной личности
Результаты обучения: знать фундаментальные понятия психологических теорий управленческой
деятельности: теория и практика психологии менеджмента; психология коммуникации в
организации; психология менеджера; психологические аспекты управления персоналом и др; уметь
анализировать процессы управленческой деятельности;
выделять психологические схемы
управления;
Руководитель программы: Острянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ZhMP 5204 Жоғары мектеп педагогикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Магистранттыңғылыми-зерттеужұмысы, Педагогикалық тәжірибе
Оқу мақсаты: магистранттардың педагогикалық іс-әрекет объектісіне қатысты теориялық білім
алуы, сонымен қатар оларды басқаруда дағды мен дағды алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің
негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жалпы проблематикамен, жоғары мектеп
педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдау,
жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, ЖОО-ның білім беру үдерісінде
оқытушы
мен
студенттің
субъекті-субъектілі
өзара
іс-қимылының
коммуникативтік
технологияларымен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: педагогиканың негізгі категорияларын білу; - педагогикалық шындықты зерттеу
әдістерін меңгеру; - педагогика ғылымының категориялық құрылысын меңгеру; - педагогикалық
құбылыстардың табиғатын талдай білу; педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын түсіну;
педагогикалық білімдерді кәсіби қызметте қалай пайдалану туралы түсінікке ие болу;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PVSh 5204 Педагогика высшей школы
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта, Педагогическая практика
Цель изучения:
получение магистрантами теоретических знаний относительно объекта
педагогической деятельности, а также умений, навыков в управлении им.
Краткое содержание курса: овладение основами профессионально- педагогической культуры
преподавателя высшей школы, ознакомление будущих преподавателей с общей проблематикой,
методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными
технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными
технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном
процессе вуза.
Результаты обучения:
знать основные категории педагогики; -владеть методами изучения
педагогической действительности; - усвоить категориальный строй науки педагогики; - уметь
анализировать природу педагогических явлений; понимать связь педагогики с другими науками;
иметь представление о том, как использовать педагогические знания в профессиональной
деятельности;
Руководитель программы: Острнянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
HRM 5304 HR-менеджмент
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Бизнес – менеджмент, Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
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Оқу мақсаты: Сатып алу теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын анықтау бойынша
туындайтын сыртқы ортаны талдау мен олардың ерекшеліктерін негізге ала отырып, кәсіпорынға
қауіп-қатерлерді бағалау жөніндегі (күшті және әлсіз жақтары)
Курстың қысқаша мазмұны: Ұйымның кадрлық әлеуетінің құрылымы мен негізгі көрсеткіштері.
Жаһандық экономикадағы ұйымның кадрлық әлеуеті. Ұйымның кадрлық әлеуетін бағалау әдістері.
Халықаралық HR-менеджмент құралдары: құзыретті және мүдделі қызметкерлерді жұмысқа
қабылдау, ұстап қалу, ынталандыру, жетілдіру және кәсіби даярлау
Оқыту нәтижесі: персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларының түрлері мен
ерекшеліктерін білу, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын жүзеге асыру
ерекшеліктерін білу, өзінің кәсіби қызметінде персоналды басқару технологияларын басқару
әдістерін қолдана білу, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеру және
оларды кәсіби қызметте тиімді жүзеге асыру дағдыларын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: экономика және менеджмент
HRM 5304 HR-менеджмент
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Бизнес – менеджмент, Экономическая безопасность фирмы
Цель изучения: Приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий
Краткое содержание курса: Структура и основные показатели кадрового потенциала организации.
Кадровый потенциал организации в глобальной экономике. Методы оценки кадрового потенциала
организации. Инструменты международного HR-менеджмента: принятие на работу, удержание,
мотивация, совершенствование и профессиональная подготовка компетентных и заинтересованных
сотрудников
Результаты обучения: знать виды и специфику современных технологий управления персоналом,
особенности реализации современных технологий управления персоналом, уметь использовать
методы управления технологиями управления персоналом в своей профессиональной деятельности,
владеть навыками владения современными технологиями управления персоналом и эффективной
реализацией их в профессиональной деятельности
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: экономики и менеджмента
OES 5205 Өндіріс экономикасы бойынша семинар
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Фирманың экономикалық қауіпсіздігі, Халықаралық аграрлық маркетингтің
стратегиясы
Оқу мақсаты: шаруашылық жүргізудің нарықтық түрі жағдайында кәсіпорынның және өндірістің
жұмыс істеуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде экономикалық ойлауды әзірлеу
Курстың қысқаша мазмұны: өндірістік процесс және өндіріс түрлері. Өндірістік цикл және оның
құрылымы. Өндірістік циклды есептеу және қозғалыс түрлерінің графиктерін құру. Өндірісті
ғылыми-техникалық дайындау. Кәсіпорынның (фирманың) материалдық-техникалық және еңбек
әлеуетін ұйымдастыру және басқару)
Оқыту нәтижесі: кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігін есептеу әдістемесін,
ҒТП негізгі бағыттарының тиімділігін білу, Өндірісті сауатты және құзыретті ұйымдастыра білу,
нарық талаптарын анықтау, әртүрлі шаруашылық міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан
қарау, кәсіпорында экономикалық жұмысты өз бетінше жүргізу дағдысының болуы, нақты бастапқы
ақпарат пен есептік экономикалық көрсеткіштерде тез және дұрыс бағдарлануы.
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Э.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент

20

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин

SPE 5205 Семинар по экономике производства
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Экономическая безопасность фирмы, Стратегии международного аграрного
маркетинга
Цель изучения: выработка
экономического мышления на основе изучения экономического
механизма функционирования предприятия и производства в условиях рыночного типа
хозяйствования
Краткое содержание курса: производственный процесс и типы производств. Производственный
цикл и его структура. Расчет производственного цикла и построение графиков видов движения.
Научно-техническая подготовка производства. Организация и управление материально-техническим
и трудовым потенциалом предприятия (фирмы)
Результаты обучения: знать методики расчета эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, эффективности основных направлений НТП, уметь грамотно и
компетентно организовать производство, определить требования рынка, творчески подходить к
решению разнообразных хозяйственных задач, иметь навыки самостоятельного ведения
экономической работы на предприятии, быстро и правильно ориентироваться в фактической
исходной информации и расчетных экономических показателях.
Руководитель программы: Журавлева В.Ф.
Кафедра: Экономики и менеджмента
OUE 5205 өндірістік процестер экономикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері:
Әлеуметтік-эмпирикалықзерттеулердің
технология
мен
әдістері,
Кәсіпорындардыбасқару мен жоспарлау
Оқу мақсаты: нарықтық экономика жағдайында кәсіпорында өндірістік процестерді құру және
ұйымдастыру механизмін зерттеу
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістік процесс және оны ұйымдастыру принциптері. Өндірістік
процесті ұйымдастырудың негізгі принциптері. Өндіріс типтері және олардың техникалықэкономикалық сипаттамасы. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Өндірістік цикл және оның
құрылымы. Өндірістік циклді есептеу әдістері
Оқыту нәтижесі: өндірістік процесті ұйымдастыру принциптерін, кәсіпорынның өндірістік
құрылымын білу, кәсіпорын қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EPP 5205 Экономика производственных процессов
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований, Управление и контроль предприятием
Цель изучения: изучение механизма создания и организации производственных процессов на
предприятии в условиях рыночной экономики
Краткое содержание курса: Производственный процесс и принципы его организации. Основные
принципы организации производственного процесса. Типы производств и их технико-экономическая
характеристика. Производственная структура предприятия. Производственный цикл и его структура.
Методы расчета производственного цикла
Результаты
обучения:
знать
принципы
организации
производственного
процесса,
производственную структуру предприятия, уметь рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности предприятия
Руководитель программы: Дандарбекова Д.Д.
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Кафедра: Экономики и менеджмента
FEK 5302 Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
Пререквизеттері: Өндірістік экономика бойынша семинар, HR менеджмент
Постреквизиттері: Компанияның экономикасы
Оқу мақсаты:
магистранттардың ұлттық экономиканың кәсіпорындары мен ұйымдарының
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық және практикалық негіздері мен
механизмдерін меңгеру
Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық қауіпсіздіктің мәні, принциптері, қызмет ету және
даму негіздері.
Экономикалық қауіпсіздіктің индикаторлары мен көрсеткіштері. Фирманың
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету механизмі. Экономикалық мүдделерді қорғау және
фирманың коммерциялық құпиясын қорғау. Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің инновациялықинвестициялық механизмдері. Экономикалық қауіпсіздіктің ұйымдық-ақпараттық аспектілері.
Фирманың дағдарысқа қарсы басқару жүйесіндегі экономикалық қауіпсіздік. Фирманың
экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерін талдау және бағалау
Оқыту нәтижесі:
Экономикалық қауіпсіздіктің негізгі теориялары мен модельдерін білу;
экономикалық қауіпсіздіктің негіздері мен принциптерін түсіну; тәуекелдерді талдау, жоспарлау
және болжау әдістерін меңгеру дағдысы болу; кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің негізгі
мәселелерін қалыптастыра білу
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: экономика және менеджмент
EBF 5302 Экономическая безопасность фирмы
Пререквизиты: Семинар по экономике производства, HR менеджмент
Постреквизиты: Экономика фирмы
Цель изучения:
овладение магистрантами теоретических и практических основ и механизмов
обеспечения экономической безопасности предприятий и организаций национальной экономики
Краткое содержание курса:
Сущность, принципы, основы функционирования и развития
экономической безопасности. Индикаторы и показатели экономической безопасности. Механизм
обеспечения экономической безопасности фирмы. Защита экономических интересов и охрана
коммерческой тайны фирмы. Инновационно-инвестиционные механизмы экономической
безопасности фирмы. Организационно-информационные аспекты экономической безопасности.
Экономическая безопасность в системе антикризисного управления фирмы. Анализ и оценка
показателей экономической безопасности фирмы
Результаты обучения: Знать основные теории и модели экономической безопасности; понимать
основы и принципы экономической безопасности; иметь навыки владения методами анализа,
планирования и прогнозирования рисков; уметь сформулировать основные проблемы экономической
безопасности предприятия
Руководитель программы: Кадамбаев Т.
.
Кафедра:
экономики и менеджмента
HAMS 5303 Халықаралық аграрлық маркетингтiн стратегиясы
Пререквизеттері: Өндірістік экономика бойынша семинар
Постреквизиттері: Аграрлық саясат
Оқу мақсаты: маркетинг стратегиясын аграрлық нарыққа бағытталған кәсіпкерлік ретінде оқып
білу және аграрлық нарықты зерттеу, өңдеу және игеру құралдары мен әдістері арқылы алынған
білімді тереңдету.
Курстың қысқаша мазмұны: Маркетингтік Тұжырымдаманың мазмұны: маркетингтік құралдар.
Маркетингтің ұйымдастыру формалары. Маркетингті бақылау. Аграрлық өндіріс және тамақ
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өнімдерін өндіру саласындағы халықаралық маркетинг: әлемдік жаһандық мақсаттарға шолу, сыртқы
аграрлық саясаттың шекті шарттары, маңызды маркетингтік Нысандар, маркетингтің баламалы
стратегияларын салыстыру
Оқыту нәтижесі: Ауыл шаруашылық және азық - түлік саласындағы маркетинг ерекшеліктерін білу,
демоскопиялық және экоскопиялық маркетингтік зерттеулер жүргізу дағдысының болуы, құқықтық
құжаттарды пайдалана отырып, әлемдік экономикада болып жатқан процестерді талдай білу,
шетелдік бизнестің сыртқы және ішкі ортасын зерттеу үшін PEST - және SWOT-талдау әдістерін
және экономикалық құралдарды қолдана отырып, аграрлық нарыққа талдау жүргізу
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Э.Б.
Кафедра: экономика және менеджмент
SMAM 5303 Стратегии международного аграрного маркетинга
Пререквизиты: Семинар по экономике производства
Постреквизиты: Аграрная политика
Цель изучения:
изучить стратегии маркетинга как ориентированное на аграрный рынок
предпринимательство и углублять знания, приобретённые через инструменты и методы
исследования, обработки и освоение аграрного рынка.
Краткое содержание курса: Содержание маркетинговых концепций: маркетинговые инструменты.
Организационные формы маркетинга. Контроль маркетинга. Международный маркетинг в сфере
аграрного производства и производства продуктов питания: обзор мировых глобальных целей,
рамочные условия внешней аграрной политики, важнейшие маркетинговые формы, сравнение
альтернативных стратегий маркетинга
Результаты обучения:
Знать особенности маркетинга в сельскохозяйственной и
продовольственной сфере, иметь навыки проведения демоскопических и экоскопических
маркетинговых исследований, уметь анализировать процессы, происходящие в мировой экономике, с
использованием правовых документов, проводить анализ аграрного рынка, применяя методы PEST- и
SWOT- анализа и экономический инструментарий для исследования внешней и внутренней среды
зарубежного бизнеса
Руководитель программы: Притула Р.А,
Кафедра:
экономики и менеджмента
Szh 5302 Стратегиялық жоспарлау
Пререквизетты: Өндірістік экономика бойынша семинар
Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі, Стратегиялықталдау
Оқу мақсаты: жоспарлауды дамыту стратегиясының ғылыми негіздерімен және тәжірибелік
қолданумен таныстыру
Курстың қысқаша мазмұны: Макростратегиялық жоспарлау, Ұлттық стратегиялар, Стратегиялық
жоспарлаудың әдіснамалық негіздері, Ұлттық экономика салалары бойынша басқару стратегияларын
қалыптастыру, Микродеңгейде стратегиялық жоспарлау
Оқыту нәтижесі: стратегиялық жоспарлау негізгі мақсаттары, міндеттері және функциялары білу;
ұлттық экономика түрлері стратегиялық баламасы, макроэкономикалық стратегиялардың;жүзеге
асыру тәжірибесі ұлттық және корпоративтік стратегияларын шет елдерде;орын болжау,
стратегиялық жоспарлау және ұлттық бағдарламалау жүйесі экономиканы мемлекеттік реттеу;
әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының бағдарламаларды тұжырымдамалау; істей білуі тиіс
дұрыс анықтауға, тиімді стратегиялар жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің және
олардың бөлімшелері білу, талдау жүргізу.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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SP 5302 Стратегическое планирование
Пререквизиты: Семинар по экономике производства
Постреквизиты: Стратегический управленческий учет, Стратегический анализ
Цель изучения: ознакомить с научными основами стратегического планирования и их практическим
применением.
Краткое содержание курса: Макростратегическое планирование, Национальные стратегии, Основы
методологии стратегического планирования, Формирование стратегий управления по сферам
национальной экономики,Стратегическое планирование на микроуровне.
Результаты обучения: знать основные цели, задачи и функции стратегического
планирования;стратегические альтернативы национальной экономки, виды макроэкономических
стратегий;опыт реализации национальных и корпоративных стратегий в зарубежных странах;место
прогнозирования, стратегического планирования и национального программирования в системе
государственного регулирования экономики;
уметь проводить анализ концепций программ, стратегий социально-экономического развития;уметь
правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов и их
подразделений.
Руководитель программы: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономики и менеджмента
MGZ 5204 Методология Ғылыми зерттеулер
Пререквизеттері: Ғылым тарихы және философиясы
Постреквизиттері: Магистранттыңғылыми-зерттеужұмысы
Оқу мақсаты: ғылым мен білім үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық
кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін ғылыми әдіснама мен оның тарихы генезисінің өзекті
мәселелерін тереңдете зерделеу; ғылымның қазіргі заманғы әдіснамасының қазіргі ғылыми әдістері
мен теориялық тұжырымдамаларының мәні туралы теориялық білімді қалыптастыруға ықпал ету
Курстың қысқаша мазмұны: Заманауи методологияның бағыттары. Ғылым әдістері және олардың
ақиқатты іздеудегі рөлі. Формальды логика әдістері және олардың ғылыми зерттеудегі рөлі.
Теорияны талдау және құру әдістері
Оқыту нәтижесі: қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, зерттеу және практикалық
міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау қабілеті, оның ішінде пәнаралық салаларда,
зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды экономикалық ғылым саласындағы дербес ғылымизерттеу қызметінде қолдану қабілеті
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
MNI 5204 Методология научных исследований
Пререквизиты: История и философия науки
Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта
Цель изучения: углубленное изучение актуальных проблем генезиса научной методологии и ее
истории, что обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки и образования; содействие формированию теоретических знаний о
сущности современных научных методов и теоретических концепций современной методологии
науки
Краткое содержание курса: Школы и направления современной методологии. Методы науки и их
роль в поиске истины. Методы формальной логики и их роль в научном исследовании.
Гипотетикодедуктивный путь познания. Методы анализа и построения теории
Результаты обучения: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях, Способность к разработке новых методов исследования и
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их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономической
науки
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BM 5205 Бизнес-менеджмент
Пререквизеттері: HR менеджмент
Постреквизиттері: Жобаның эффективтілігін жоспарлау және бағалау
Оқу мақсаты: Бизнес-жоспарлар мен жобаларды теориялық негіздерін және практикалық дағдылары
мен әдеттерін меңгеру
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылыми-экономикалық негіздері.Шығындар классификациясы және
өндіру ауылшаруашылық кәсіпорнының.Шығындар негізгі құралдарды жөндеу бойынша.Негізгі
аспектілері экономика, еңбек ресурстарының.Негіздері өндірістік теориясы.Жоспарлау кәсіпорынның
көмегімен бағдарламалық жоспарлау II.Кіріспе мультипериодические есеп айырысулар
инвестициялардың тиімділігін.Аграрлық менеджмент
Оқыту нәтижесі: теориялық және ҚР, этика менеджменттiң практикалық мәнi, ұстанымдар, әдiстер,
басқару мiндетi, заң және корпоративтiк мәдениеттi; негiзгi өндiрiс технологияларының
сипаттамасын, ұйымның ортасын iшкi және сыртқы; процестердi заңдылық; түсiнiлу: басқарудың
негiзгi құрылымдарын сызба, тәсiл және талдаудың тәсiлдерi және өндiрiстiк қызметтiң бақылауы;
бiлуі: басқару әдiсiнiң пайдалануымен анықталу; өндiрiстiк жағдайда сұрақпен анықталсын, онының
пайда болуын себеп анықтасын, онының жоюы үшiн дұрыс басқарушылық шешiм кiрiсу; әсер
сыртқы талдау жүргiзсiн және ұйымда психологиялық ахуалға iшкi факторлары; бақылау әдiстермен,
өлшеулер, талдау, бақылау иелену және оның жетiлдiруiн мақсатпен өндiрiстiк қызметтiң ұйымын
процесте уәждеме; кәсiби лексикаға өз қызметте сауатты пайдалана алу; орындаушыға шеңберiнде
құрылымдық бөлiмше туралы жағдай
көрсетiлетiн талапты сипаттауға икемi болсын және
лауазымдық нұсқаулық ; тұжырымдауға қабiлеттi болады және өндiрiстiк, әлеуметтiк
дыбыстандырсын және өндiрiстiң психологиялық сұрақтары; өндiрiстiк процеске басқарушы
бақылауды ұйымдастыруға икемi болсын, менеджменттiң негiзгi функцияларын орындау қамтамасыз
етiлсiн, әр түрлi өндiрiстiк жағдайларда басқарушы шешiм қабылдау; зерттеуге әзiрлiк бар болсын
және ғылыми-техникалық ақпараттың талдауына, отандық және әр түрлi өндiрiстiк салаларда
шетелдiк тәжiрибе; корпоративтiк мәдениеттi жақсарту бойымен тәжiрибелiк зерттеу жүргiзiлуге
икемi болу.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
BM 5205 Бизнес-менеджмент
Пререквизиты: HR менеджмент
Постреквизиты: Планирование и оценка эффективности проекта/
Цель изучения: Овладение теоретическими основами и практическими умениями и навыками
составления бизнес-планов и проектов
Краткое содержание курса: Научно-экономические основы. Классификация затрат и выработки в
сельхозпредприятии. Издержки по эксплуатации основных средств. Основополагающие аспекты
экономики трудовых ресурсов. Основы производственной теории. Планирование предприятия при
помощи программного планирования II. Введение в мультипериодические расчеты эффективности
инвестиций. Аграрный менеджмент
Результаты обучения: знать: теоретическую и практическую сущность менеджмента, принципы,
методы, функции управления, законы РК, этику и корпоративную культуру; характеристику
основных технологий производства, внутреннюю и внешнюю среду организации; закономерности
процессов; понимать: схемы основных структур управления, способы и приемы анализа и контроля
производственной деятельности; уметь: определять использование метода управления; определять
проблему в производственной ситуации, выявить причину ее возникновения, принять правильное
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управленческое решение для ее устранения; анализировать влияние внешних и внутренних факторов
на психологический климат в организации; владеть методами наблюдений, измерений, анализа,
контроля и мотивации в процессе организации производственной деятельности с целью ее
совершенствования; уметь грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
уметь охарактеризовать требования, предъявляемые к исполнителю в рамках Положения о
структурном подразделении и Должностной инструкции ; быть способным сформулировать и
озвучить производственные, социальные и психологические проблемы производства; уметь
организовать управленческий контроль за производственным процессом, обеспечивать выполнение
основных функции менеджмента, принимать управленческие решения в различных
производственных ситуациях; иметь готовность к изучению и анализу научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта в различных производственных отраслях; уметь
проводить экспериментальное исследование по улучшению корпоративной культуры, микроклимата
в организации.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
KBB 5205 Кәсіпорынды басқару және бақылау
Пререквизеттері: Өндірістік үдерістердің экономикасы
Постреквизиттері: Инвестицияларжәнеқаржыландыру
Оқу мақсаты: қоғамның қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында экономикалық өсу факторларын
және заңдылықтарын зерттеу
Курстың қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты, міндеті. Кәсіпорында басқару жоспарлаудың жүйесі.
Кәсіпорында стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорында тактикалық жоспарлау. Сатуды жоспарлау.
Өндірістік бағдарламаны жоспарлау.
Оқыту нәтижесі: Танымдық ісін білу дағдылары. Иелену мақсаттарды қою тетіктері, жоспарлау,
талдау, рефлексия, өз іс-табысының өзін-өзі бағалау.Басқару және кәсіпорын қызметін басқару және
жоспарлауда
дағдыларын, статистикалық және басқа да басқару және бизнес-жоспарлау бойынша стандартты емес
жағдайларда іс-қимыл әдістерін иелену.Басқару және бизнес-жоспарлау саласында, пайымдаулар
жасауға қажет қабілеті. Алған білімдерін өзгертуге қабілеті. Экономикалық бөлімдері үшін
кәсіпорындардың экономикалық және қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін жүзеге асыруға
қабілеті
Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д.
Кафедра: Экономика және менеджмент
UKP 5205 Управление и контроль предприятием
Пререквизиты: Экономика производственных процессов
Постреквизиты : Инвестирование и финансирование
Цель изучения: исследование закономерностей и факторов экономического роста в целях
удовлетворения потребностей общества
Краткое содержание курса: Цели, задачи, предмет курса. Система управления планированием на
предприятии. Стратегическое планирование на предприятии. Тактическое планирование на
предприятии. Планирование продаж. Планирование производственной программы.
Результаты обучения: Знать совокупности умений и навыков познавательной деятельности.
Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности
собственной деятельности. Знать приемы действий в нестандартных ситуациях в управлении и
планировании деятельности предприятия. Знать измерительные навыки, использовать статистические
и иных методов управления и планирования деятельности предприятия.Уметь модифицировать
полученные знания.Уметь осуществлять обоснование основных показателей хозяйственнофинансовой деятельности предприятий для экономических разделов
Руководитель программы: Журавлева В.Ф.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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SBE 5303 Стратегиялық басқару есебі
Пререквизеттері: Басқару психологиясы, Халықаралық аграрлық маркетингтің стратегиясы
Постреквизиттері: Магистерлiк жобаны рәсімдеу және қорғауОқу мақсаты: тиімді стратегиялық
басқару шешімдерін қабылдау үшін бағытталған стратегиялық есеп саласында дұрыс, толық және
уақтылы ақпаратты ұйымдастыру менеджерлеріне дайындау және ұсыну бойынша дағдылар мен
іскерлікті меңгеру.
Курстың қысқаша мазмұны: Стратегиялық ұзақ мерзімді шешімдер ұйымның болашағын, оның
болашағын айқындайды. Олар үшін кәсіпорынның мүмкіндіктері мен оның экономикалық ортасы
(нарық, бәсекелестік, ұзақ мерзімді перспективада тауарлар) туралы ақпарат қажет. Олар жұмыс істеп
тұрған нарықтарда өткізу үшін жаңа тауарлар шығару, жаңа нарықтар үшін жаңа тауарлар шығару,
жұмыс істеп тұрған және жаңадан құрылатын нарықтар үшін жаңа тауарлар құру туралы мәселелерді
қамтиды. Кейбіреулер бұл жағдайда стратегиялық есептің қажеттілігі туралы айтады. Алайда, шын
мәнінде, бұл жерде тек жақын арада ғана емес, салыстырмалы алыс болашаққа бағдарланған
басқарушылық есептің тағы бір ерекшелігі туралы сөз болып отыр.
Оқыту нәтижесі: стратегиялық басқару есебінің мәнін, әдістерін және нысандарын білу;
стратегиялық басқару есебінің басқарушылық (жедел, тактикалық) есептеуден айырмашылықтарын
түсіну; стратегиялық басқару есебінің құралдарын қолдануда дағдылану; тиімді басқару шешімдерін
қабылдай білу.
Бағдарлама жетекшісі: Сарсембаева Г.Б.
Кафедра: есеп және аудит
SUU 5303 Стратегический управленческий учет
Пререквизиты: Психология управления. Стратегии международного аграрного маркетинга
Постреквизиты: Оформление и защита магистерского проекта
Цель изучения: приобретение навыков и умений по подготовке и представлению менеджерам
организации достоверной, полной и своевременной информации в области стратегического учета,
направленного для принятия эффективных стратегических управленческих решений.
Краткое содержание курса:
Стратегические долгосрочные решения определяют перспективу
организации, ее будущее. Для них нужна информация о возможностях предприятия и его
экономической среде (рынках, конкурентах, товарах в долгосрочной перспективе). Они включают
вопросы о выпуске новых товаров для сбыта на существующих рынках, выпуске новых товаров для
новых рынков, создании новых товаров для существующих и вновь создаваемых рынков. Некоторые
говорят в этом случае о необходимости стратегического учета. Однако, по существу, здесь речь идет
о еще одной особенности управленческого учета, ориентированного не только на ближайшее, но и
сравнительно отдаленное будущее.
Результаты обучения: знать сущность, методы и формы стратегического управленческого учета;
понимать отличия стратегического управленческого учета от управленческого (оперативного,
тактического) учета; иметь навыки в применении инструментария стратегического управленческого
учета; уметь принимать эффективные управленческие решения.
Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б.
Кафедра: учета и аудита
ST 5304 Стратегиялық талдау
Пререквизеттері: Стратегиялық жоспарлау
Постреквизиттері: Магистерлiк жобаны рәсімдеу және қорғау
Оқу мақсаты: Кәсіпорынның сыртқы ортасын және ерекшеліктерін (күшті және әлсіз жақтарын)
талдаудан шыға отырып, туындайтын мүмкіндіктерді анықтау және кәсіпорынға қауіп-қатерлерді
бағалау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру;
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Курстың қысқаша мазмұны: Стратегиялық талдау әдістерін, кәсіпорын қызметінің қазіргі
тәжірибесінде Стратегиялық менеджмент құралдарын қолдануды, ұйым және мемлекет стратегиясы
туралы түсініктерді, Стратегиялық талдау әдістерін, стратегиялық баламаларды әзірлеу тәсілдерін
және оларды бағалау принциптерін, магистранттың болашақ кәсіби қызметін жүзеге асыру кезінде
макро және микро деңгейде стратегиялық басқаруды зерттеу
Оқыту нәтижесі: стратегиялық талдаудың ерекшеліктері мен құралдарын білу; компаниядағы
жоспарлаудың барлық сатыларының стратегиялық құрауышын білу; компанияның стратегиялық
мәселелері мен мақсаттарында бағдарлай білу; компанияның стратегиялық мәселелері мен
мақсаттарында бағдарлай білу; Стратегиялық талдау құралдарын пайдалана отырып, компания
ортасына талдау жүргізу дағдыларын меңгеру;
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: экономика және менеджмент
SA 5304 Стратегический анализ
Пререквизиты: Стратегическое планирование
Постреквизиты: Оформление и защита магистерского проекта
Цель изучения:
приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;
Краткое содержание курса:
изучение методов стратегического анализа, применения
инструментария стратегического менеджмента в современной практике деятельности предприятий,
представления о стратегии организации и государства, методов стратегического анализа, способов
разработки стратегических альтернатив и принципов их оценки, стратегического управления на
макро и микро уровне при осуществлении будущей профессиональной деятельности магистрантом
Результаты обучения: знать особенности и инструменты стратегического анализа; стратегическую
составляющую всех стадий планирования в компании; уметь ориентироваться в стратегических
проблемах и целях компании; ориентироваться в стратегических проблемах и целях компании;
владеть навыками проведения анализа среды компании с использованием инструментов
стратегического анализа;
Руководитель программы: Егоркие П.П.
Кафедра:
экономики и менеджмента
AS 5307 Аграрлық саясат
Пререквизеттері: Бизнес - менеджмент
Постреквизиттері: Магистранттың эксперименталды-зерттеужұмысы
Оқу мақсаты: ұлттық аграрлық саясат саласында, ұлттық экономиканың жұмыс істеуінің
экономикалық тетігінде, ауыл шаруашылығы салаларын дамытудың басым бағыттарында қажетті
теориялық біліммен қамтамасыз ету, перспективаға экономиканың экономикалық және азық-түлік
қауіпсіздігі көрсеткіштерін негіздеу, бакалаврлардың экономиканың экономикалық және азық-түлік
тәуелсіздігін қамтамасыз ету саласында қолданбалы білім алуы
Курстың қысқаша мазмұны: Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі аграрлық саясат. Аграрлық
саясаттың мақсаттары мен басымдықтары. Азық-түлік қауіпсіздігі аграрлық саясаттың басымдығы
ретінде. Аграрлық саясаттың құралдары мен механизмдері. Аграрлық саясатты әзірлеу және іске
асыру әдістемесі. Аграрлық саясат: тарихи тәжірибе және қазіргі тәжірибе. Әлем елдерін
экономикалық дамытудың аграрлық саясатының заманауи басымдықтары
Оқыту нәтижесі: Менеджмент мәселелері бойынша жаңа зерттеулердің негізгі нәтижелерін,
экономикалық агенттер мен нарықтардың мінез-құлқының моделін, басқару үдерістерін сандық және
сапалық талдаудың негізгі ұғымдарын, әдістері мен құралдарын білу; заманауи әдістер мен озық
ғылыми жетістіктер негізінде ұйым стратегиясын талдау мен әзірлеуді жүзеге асыру, ұйымның
дамуын басқару
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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AP 5307 Аграрная политика
Пререквизиты: Бизнес - менеджмент
Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта
Цель изучения: обеспечение необходимыми теоретическими знаниями в области национальной
аграрной политики, экономическом механизме функционирования национальной экономики,
приоритетными направлениями развития отраслей сельского хозяйства, обоснование показателей
экономической и продовольственной безопасности экономики на перспективу, приобретение
бакалаврами прикладных знаний в области обеспечения экономической и продовольственной
независимости экономики
Краткое содержание курса: Аграрная политика в системе общественных отношений. Цели и
приоритеты аграрной политики. Продовольственная безопасность как приоритет аграрной политики.
Инструменты и механизмы аграрной политики. Методология разработки и реализации аграрной
политики. Аграрная политика: исторический опыт и современная практика. Современные
приоритеты аграрной политики экономического развития стран мира.
Результаты обучения: Знать основные результаты новейших исследований по проблемам
менеджмента, модели поведения экономических агентов и рынков, основные понятия, методы и
инструменты количественного и качественного анализа процессов управления; уметь осуществлять
анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов и передовых научных
достижений, управлять развитием организации
Руководитель программы: Журавлева В.Ф.
Кафедра: Экономики и менеджмента
FE 5305 Фирма экономикасы
Пререквизеттері: Кәсіпорындардыбасқару мен жоспарлау
Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе , Магистерлiк жобаны рәсімдеу және қорғау
Оқу мақсаты: Шаруашылық нарықтық типтегі фирманың жұмыс істеуі экономикалық тетігін
зерделеу негізінде жоспарлы-экономикалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыруға
қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындау.
Курстың қысқаша мазмұны: Фирманың экономикалық көрсеткіштерінің әдістемелік негізі.
Фирманың экономикасының негізгі құрамдастары. Фирманың мүлігі мен оның құрылу көздерінің
құрылымын және құрамын талдау.
Оқыту нәтижесі: Өндірістің экономикалық тиімділігінің, өзіндік құнының, пайда, рентабельділік,
өнім бағасының қалыптасу механизмінің мәнін білу және түсіну, Ұйымның қызмет етуінің
принциптері мен заңдарын оның тиімділігін арттыру мақсатында фирма қызметін жоспарлау және
басқару әдістерін қолдану, Нарық жағдайында табысты шаруашылықтықамтамасыз ету мақсатында,
фирманың ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі пікірлерін білдіру қабілеті, Фирманың
шаруашылық қызметін оңтайландыру тұрғысынан экономикалық көрсеткіштердің өзгеру қарқыны
мен деңгейін, экономикалық құбылыстарын өздігімен бағалау дағдыларын қалыптастыру және бекіту
қабілеті, Басқару шешімдерінің ғылыми теориялық және практикалық әдістеріне сүйене отырып, сіз
экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін қажет білімді пайдалану
қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EF 5305 Экономика фирмы
Пререквизиты: Управление и контроль предприятием
Постреквизиты: Производственная практика, Оформление и защита магистерского проекта
Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и
организовать планово-экономическую работу на основе изучения экономического механизма
функционирования фирмы в условиях рыночного типа хозяйствования
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Краткое содержание курса: Методологические основы экономических показателей фирмы.
Основные составляющие экономики фирмы. Анализ состава и структуры имущества фирмы и его
источников образования.
Результаты обучения: Знать и понимать сущности экономической эффективности производства,
механизма формирования себестоимости, прибыли, рентабельности, цены на продукцию,применение
принципов и закономерностей функционирования организации; методов планирования и управления
деятельностью фирмы в целях повышения его эффективности,уметь выражать суждения по вопросам
эффективного использования ресурсов фирмы, с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в
условиях рыночных отношений,уметь сформировать и закреплять навыки самостоятельной оценки
экономических явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции
рационализации хозяйственной деятельности фирмы,уметь использовать знания,
необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, опираясь на научные
теоретические и практические методы принятых управленческих решений
Руководитель программы: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономики и менеджмента
ZhЕZhB 5307 Жобаның тиімділігін жоспарлау және бағалау
Пререквизеттері: Менеджмент
Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, Магистерлiк жобаны рәсімдеу және қорғау
Оқу мақсаты: жобаларды басқару және жоспарлау туралы магистранттарға жалпы түсінік беру
Курстың қысқаша мазмұны: Курстың пәні мақсаты және міндеті. Кәсіпорындағы жобаларды
жоспарлау жүйесі. Кәсіпорында жобаларды стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорында жобаларды
тактикалық жоспарлау. Жобалардың тиімділігін бағалау. Жобалардың тиімділігін бағалауды талдау
Оқыту нәтижесі: Кәсіпорын жобаларын жоспарлау және бағалаудың теориялық сұрақтары және
тәжірибелік аспектілерін білу және түсіну, Жобаларды әзірлеу және жоспарлау кезінде бизнесжоспарлау әдістерін қолдану (жалпылау, экономикалық және статистикалық әдістер, жүйеліліктің,
графикалық және экономикалық-математикалық талдау арқылы экономикалық процестерді
модельдеу), Жобаларды жоспарлау және бағалауды ұйымдастыру және мазмұны сұрақтары бойынша
пікірін білдіру қабілеті , Кәсіпорын қызметінде жобаларды бағалауды қолдану, тиімділігін арттыру,
проблемаларды шешу үшін жоспарлау құралдарын пайдалану, Бәсекеге қабілеттілігін және
біліктілігін одан әрі арттыру мақсатында өздігімен жұмыс дағдыларын алуы
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Э.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
POЕ 5307 Планирование и оценка эффективности проекта
Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты: Производственная практика, Оформление и защита магистерского проекта
Цель изучения: дать общее знания магистрантам о планирование и оценке проектов.
Краткое содержание курса: Сущность и классификация инвестиционных проектов, формы и методы
финансирования проектов, основные направления проектной деятельности предприятия, влияние
внешних факторов на результаты реализации проектов
Результаты обучения: Знать и понимать теоретические вопросы практических аспектов
планирования и оценки проектов предприятия. Уметь применять методы бизнес-планирования
(обобщение, экономико-статистические методы, системный подход, моделирование экономических
процессов с использованием графического и экономико-математического анализа) при разработке и
оценке проектов.Уметь выражать суждение по вопросам содержания и организации планирования и
оценки проектов.Уметь использовать инструменты планирования и оценки для решения проблем,
повышения эффективности, применения оценки проектов в деятельности предприятий.Уметь
самостоятельно работать, с целью дальнейшего повышения квалификации и конкурентоспособности
Руководитель программы: Икматова Э.Б.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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Men 5201 Менеджмент
Пререквизеттері: Бакалавриат деңгейі
Постреквизиттері: Жобаның эффективтілігін жоспарлау және бағалау
Оқу мақсаты: Менеджмент мазмұнының мәселелерін оның барлық көріністерінде ашу, басқару
туралы білім кешенін қалыптастыру, дұрыс басқару шешімдерін қабылдау дағдылары мен біліктері
Курстың қысқаша мазмұны: кәсіби менеджменттің функцияларын, есепке алу мәселелерін,
жоспарлау ерекшеліктерін, ұйымдастыру және уәждемесін, кәсіби менеджменттегі ситуациялық,
үдерістік және функционалдық тәсілдерді, кәсіби менеджменттегі қалыптасқан жағдайды бағалау
тәртібін, жүйелік ойлау тұрғысынан тәсілді зерделеу
Оқыту нәтижесі: білуі керек: - менеджменттің теориялық және практикалық мәнін, принциптерін,
әдістерін, басқару қызметін, ҚР заңдарын, Әдеп пен корпоративтік мәдениетті; - өндірістің негізгі
технологияларының сипаттамасын, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын; істей білуі керек: - басқару
әдісін қолдануды анықтауды; - өндірістік жағдайда проблеманы анықтауды, оның пайда болу себебін
анықтауды, оны жою үшін дұрыс басқару шешімін қабылдауды
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
Men 5201 Менеджмент
Пререквизиты: Уровень бакалавриата
Постреквизиты: Планирование и оценка эффективности проекта
Цель изучения: Раскрыть вопросы содержания менеджмента во всех его проявлениях, формировать
комплекс знаний об управлении, навыков и умений принимать правильные управленческие решения.
Краткое содержание курса: изучение функций, проблем учета, особенностей планирования,
организации и мотивации профессионального менеджмента, ситуационного, процессного и
функционального подходов в профессиональном менеджменте, порядка оценки сложившегося
положения в профессиональном менеджменте, подхода с позиции системного мышления
Результаты обучения: знать: теоретическую и практическую сущность менеджмента, принципы,
методы, функции управления, законы РК, этику и корпоративную культуру; характеристику
основных технологий производства, внутреннюю и внешнюю среду организации, уметь: определять
использование метода управления; определять проблему в производственной ситуации, выявить
причину ее возникновения, принять правильное управленческое решение для ее устранения
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
ZhEZhB 5303 Жобаның эффективтілігін жоспарлау және бағалау
Пререквизеттері: Бакалавриат денгейi
Постреквизиттері: Магистерлiк диссертацияны коргау жане расимдеу
Оқу мақсаты: магистранттарды күрделі техногендік жүйелердің оларды жобалау сатысында басқару
жүйелерін әзірлеуге, сапасын қамтамасыз етудің тәсілдер сапасын қазіргі заманғы тәжірибесі және
теориялық негіздері саласында кешені білім базасында тәжірибелік және сериялық өндірісті
жетілдіру және меңгеруге үйрету
Курстың қысқаша мазмұны: Мақсаттары, міндеттері, мәні. Жоспарлау жүйесі инновациялық
жобалар. Стратегиялық жоспарлау кәсіпорында. Тактикалық жоспарлау кәсіпорында. Жоспарлау
сату. Жоспарлау өндірістік бағдарламасы. Инвестициялық жобалар түрлері.
Оқыту нәтижесі: кәсіпорын бизнес-жоспарын есептеулер практикалық аспектілерін және теориялық
сұрақтарын білу және түсіну,
бизнес-жоспарлау әзірлеу кезінде (жалпылау, экономикалық-статистикалық әдістер, жүйелік тәсіл,
экономикалық үрдістерді модельдеу пайдалана отырып, графикалық және экономикалықматематикалық талдау) инновациялық жобалардың әдістерін қолдану, инновациялық жобаларды
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бизнес-жоспарлау ұйымдастыру және мазмұны бойынша пікір білдіре алу, кәсіпорындар қызметінде
инновацияны қолдану, тиімділігін арттыру, мәселелерін шешу үшін бизнес-жоспарлаудың
инновациялық құралдарды. Бәсекеге қабілеттілігін және одан әрі біліктілігін арттыру мақсатында
өзіндік жұмыс істей алуы.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
POEP 5303 Планирование и оценка эффективности проекта
Пререквизиты: Экономика және бизнес
Постреквизиты: Оформление и защита магистерской диссертации
Цель изучения: научить магистрантов подходам к разработке систем управления качеством сложных
техногенных систем на стадии их проектирования, доводки и освоения экспериментального и
серийного производства на базе комплекса знаний в области теоретических основ и современной
практики обеспечения качества.
Краткое содержание курса: Цели, задачи, предмет курса. Система планирования инновационных
проектов. Стратегическое планирование на предприятии. Тактическое планирование на предприятии.
Планирование продаж. Планирование производственной программы. Виды инвестиционных
проектов.
Результаты обучения: Знать и понимать теоретические вопросы практических аспектов расчетов
бизнес-планов предприятия.Уметь применять методы бизнес-планирования (обобщение, экономикостатистические методы, системный подход, моделирование экономических процессов с
использованием графического и экономико-математического анализа) при разработке
инновационных проектов.Уметь выражать суждение по вопросам содержания и организации бизнеспланирования инновационных проектов. Уметь использовать инновационных инструментов бизнеспланирования для решения проблем, повышения эффективности, применения инноваций в
деятельности предприятий
Приобретение умения самостоятельной работы, с целью дальнейшего повышения квалификации и
конкурентоспособности
Руководитель программы: Журавлева В.Ф.
Кафедра: Экономики и менеджмента
IK 5303 Инвестициялар және қаржыландыру
Пререквизеттері:
Әлеуметтік-эмпирикалықзерттеулердің
технология
мен
әдістері
Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе
Оқу мақсаты: инвестициялық қызметтің негізгі ұғымдарын, мазмұны мен кезеңдерін зерделеу;
шешімдерді қабылдаудың барлық деңгейлерінде инвестициялық қызметтің ерекшеліктерін түсінуді
қалыптастыру; қаржы құралдары және инвестициялық жобаларды бағалау әдістері
Курстың қысқаша мазмұны: Инвестициялаудың экономикалық мәні, мәні және мақсаты.
Инвестициялар түрлерінің жіктелуі. Инвестициялық қызмет субъектілері. Инвестицияларды
қаржыландыру көздерінің жүйесі. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру әдістері. Бюджеттік
қаржыландыру, өзін-өзі қаржыландыру, акционерлеу. Қарыздық қаржыландыру әдістері Лизинг,
түрлері мен артықшылықтары. Инвестицияларды қаржыландырудың оңтайлы құрылымы. Қаржыинвестициялық стратегиялар.
Оқыту нәтижесі: инвестицияның экономикалық мәні мен түрлері ұғымы; инвестициялық қызметтің
қаржы құралдары ұғымы; нақты және қаржылық инвестицияларды перспективалы басқаруды
ұйымдастыру негіздері; инвестициялық жобалар ұғымы, олардың жіктелуі және бағалау әдістері;
инвестициялық ресурстарды тарту перспективаларын қалыптастыру; инвестициялық жобаларды
әзірлеу кезінде тәуекелдерді бағалау әдістері.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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IF 5303 Инвестирование и финансирование
Пререквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения: изучение основных понятий, содержания и этапов инвестиционной деятельности;
формирование понимания особенностей инвестиционной деятельности на всех уровнях принятия
решений; финансовых инструментов и методов оценки инвестиционных проектов
Краткое содержание курса: Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
Классификация видов инвестиций. Субъекты инвестиционной деятельности. Система источников
финансирования инвестиций. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное
финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансированияЛизинг,
виды и преимущества. Оптимальная структура финансирования инвестиций. Финансовоинвестиционные стратегии.
Результаты обучения: понятие экономической сущности и видов инвестиций; понятие финансовых
инструментов инвестиционной деятельности; основы организации перспективного управления
реальными и финансовыми инвестициями; понятие инвестиционных проектов, их классификацию и
методы оценки; формирование перспектив привлечения инвестиционных ресурсов; методы оценки
рисков при разработке инвестиционных проектов.
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
SZh 5310 Стратегиялық жоспарлау
Пререквизетты: Қорларды басқару
Постреквизиттері: Магистерлiк диссертацияны коргау жане расимдеу
Оқу мақсаты: жоспарлауды дамыту стратегиясының ғылыми негіздерімен және тәжірибелік
қолданумен таныстыру
Курстың қысқаша мазмұны: Макростратегиялық жоспарлау, Ұлттық стратегиялар, Стратегиялық
жоспарлаудың әдіснамалық негіздері, Ұлттық экономика салалары бойынша басқару стратегияларын
қалыптастыру, Микродеңгейде стратегиялық жоспарлау
Оқыту нәтижесі: стратегиялық жоспарлау негізгі мақсаттары, міндеттері және функциялары білу;
ұлттық экономика түрлері стратегиялық баламасы, макроэкономикалық стратегиялардың;жүзеге
асыру тәжірибесі ұлттық және корпоративтік стратегияларын шет елдерде;орын болжау,
стратегиялық жоспарлау және ұлттық бағдарламалау жүйесі экономиканы мемлекеттік реттеу;
әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының бағдарламаларды тұжырымдамалау; істей білуі тиіс
дұрыс анықтауға, тиімді стратегиялар жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің және
олардың бөлімшелері білу, талдау жүргізу.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SP 5304 Стратегическое планирование
Пререквизиты: Управление запасами
Постреквизиты: Оформление и защита магистерской диссертации
Цель изучения: ознакомить с научными основами стратегического планирования и их практическим
применением.
Краткое содержание курса: Макростратегическое планирование, Национальные стратегии, Основы
методологии стратегического планирования, Формирование стратегий управления по сферам
национальной экономики,Стратегическое планирование на микроуровне.
Результаты обучения: знать основные цели, задачи и функции стратегического
планирования;стратегические альтернативы национальной экономки, виды макроэкономических
стратегий;опыт реализации национальных и корпоративных стратегий в зарубежных странах;место
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прогнозирования, стратегического планирования и национального программирования в системе
государственного регулирования экономики;
уметь проводить анализ концепций программ, стратегий социально-экономического развития;уметь
правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов и их
подразделений.
Руководитель программы: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономики и менеджмента
EB 5305 Экономика және бизнес
Пререквизеттері: Әлеуметтік-эмпирикалықзерттеулердің технология мен әдістері
Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе
Оқу мақсаты: шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайында фирманың қызмет етуі экономикалық
механизмін зерттеу негізінде жоспарлау –экономикалық жұмыстарын жүзеге асыруға қабілетті
жоғары білікті мамандар даярлау
Курстың қысқаша мазмұны: Бизнесте болатын экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні,
олардың өзара байланысы және өзара тәуелділігі. Қазақстан экономикасын одан әрі жаңғыртуды
және әртараптандыруды ескере отырып, құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік
қоршаған ортада болатын бизнесті жүргізудің механизмі
Оқыту нәтижесі: Бизнесте орын алатын экономикалық құбылыстар мен процестерді білу және
түсіну, Бизнес жүргізудің талдау, жоспарлау, жобалау, қаржылық, басқару және басқа да түрлері
әдістерін білу және түсіну, қолдану, Бизнесті экономикалық дамыту бойынша пікірін білдіру қабілеті,
Бизнестің тиімділігін жоғарылату үшін ғылыми теориялық және практикалық әдістерге сүйене
отырып, алған білмін қолдану мақсатында коммуникативтік дағдыларды алуы, Алған экономикалық
білімін жаңа контексте өзгерте алу қабілеті
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева А.Г.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EB 5305 Экономика и бизнес
Пререквизиты:
Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и
организовать планово-экономическую работу на основе изучения экономического механизма
функционирования фирмы в условиях рыночного типа хозяйствования .
Краткое содержание курса: Закономерности и тенденции развития современного
предпринимательства.
Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в условиях глобализации
мирового рынка. Становление и развитие различных форм предпринимательства: Формирование и
развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности. Хозяйственные
риски в предпринимательской деятельности
Результаты обучения: Знать экономические явления и процессы, происходящих в бизнесе. Уметь
применять знаний и пониманий методов аналитической, плановой, проектной, финансовой,
управленческой и иных видов ведения бизнеса, уметь выражать
суждений по вопросам
экономического развития бизнеса, знать способности модифицированного получения экономических
знании в новом контексте
Руководитель программы: Журавлева В.Ф..
Кафедра: Экономики и менеджмента
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AEES 5306 Агробизнес және Еуропадағы экологиялық саясат
Пререквизеттері: Бакалавриат денгейi
Постреквизиттері: Магистерлiк диссертацияны коргау жане расимдеу
Оқу мақсаты: студенттердің Еуропадағы аграрлық экономика және экологиялық саясат саласында
қоғамдық ұдайы өндірудің маңызды саласында теориялық және практикалық білімнің жалпы
негіздерін меңгеру
Курстың қысқаша мазмұны: АӨК-дегі агробизнестің және кәсіпкерліктің даму ерекшеліктері мен
үрдістерінің, Еуропадағы экологиялық саясат негіздерінің түсініктері мен санаттарының
сипаттамасы.
Оқыту нәтижесі: Еуропадағы агробизнес және экологиялық саясат жүйесінің кәсіпорындарындағы
негізгі үрдістерді, агробизнестегі Шаруашылық субъектілерінің қызметін сипаттайтын көрсеткіштер
жүйесін құру, есептеу және талдау негіздерін білу; Агробизнес кәсіпорындарының шаруашылық
қызметін талдай білу, Еуропадағы барлық сыртқы және ішкі факторларды және экологиялық
саясатты ескере отырып, экономика және агробизнес саласындағы жобаларды әзірлеу
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
AEPES 5306 Агробизнес и экологическая политика в Европе
Пререквизиты: Экономика және бизнес
Постреквизиты: Оформление и защита магистерской диссертации
Цель изучения: овладение студентами общих основ теоретических и практических знаний в
важнейшей сфере общественного воспроизводства – в сфере аграрной экономики и экологической
политики в Европе.
Краткое содержание курса: характеристика понятий и категорий, специфики и тенденций развития
агробизнеса и предпринимательства в АПК, основ экологической политики в Европе.
Результаты обучения: знать основные процессы в предприятиях системы агробизнеса и
экологической политики в Европе, основы построения, расчета и анализа системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в агробизнесе; уметь анализировать
хозяйственную деятельность предприятий агробизнеса, разрабатывать проекты в сфере экономики и
агробизнеса с учетом всех внешних и внутренних факторов и экологической политики в Европе.
Руководитель программы: Журавлева В.Ф.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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7М04123, 7М04122 – МЕНЕДЖМЕНТ
(кәсіби бағыт)
7М04123, 7М04122 – МЕНЕДЖМЕНТ
(профильное направление)
Академиялық
дәрежесі:
7М04123
«Менеджмент», 7М04122 «Менеджмент», білім
беру бағдарламасы бойынша бизнес және
басқару магистрі»
Академическая степень: Магистр бизнеса и
управления по образовательной программе
7М04123
«Менеджмент»,
7М04122
«Менеджмент»
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
1 жылдық оқу профильді бағытқа арналған оқу жоспары / Учебный план для
профильного направления 1 год обучения

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

1 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Men/Men 5201 Менеджмент/Менеджмент
Кәсіби/Профессиона
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
льный
ShT/IYa 5202
(профессиональный)
БД ВК Эксперименталдызерттеу/Эксперимен
BZh/PU 5203 Басқару психологиясы/Психология управления
тальноисследовательский
Стратегиялық менеджмент/Стратегический
ПД Стратегиялық/Страт SM/SM 5301
менеджмен
ВК
егический
ZM/SM 5302 Замануи менеджмент/Современный менеджмент
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
ЭксперименталдыМагистранттың эксперименталды-зерттеу
зерттеу/Эксперимен MEZZh/EIRM
ЭИРМ
жұмысы/Экспериментально-исследовательская
тально5401
работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
MGZ/MNI Методология ғылыми зерттеулер/Методология
ЭксперименталдыБД
5204
научных исследований
зерттеу/Эксперимента
КВ
льноAEZTA/PKT Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология

Академиял
ық
кредиттер
саны/Колич
ество
академическ
их кредитов
30
16
2
2

2

5
5
5
5
9
4
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исследовательский

MSEI/ 5204 мен әдістері/Прикладные компьютерные технологии
и методы социально-эмпирических исследований/
Жобаның эффективтілігін жоспарлау және
ZhEZhB/POE
бағалау/Планирование и оценка эффективности
ПД Стратегиялық/Стратег
P 5303
проекта
КВ
ический/Strategic
AM/AM 5303 Аграрлық менеджмент/Аграрный менеджмент

5

2 СЕМЕСТР

30

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

30

ПД Кәсіби/Профессионал
OT/PP 5304
Өндірістік тәжірибе /Производственная практика
ВК
ьный
ЭксперименталдыМагистранттың эксперименталды-зерттеу
ЭИР зерттеу/Эксперимента MEZZh/EIRM
жұмысы/Экспериментально-исследовательская
М
льно5402
работа магистранта
исследовательский
Корытынды
MZhRK/OZM Магистерлiк жобаны рәсімдеу және
ИА аттестация/Итоговая
P 5404
қорғау/Оформление и защита магистерского проекта
аттестация

10

8

12

1,5 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) профильді бағытқа арналған оқу
жоспары/Учебный план для профильного направления, 1,5 года обучения(поступившие
в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

1 cеместр
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Men/Men/
Менеджмент/Менеджмент
5201
Кәсіби/Профессиона
льный
ShT/IYa
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
БД
5202
(профессиональный)
ВК
Эксперименталдызерттеу/Эксперимент
BZh/PU
Басқару психологиясы/Психология управления
ально5203
исследовательский
Стратегиялық менеджмент/Стратегический
Стратегиялық/Страте SM/SM 5301
менеджмент
ПД ВК
гический/
ZM/SM 5302 Замануи менеджмент/Современный менеджмент
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
ЭксперименталдыМагистранттың
эксперименталды-зерттеу
ЭИР зерттеу/Эксперимент MEZZh/EIRM
жұмысы/Эксперементально-исследовательская
М
ально5401
работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
MGZ/MNI Методология ғылыми зерттеулер/Методология
5204
научных исследований
Эксперименталдызерттеу/Эксперимента
Әлеуметтік-эмпирикалық
зерттеулердің
льноБД К
AEZTA/PKT технология
мен
әдістері/Прикладные
исследовательский
В
MSEI 5204 компьютерные технологии и методы социальноэмпирических исследований/
Кәсіби/Профессионал BM/BM 5205 Бизнес - менеджмент/Бизнес - менеджмент

Академиялық
кредиттер
саны/Количество
академических
кредитов
30
16
2
2

2

5
5
5
5
9

5

4
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ьный

ПД
ВК

Кәсіпорындарды
басқару
мен
KBZh/UKP
жоспарлау/Управление
и
контроль
5205
предприятием
2 семестр
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
SBE/SUU Стратегиялық басқару есебі/Стратегический
5303
управленческий уче
Стратегиялық/Страте
гический
HRM/HRM
HR менеджмент/ HR менеджмент
5304
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

ЭксперименталдыМагистранттың
эксперименталды-зерттеу
ЭИР зерттеу/Эксперимент MEZZh/EIRM
жұмысы/Эксперементально-исследовательская
М
ально5402
работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
Халықаралық аграрлық маркетингтің
HAMS/SMA
стратегиясы/Стратегии международного
M 5305
Стратегиялық/Стратег
аграрного маркетинга
ический
Инвестициялық менеджмент/Инвестиционный
IM/IM 5305
менеджмент
AS/AP 5306 Аграрлық саясат/Аграрная политика
ПД/ Кәсіби/Профессионал
Агробизнес және Еуропадағы экологиялық
КВ
AEES/AEPES
ьный
саясат/Агробизнес и экологическая политика
5306
Европейского Союза
Жобаның эффективтілігін жоспарлау және
ZhEZhB/POE
бағалау/Планирование и оценка эффективности
Стратегиялық/Стратег
P 5307
проекта
ический

10
5
5
5
5

5

5

5

AM/AM 5307 Аграрлық менеджмент/Аграрный менеджмент

1.2 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса
1,5 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) профильді бағытқа арналған оқу
жоспары
/
Учебный
план
для
профильного
направления,
1,5
года
обучения(поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

3 семестр

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов
30

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
ПД
ВК

Кәсіби/Профессионал
ьный

OT/PP
5308

ЭксперименталдыЭИР зерттеу/Эксперимента MEZZh/EI
М
льноRM 5403
исследовательский
Корытынды
MZhRK/O
ИА аттестация/Итоговая ZMP/RPM
аттестация
T 5404

Өндірістік тәжірибе /Производственная практика

10

Магистранттың эксперименталды-зерттеу
жұмысы/Экспериментально-исследовательская работа
магистранта

8

Магистерлiк жобаны рәсімдеу және
қорғау/Оформление и защита магистерского проекта

12
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7M04121 – МЕНЕДЖМЕНТ
(ғылыми және педагогикалық бағыт)
7M04121 – МЕНЕДЖМЕНТ
(научное и педагогическое направление)
Академиялық дәрежесі:
7M04121 –
Менеджмент
білім беру бағдарламасы
бойынша экономика ғылымдарының магистрі
Академическая
степень:
магистр
экономических наук по образовательной
программе 7M04121 – Менеджмент
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
2 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) ғылыми-бағытқа арналған оқу
жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения
(поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов

1 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Ғылыми
Ғылым тарихы және философиясы/История и
зерттеулер/Научно – GTF/IFN 5201
философия науки
исследовательский
Кәсіби/Профессиона
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
ShT/IYa 5202
БД ВК
льный
(профессиональный)
BZh/PU 5203 Басқару психологиясы/Психология управления
Педагогикалық/Пед
ZhMP /PVSh Жоғары мектеп педагогикасы/Педагогика высшей
агогический
5204
школы
Кәсіби/Профессиона
Кәсіби менеджмент/Профессиональный
ПД ВК
KM/PM 5301
льный
менеджмент
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
НИР
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/Научнозерттеулер/Научно М
5401
исследовательская работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
Өндіріс экономикасы/Производственная
OE/PE 5205
экономика
Кәсіби/Профессион
БД КВ
альный
Кәсіпорындарды жоспарлау/Планирование
KZh/PP 5205
предприятия

30
20

2 СЕМЕСТР

30

Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент

13

Кәсіби/Профессиона
Мемлекеттік басқаруы/Государственное
MB/GU 5302
льный
управление

5

ПД
ВК

5
5
4
3
3
5
5
5
5
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Стратегиялық/Страт
егический

SM/SM 5303

Стратегиялық менеджмент/Стратегический
менеджмент

5

ZM/SM 5304 Замануи менеджмент/Современный менеджмент

3

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

7

Педагогикалық/Пед
PP/PP 5208 Педагогикалық тәжірибе/Педагогическая практика
агогический
Ғылыми
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноНИРМ зерттеулер/Научно 5402
исследовательская работа магистранта
исследовательский
БД ВК

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору

БД КВ

Ғылыми
зерттеулер/Научно исследовательский
Кәсіби/Профессионал
ьный

3
4
10

Методология ғылыми зерттеулер/Методология
научных исследований
Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология
AEZTA/PKT
мен әдістері/Прикладные компьютерные технологии
MSEI 5206
и методы социально-эмпирических исследований
MGZ/MNI
5206

5

BM/BM 5207 Бизнес - менеджмент/Бизнес - менеджмент
KBZh/UKP Кәсіпорындарды басқару мен
5207
жоспарлау/Управление и контроль предприятием

5

1.4 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса
2 жылдық оқу (2019-2020 оқу жылы түскендер) ғылыми-бағытқа арналған оқу
жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения
(поступившие в 2019-2020 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

3 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Стратегиялық басқару есебі/Стратегический
SBE/SUU 5305
управленческий учет
Стратегиялық/Стра
ПД ВК
тегический
HRM/HRM
HR менеджмент/ HR менеджмент
5306
Халықаралық аграрлық маркетингтің
HAMS/SMAM
стратегиясы/Стратегии международного аграрного
5308
маркетинга
Инвестициялық менеджмент/Инвестиционный
IM/IM 5308
менеджмент
Жобаның эффективтілігін жоспарлау және
ZhEZhB/POEP
бағалау/Планирование и оценка эффективности
Стратегиялық/Стра
5309
ПД КВ
проекта
тегический
AM/AM 5309 Аграрлық менеджмент/Аграрный менеджмент
MGZZh/NIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/Научно5403
исследовательская работа магистранта
Халықаралық аграрлық маркетингтің
HAMS/SMAM
стратегиясы/Стратегии международного аграрного
5308
маркетинга
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов
30
25
5
5

5

5

5

5
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Ғылыми
НИР зерттеулер/Научно MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноМ
5403
исследовательская работа магистранта/
исследовательский
4 СЕМЕСТР
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
ПД
зерттеулер/Научно - ZT/IP 5210 Зерттеу тәжірибе/Исследовательская практика
ВК
исследовательский
Ғылыми
НИР
MGZZh/NIR Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/Научнозерттеулер/Научно –
М
M 5404
исследовательская работа магистранта
исследовательский
Корытынды
Магистерлiк диссертацияны қоргау және
MDKR/OZMP
ИА аттестация/Итоговая
рәсімдеу/Оформление и защита магистерской
5406
аттестация
диссертации

5
30
30
8

10

12
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ
/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 «7M04121 – Менеджмент» білім беру бағдарламасының сипаттамасы /
Описание образовательной программы «7M04121 – Менеджмент»
Ғылыми-педагогикалық бағыт, 2 жылдық оқу/Научно-педагогическое направление,
2 года обучения
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности
В сферу профессиональной деятельности магистров
входит:
- сфера бизнеса и предпринимательства всех видов и
организационно –правовых форм;
- сфера производства и оказания услуг;
- политическая сфера;
- сфера финансово – кредитных институтов;
- научно – исследовательская и образовательная сферы.
Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности
- хозяйствующие субъекты бизнеса и
предпринимательства различных форм собственности
и сфер деятельности;
- экономические и финансовые, маркетинговые,
производственно – экономические и аналитические
службы национальных и международных компаний и
организаций различных отраслей, сфер деятельности и
форм собственности
- органы государственной и местной власти;
- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые
отечественные и международные организации и
компании;
- консалтинговые, аудиторские, инжиниринговые,
лизинговые, туристические и другие фирмы,
оказывающие услуги в области экономической
деятельности;
- торгово – промышленные палаты и другие
организации,
содействующие
развитию
внешнеэкономических связей;
- проектные и научно – исследовательские институты и
организации, занимающиеся проблемами мировой
экономики и международного бизнеса;
- учреждения системы высшего, профессионального и
дополнительного образования.
Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности
планирование,
организация,
управление
и
мотивационная
деятельность
предприятий
и
организаций различных форм собственности и сфер
деятельности;
- аналитическая, расчетно – нормативная и
консультационная деятельность с целью разработки и
принятия стратегических управленческих решений,
направленных на формирование и поддержание
эффективной системы организационно-экономических
и
управленческих
отношений
на
объектах
профессиональной деятельности;
экономический
анализ,
индикативное
и
стратегическое
планирование
деятельности
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-

хозяйствующих субъектов;
- научно – исследовательская и образовательная
деятельность различных организаций.
Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности
- производственно – организационная и управленческая
деятельность национальных и иностранных компаний и
фирм, функционирующих в сфере бизнеса и
предпринимательства;
- проектно – экономическая и аналитическая
деятельность
в
области
внешнеэкономических
отношений
на
микрои
макроуровнях
функционирования
национальных
и
транснациональных структур
- организационно-управленческая деятельность по
формированию и развитию экономических систем и
структур эффективно решающих социально –
экономические задачи и реализующих стратегии
развития во внешнеэкономической сфере как на уровне
региональных органов власти,
так и на уровне
предприятий, компаний и отраслевых объединений
- научно – исследовательская деятельность в области
экономики на микро- и макроуровнях;
- педагогическая деятельность в системе высшего,
профессионального и дополнительного образования
«Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті /
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Менеджмент» выпускник должен
знать:
природу, строение, принципы организации и
функционирования науки; генезис и историю науки
с позиции формирования ее моделей, образов и
стилей
мышления;
взаимосвязь
научной
и
философской мысли; фундаментальную основу и
понятийный аппарат истории и философии науки;
производство
знаний,
закономерности
формирования и развития научных дисциплин;
основные
принципы
научно-исследовательской
деятельности.
уметь:
применять методологические и методические
знания в проведении научного исследования,
педагогической и воспитательной работы;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно- исследовательской деятельности и требующие
углубленных профессиональных знаний;
применять адекватные психо-диагностические
методы
исследования
личности
студента
и
студенческой группы;
вырабатывать стратегии развитии организации,
осуществлять анализ конкурентных стратегий, с учетом
факторов, влияющих на ситуацию в отрасли;
- проводить профессиональный и объективный анализ
деятельности организации, в т.ч. ее внешней среды в
области менеджмента, на основе различных методов
управленческого анализа
иметь навыки:
- навыками ведения самостоятельной научноисследовательской
и
научнопедагогической
деятельности,
требующей
фундаментального
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образования
в
соответствующем
направлении;
написания научных статей, тезисов, выступления на
конференциях,
симпозиумах,
круглых
столах,
дискуссиях и диспутах;
практические навыки управления процессом
обучения по различным аспектам коммуникации в
сфере
профессиональной
деятельности;
профессиональной рефлексии;
- навыками расчета эффективности реальных и
финансовых
инвестиций,
методикой
оценки
экономической
эффективности
инвестиционного
проекта с учетом продолжительности его жизненного
цикла, алгоритмом оценки и управления рисками
инвестиционных
проектов
и/или
программ,
формированием
инвестиционного
портфеля
организации с учетом финансовых ограничений.
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин
GTF 5201 Ғылымнын тарихы және философиясы
Пререквизиттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Методология ғылыми зерттеулер
Оқу мақсаты: ғылыми зерттеудің негізгі стратегиялары мен тарихи
ғылыми білімді қалыптастыру негіздері
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым философиясы мен ғылым тарихының негізгі мәселелерінің
ерекшелігі мен өзара байланысын анықтау, ғылымның әлеуметтік-философиялық бағыттарында
өзіндік санасын ашу, ғылым феномені мамандық, әлеуметтік институт және тікелей өндірістік күш
ретінде анықтау, жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі
анықтауын ашу, олардың ортақтығы мен айырмашылықтары
Оқыту нәтижесі: ғылымның тарихы мен философиясының қазіргі концепциясын Білу; ғылымның
тарихы мен философиясының қазіргі мәселелерін талдай білу; ғылымның қазіргі тарихы мен
философиясының тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: жалпы білім пәндер
IFN 5201 История и философия науки
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Методология научных исследований
Цель изучения: уяснение основных стратегий научного исследования и исторических оснований
формирования научного знания
Краткое содержание курса:
выявление специфики и взаимосвязи основных проблем, тем
философии науки и истории науки, раскрытие самосознания науки в ее социально-философских
ракурсах, уяснение феномена науки как профессии, социального института и непосредственной
производительной силы, раскрытие дисциплинарного самоопределения естественных, общественных
и технических наук, их общности и различия
Результаты обучения: знать современные концепции истории и философии науки; уметь
анализировать современные проблемы истории и философии науки; владеть концептуальным и
методологическим аппаратом современной истории и философии науки
Руководитель программы:
Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ShT 5202 Шетел тілі (Кәсіби)
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: ЕО экологиялық саясаты және агробизнес
Оқу мақсаты:
білім алушыларға болашақта мультиязы және мультимәдени кәсіби ортаға
ықпалдасуға мүмкіндік беретін Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілді
(мәдениетаралық) құрамдас бөлігін қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық мақсаттар үшін
жоғары деңгейде тілді меңгеруі, бұл мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін қолдануға,
ғылыми - ақпараттық базаны кеңейтуге, ғылыми ақпаратты түсіндіру, дәлелдеме, наным, ғылыми
өріс, Академиялық хат машықтарын меңгеруге мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: Кәсіби-бағытталған, техникалық және ғылыми материалдарға тән грамматикалық
құрылымдарды; ғылыми-техникалық функционалдық стильдің ағылшын және орыс тілдеріндегі
негізгі ерекшеліктерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
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IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный)
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Агробизнес и экологическая политика ЕС
Цель изучения: формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем
интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду
Краткое содержание курса: овладение будущими магистрами языком для профессиональных и
академических целей на продвинутом уровне, что позволит свободно оперировать научнопонятийным аппаратом специальности, расширять научно- информационную базу, овладевать
умениями интерпретации научной информации, аргументации, убеждения, научной полемики,
академического письма
Результаты обучения: знать терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях
знаний; грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных,
технических и научных материалов; основные особенности научно-технического функционального
стиля как в английском, так и в русском языке;
Руководитель программы: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
BZh 5203 Басқару психологиясы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты:
Әр түрлі деңгейдегі менеджерлер болатын басқару субъектілерінің және
қызметкерлердің, сондай-ақ жалпы ұйымдардың басқару объектілерінің психологиялық
сипаттамаларын қарастыру.
Басқару жүйелері қызметінің тиімділігін қамтамасыз ететін
психологиялық механизмдерді ашу. Басқару есептерін шешудің заманауи психологиялық
технологиялары мен тәсілдерін сипаттау.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп психологиясының негізгі түсініктерін, принциптерін,
функцияларын, пәнін, міндеттері мен құрылымын, оқу үрдісінде студенттердің танымдық ісәрекетінің психологиясын, қазіргі жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың
психологиялық әдістері мен құралдарын, тәрбие процесінің психологиялық негіздерін, Кәсіби
бағытталған тұлғаның психодиагностикасы мәселелерін зерттеу
Оқыту нәтижесі:
басқару қызметінің психологиялық теорияларының негізгі ұғымдарын білу:
менеджмент психологиясының теориясы мен практикасы; ұйымдағы коммуникация психологиясы;
менеджер психологиясы; персоналды басқарудың психологиялық аспектілері және т. б.; басқару
қызметінің процестерін талдай білу; басқарудың психологиялық сұлбасын көрсету;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PU 5203 Психология управления
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: Рассмотреть психологические характеристики объектов управления как персонала,
так и организации в целом, и субъектов управления, которыми выступают менеджеры разного
уровня. Раскрыть психологические механизмы, обеспечивающие эффективность деятельности
управленческих систем. Описать современные психологические технологии и подходы к решению
управленческих задач.
Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, предмета, задач и
структуры психологии высшей школы, психологии познавательной деятельности студентов в
процессе обучения, психологических методов и средств повышения эффективности и качества
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обучения в современных условиях, психологических основ процесса воспитания, проблем
психодиагностики профессионально-ориентированной личности
Результаты обучения: знать фундаментальные понятия психологических теорий управленческой
деятельности: теория и практика психологии менеджмента; психология коммуникации в
организации; психология менеджера; психологические аспекты управления персоналом и др; уметь
анализировать процессы управленческой деятельности;
выделять психологические схемы
управления;
Руководитель программы: Острянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ZhMP 5204 Жоғары мектеп педагогикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Педагогикалық тәжірибе
Оқу мақсаты: магистранттардың педагогикалық іс-әрекет объектісіне қатысты теориялық білім
алуы, сонымен қатар оларды басқаруда дағды мен дағды алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің
негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жалпы проблематикамен, жоғары мектеп
педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдау,
жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, ЖОО-ның білім беру үдерісінде
оқытушы
мен
студенттің
субъекті-субъектілі
өзара
іс-қимылының
коммуникативтік
технологияларымен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: педагогиканың негізгі категорияларын білу; - педагогикалық шындықты зерттеу
әдістерін меңгеру; - педагогика ғылымының категориялық құрылысын меңгеру; - педагогикалық
құбылыстардың табиғатын талдай білу; педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын түсіну;
педагогикалық білімдерді кәсіби қызметте қалай пайдалану туралы түсінікке ие болу;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PVSh 5204 Педагогика высшей школы
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Педагогическая практика
Цель изучения:
получение магистрантами теоретических знаний относительно объекта
педагогической деятельности, а также умений, навыков в управлении им.
Краткое содержание курса: овладение основами профессионально- педагогической культуры
преподавателя высшей школы, ознакомление будущих преподавателей с общей проблематикой,
методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными
технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными
технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном
процессе вуза.
Результаты обучения:
знать основные категории педагогики; -владеть методами изучения
педагогической действительности; - усвоить категориальный строй науки педагогики; - уметь
анализировать природу педагогических явлений; понимать связь педагогики с другими науками;
иметь представление о том, как использовать педагогические знания в профессиональной
деятельности;
Руководитель программы: Острнянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
KM 5301 Кәсіби менеджмент
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Магистерлiк диссертацияны қорғау және рәсімдеу
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Оқу мақсаты: «Кәсіби менеджмент» пәні - студенттердің қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін
басқарудың теориялық ережелерін, әдіснамалық негіздері мен практикалық әдістерін терең түсінуі
және түсінуі.
Курстың қысқаша мазмұны: функцияларды, бухгалтерлік есеп мәселелерін, жоспарлау
ерекшеліктерін, кәсіби менеджментті ұйымдастыру және уәждеу, кәсіби басқарудағы ситуациялық,
процестік және функционалдық тәсілдерді, кәсіби менеджменттің қазіргі жағдайын бағалау
процедураларын, жүйелерді ойлау тұрғысынан қарау.
Оқыту нәтижелері: кәсіби менеджменттің мәнін білу; менеджер функциялары туралы түсінікке ие
болу, жоспарлаудың, ұйымдастырудың, мотивацияның және бақылаудың ерекшеліктерін ескере
отырып мәселелерді анықтай білу; дәлелдерді дамытып, шешім қабылдау; басқару процесінің
субъектілерін ажырата білу; жағдайлық, технологиялық және функционалдық тәсілдерді қолдана білу
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PМ 5301 Профессиональный менеджмент
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Статегический менеджмент, Оформление и защита магистерской диссертации
Цель изучения: дисциплины «Профессиональный менеджмент» является глубокое осмысление и
достижение понимания магистрантами теоретических положений, методических основ и овладение
практическими методами управления деятельностью современных организаций.
Краткое содержание курса: изучение функций, проблем учета, особенностей планирования,
организации и мотивации профессионального менеджмента, ситуационного, процессного и
функционального подходов в профессиональном менеджменте, порядка оценки сложившегося
положения в профессиональном менеджменте , подхода с позиции системного мышления
Результаты обучения: знать суть профессионального менеджмента; иметь представление о
функциях менеджера, уметь определять проблемы учета особенностей планирования, организации,
мотивации и контроля; вырабатывать аргументы и принимать решения посредством; различать
субъектов управленческого процесса; уметь применять ситуационный, процессный и
функциональный подходы
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
OE 5205 Өндіріс экономикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент, Магистерлiк диссертацияны қорғау және рәсімдеу
Зерттеу мақсаты: өндірістік сектордағы объективті экономикалық заңдылықтар, жағдайлар мен
факторлардың оңтайлы шығындармен жұмыс жасаудың жақсы нәтижелеріне қол жеткізуді
қамтамасыз ететін жағдайлар мен факторларды зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістік процестерді бағалау әдістеріне кіріспе. Өсімдік
шаруашылығының жалпы экономикалық аспектілері. Өсімдік шаруашылығына экономикалық
талдау: жеміс шаруашылығы, жайылымдық және шабындық шаруашылығы. Мал шаруашылығының
жалпы экономикалық аспектілерімен таныстыру. Мал шаруашылығына экономикалық талдау: сүтті
сиырлар, ірі қара мал (сиыр еті, асыл тұқымды сиыр), шошқа (шошқа, бордақылауға арналған шошқа
және т.б.). Айналым қаражаттарына қойылатын талаптар
Оқыту нәтижелері: «Өндіріс экономикасы» пәнінің тақырыбы, мақсаттары мен міндеттерін білу;
Economy ұлттық экономиканың дамуындағы өнеркәсіптің рөлі; істей алуы керек: өндірістік әлеуеттің
даму тенденцияларын талдау; өнеркәсіптің дамуын бақылау; өндірістік әлеуетті сипаттайтын
көрсеткіштерді есептеу.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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PE 5205 Производственная экономика
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Стратегический менеджмент, Оформление и защита магистерской диссертации
Цель изучения: изучение действия и проявления в отраслях производственного сектора
объективных экономических законов, условий и факторов, обеспечивающих достижение наилучших
результатов функционирования при оптимальных затратах
Краткое содержание курса: Введение в методы оценки производственных процессов. Общие
экономические аспекты растениеводства. Экономический анализ производства растениеводства:
производство фруктов, пастбищное и луговое хозяйство. Введение в общие экономические аспекты
животноводства. Экономический анализ животноводства: молочные коровы, КРС (бычки мясной
породы, племенная нетель), свиноводство (поросята, свиньи на откорм и т.д.). Потребность в
капитале оборотных средств
Результаты обучения: знать предмет, цели и задачи дисциплины «Производственная экономика»;
 роль промышленности в развитии национальной экономике; уметь:  анализировать тенденции
развития промышленного потенциала;  осуществлять мониторинг развития промышленности; 
рассчитывать показатели, характеризующие промышленный потенциал.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
KZh 5205 Кәсіпорындарды жоспарлау
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Қолданбалы компьютерлік технологиялар және әлеуметтік-эмпирикалық зерттеу
әдістері, Кәсіпорындарды басқару және бақылау
Оқыту мақсаты: Кәсіпорында жоспарлау мен басқарудың қолданбалы есептерін шешуде ақпаратты
жинау, өңдеу, талдау және беру тәсілдері бойынша магистранттар арасында кәсіби құзіреттілікті
қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Жалпы экономикалық принциптер және даму процесі. Компанияны
тіркеу. Өндіріс пен кәсіпорынды талдау. Өндірісті жоспарлаудың маңызды әдістеріне шолу.
Кәсіпорындарды жоспарлауды және бағдарламаларды жоспарлауды оңтайландыру II. Бағдарламалық
жоспарлаумен I жеңілдетілген өндірісті жоспарлау (шекті шығындар жүйесін салыстыру). Негізгі
сілтемелерді қаржыландыру. Инвестициялардың статикалық және көп кезеңдік есебін қолданумен
ішінара жоспарлау. Өндірісті дамытуды жоспарлау туралы түсінік
Оқыту нәтижелері: білу: экономикалық мәселелерді шешуге қажетті мәліметтерді жинау, талдау
және өңдеу тәсілдерін; істей білуі керек: жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құру үшін қажетті
есептеулерді жүргізуге, экономикалық мәселелерді шешуге қажетті мәліметтерді жинауға, талдауға
және өңдеуге; өзіндік: ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау және талдау, мақсат қою және оған
жетудің жолдарын таңдау.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PP 5205 Планирование предприятия
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований, Управление и контроль предприятием
Цель изучения: формирование у магистрантов профессиональных компетенций в методах сбора,
обработки, анализа и передачи информации при решении прикладных задач планирования и
управления на предприятии
Краткое содержание курса: Общеэкономические принципы и процесс развития. Регистрация
предприятия. Анализ производства и предприятия. Обзор важных методов производственного
планирования. Оптимизирующее планирование предприятия и планирование программ II.
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Упрощенное производственное планирование с планирование программ I (сравнение маржинальной
системы калькуляции). Основные связи финансирования. Частичное планирование с помощью
статического
и
многопериодичного
подсчета
инвестиций.
Концепции
планирования
производственного развития
Результаты обучения: знать: методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; уметь: выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; владеть: культурой мышления, обобщением и анализом
информации, постановкой цели и выбору путей еѐ достижени.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
MB 5302 Мемлекеттік басқаруы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Қолданбалы компьютерлік технологиялар және әлеуметтік-эмпирикалық зерттеу
әдістері, Кәсіпорындарды басқару және бақылау
Оқыту мақсаты: экономиканы және әлеуметтік саланы мемлекеттік басқарудың мәні, әдістері,
ұйымдастырылуы, принциптері мен тетіктерін зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері, мемлекеттік
басқарудың мақсаттары мен функциялары, мемлекет қоғамдық процестерді басқарудың субъектісі
ретінде, мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымы, мемлекеттік
басқарудың қағидалары, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының жүйесі, мемлекеттік
басқарудағы жүйелік тәсіл, мемлекеттік жүйеде мемлекеттік саясатты іске асыру басқару,
мемлекеттік басқару процесінде мемлекет пен қоғамның өзара әрекеті.
Оқыту нәтижелері: аралас экономиканың қалыптасуы мен қызмет ету жағдайындағы мемлекеттің
басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы тұтас көзқарасы, академиялық ғылымның саласы
ретіндегі мемлекеттік басқарудың мәнін түсіну, барлық деңгейлердегі басқару жүйесінің құрылымын
түсіне білу, әсер ететін негізгі саяси және әлеуметтік-экономикалық институттарды білу. басқару
шешімдерін қабылдау және орындау; мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс істей
білу.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
GU 5302 Государственное управление
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований, Управление и контроль предприятием
Цель изучения: является изучение сущности, методов, организации, принципов и механизмов
государственного управления экономикой и развитием социальной сферы.
Краткое содержание курса: Теоретические основы государственного управления, Цели и функции
государственного управления, Государство как субъект управления общественными процессами,
Организационнофункциональная
структура
государственного
управления,
Принципы
государственного управления, Система государственных органов Республики Казахстан, Системный
подход в государственном управлении, Реализация государственной политики в системе
государственного управления, Взаимодействие государства и общества в процессе государственного
управления.
Результаты обучения: иметь целостное представление о государстве как субъекте управления в
условиях формирования и функционирования смешанной экономики, понимать сущность
государственного управления как области академической науки, уметь разбираться в структуре
системы органов управления на всех уровнях, знать основные политические и социально-
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экономические институты, влияющие на принятие и исполнение управленческих решений; владеть
навыками работы основными инструментами государственного управления.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
SM 5303 Стратегиялық менеджмент
Пререквизеттері: Кәсіби менеджмент
Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі, стратегиялық талдау, магистрлік диссертацияны
рәсімдеу және қорғау
Оқыту мақсаты: магистранттарға теориялық және практикалық материал негізінде басқарудағы
заманауи стратегиялық тәсілдердің теориялық және практикалық білімі мен дағдыларын, сондай-ақ
заңнамалық және нормативтік құжаттарды жалпылауды, стратегиялық басқару әдістерін меңгеруді
үйретеді.
Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы стратегиялық менеджменттің жай-күйі
мен болашағы пайдаланылады, магистранттарға басқарудағы заманауи стратегиялық тәсілдердің
теориялық және практикалық білімі мен дағдыларын оқыту теориялық және практикалық
материалдарға, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік құжаттарды жалпылауға негізделген ,
стратегиялық басқару әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижелері: білуі: стратегиялық менеджменттің мәні мен мазмұны; стратегия түрлері;
стратегиялық талдаудың заманауи әдістері; стратегияны әзірлеу және іске асыру технологиясы;
жасай алуы керек: ұйымның даму стратегиясын жасау; саладағы жағдайға әсер ететін факторларды
ескере отырып, бәсекеге қабілетті стратегияларды талдау; басқару талдауының әр түрлі әдістеріне
сүйене отырып, ұйымның қызметіне, оның ішінде басқару саласындағы сыртқы ортаға кәсіби және
объективті талдау жүргізу; - дағдыларға ие: басқару мақсаттарын қою және ұйымның стратегиялық
жоспарларын құру; ұйымның бизнес философиясы мен корпоративтік мәдениетін қалыптастыру
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SM 5303 Стратегический менеджмент
Пререквизиты: Профессиональный менеджмент
Постреквизиты: Стратегический управленческий учет, Стратегический анализ, Оформление и
защита магистерской диссертации
Цель изучения: является обучение магистрантов теоретическим и практическим знаниям и навыкам
современных стратегических подходов в управлении на основе теоретического и практического
материала, а также обобщения законодательных и нормативных документов, овладение методами
стратегического менеджмента.
Краткое содержание курса: В ходе изучения курса используется зарубежный опыт, состояние и
перспективы развития стратегического менеджмента в Республике Казахстанявляется обучение
магистрантов теоретическим и практическим знаниям и навыкам современных стратегических
подходов в управлении так же на основе теоретического и практического материала, а также
обобщения законодательных и нормативных документов, овладение методами стратегического
менеджмента
Результаты обучения: знать: сущность и содержание стратегического управления; виды стратегии;
современные методы стратегического анализа; технологию разработки и реализации стратегии; уметь: вырабатывать стратегии развитии организации; осуществлять анализ конкурентных стратегий,
с учетом факторов, влияющих на ситуацию в отрасли; проводить профессиональный и объективный
анализ деятельности организации, в т. ч. ее внешней среды в области менеджмента, на основе
различных методов управленческого анализа; - владеть навыками: постановки целей управления и
разработки стратегических планов организации; формирования философии бизнеса и корпоративной
культуры организации
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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ZM 5304 Замануи менеджмент
Пререквизеттері: Кәсіби менеджмент
Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі, стратегиялық талдау, магистрлік диссертацияны
рәсімдеу және қорғау
Оқыту мақсаты: халықаралық экономикалық қатынастардың қазіргі даму деңгейін ескере отырып,
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі негізінде кәсіпорындардың тұрақты дамуын қамтамасыз ететін,
бәсекелі ортадағы күрделі мәселелерді шығармашылықпен шешуге, талдауға және шешуге қабілетті
жаңа типтегі көшбасшыларды қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Заманауи басқаруға әдістемелік кіріспе, Басқарудың заманауи
әдістерінің жүйесі. Басқарудағы интеграциялық процестер. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдық
қатынастар. Дағдарыстық жағдайларда персоналмен жұмыс. Менеджмент жүйесінің тиімділігі мен
сапасы. Персоналды басқару модельдері.
Оқыту нәтижелері: білуі: қазіргі менеджменттің теориялық және әдіснамалық негіздері; ұйымдық
дизайн ерекшеліктері (бизнес жүйесінің құрылымы мен қызметі); жасай білуі керек: ұйымның
мақсаттары мен оларға жету жолдарын анықтай алады; нарықтық жағдайды бағалайды,
проблемаларды анықтайды және оларды шешуді ұсынады; иеліктері: ұйымды басқару құрылымын,
еңбекті ынталандырудың оңтайлы жүйесін және қол астындағылардың жұмысын бақылауды құру
дағдыларын; жанжалдарды шешу және өзара тиімді ынтымақтастық орнату; компанияның бизнесжоспарлары мен тұжырымдамаларын әзірлеу кезінде басқару шешімдерін қолдану тенденциялары
мен болашағы
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SM 5304 Современный менеджмент
Пререквизиты: Профессиональный менеджмент
Постреквизиты: Стратегический управленческий учет, Стратегический анализ, Оформление и
защита магистерской диссертации
Цель изучения: формирование руководителей нового типа, способных творчески ставить,
анализировать и решать сложные проблемы в условиях конкуренции, обеспечивать устойчивое
развитие предприятий на основе социальной ответственности бизнеса, с учетом современного уровня
развития международных экономических отношений
Краткое содержание курса: Методологическое введение в современный менеджмент, Система
методов современного менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. Организационные
отношения в системе менеджмента. Работа с персоналом в кризисных ситуациях. Эффективность и
качество системы менеджмента. Модели управления персоналом.
Результаты обучения: знать: теоретические и методологические основы современного
менеджмента; особенности организационного проектирования (структуры и функции бизнессистемы); уметь: определять цели организации и пути их достижения; оценивать рыночную
ситуацию, выявлять проблемы и предлагать варианты их решения; владеть: навыками
проектирования структуры управления организацией, оптимальных систем мотивации труда и
контроля работы подчиненных; разрешения конфликтов и налаживания взаимовыгодного
сотрудничества; иметь представление: о тенденциях и перспективах применения управленческих
решений при разработке концепций развития и бизнес-планов фирмы.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
MGZ 5206 Методология ғылыми зерттеулер
Пререквизиттері: Ғылым тарихы және философиясы
Постреквизиттері: Жобаны жоспарлау және нәтижелерді бағалау
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Оқу мақсаты: ғылым мен білім үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық
кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін ғылыми әдіснама мен оның тарихы генезисінің өзекті
мәселелерін тереңдете зерделеу; ғылымның қазіргі заманғы әдіснамасының қазіргі ғылыми әдістері
мен теориялық тұжырымдамаларының мәні туралы теориялық білімді қалыптастыруға ықпал ету
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым шындықты рухани игерудің ерекше нысаны ретінде. Ғылыми
әдіснама, ғылымның әдіснамалық негіздерінің дамуындағы негізгі кезеңдер. Логикалық категориялар
ойдың жалпы нысаны және олардың ғылыми зерттеудегі әдістемелік маңызы. Ғылыми танымның
деңгейлері мен әдістері. Ғылыми мақаланы жазу әдістемесі. Ғылыми ізденістің эвристикасы: жаңа
ұғымдар қалай пайда болады. Ғылыми танымның ақиқатына жол
Оқыту нәтижесі: қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, зерттеу және практикалық
міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау қабілеті, оның ішінде пәнаралық салаларда,
зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды экономикалық ғылым саласындағы дербес ғылымизерттеу қызметінде қолдану қабілеті
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
MHI 5206 Методология научных исследований
Пререквизиты: История и философия науки
Постреквизиты: Планирование и оценка эффективности проекта
Цель изучения: углубленное изучение актуальных проблем генезиса научной методологии и ее
истории, что обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки и образования; содействие формированию теоретических знаний о
сущности современных научных методов и теоретических концепций современной методологии
науки
Краткое содержание курса: Наука как особенная форма духовного освоения реальности. Научная
методология, основные периоды в развитии методологических оснований науки. Логические
категории как всеобщие формы мысли и их методологическое значение в научном исследовании.
Уровни и методы научного познания. Методика написание научной статьи. Эвристика научного
поиска: как рождаются новые понятия. Путь к истине в научном познании
Результаты обучения: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях, Способность к разработке новых методов исследования и
их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономической
науки
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
AEZTA 5206 Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология мен әдістері
Пререквизитері: Кәсіпорынды жоспарлау
Постреквизиттері: Агробизнес және Еуропадағы экологиялық саясат
Оқу мақсаты: компьютерлік (ақпараттық) технологиялар және компьютерлік жабдықтар саласында
теориялық білім алу және дербес компьютерлерде жұмыс істеудің практикалық дағдылары
Курстың қысқаша мазмұны: MS-Word мәтінді өңдеу, пішімдеу, құрылымдау, Автоматты мүшелеу,
нөмірлеу. Power Point: презентациялар, анимация, графика. MS-excel: кестелердің функциялары,
Экономикалық талдаудың кешенді кестелері. Сезімталдықты талдау, диаграммалар, деректер банкі.
Access: тиімді деректер банктерінің құрылымы, кестелер, формулярлар дизайны. Сауалнама
парақтары, есептер. Әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер. Зерттеу бірліктерін таңдау. Ақпаратты
алу, деректерді өңдеу процесі
Оқыту нәтижесі:
информатика және компьютерлік технологиялар негіздерін, даму
перспективасымен және бағдарламалық кешендерді игеру бойынша өздігінен білім алу процесін
жүргізу мүмкіндігімен компьютерлік аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету

53

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
мүмкіндіктерін білу; windows жүйелік ортасында жұмыс істей білу, жалпы БҚ және компьютердің
жалпы ұғымдары мен мүмкіндіктерінде бағдарлай білу; ДК-мен жұмыс істеу, Ақпараттық
технологиялар, Компьютерлік техника және ақпараттық процестер саласында жұмыс істеу
дағдысының болуы
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PKTMSEI 5206 Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Пререквизиты: Планирование предприятия
Постреквизиты: Агробизнес и экологическая политика ЕС
Цель изучения: получение теоретических знаний в области компьютерных (информационных)
технологий и компьютерного оборудования и практических навыков работы на персональных
компьютерах
Краткое содержание курса: MS-Word Обработка текста, форматирование, структурирование,
автоматическое членение, нумерация. Power Point: презентации, анимация, графики. MS-excel:
функции таблиц, комплексные таблицы экономического анализа. Анализ чувствительности,
диаграммы, банк данных. Access: структура рациональных банков данных, дизайн таблиц,
формуляров. Опросные листы, отчеты. Социальное и маркетинговое исследования. Выбор единиц
исследования. Процесс получения информации, обработки данных
Результаты обучения: знать основы информатики и компьютерных технологий, возможности
компьютерного аппаратного и программного обеспечения с перспективой развития и возможностью
вести самообразовательный процесс по освоению программных комплексов; уметь работать в
системной среде windows, ориентироваться в общих понятиях и возможностях ПО и компьютера в
целом; иметь навыки навыками работы с ПК, работы в области информационных технологий,
компьютерной техники и информационных процессов
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BM 5207 Бизнес - менеджмент
Пререквизеттері: Өндіріс экономикасы
Постреквизиттері: Инвестициялық менеджмент
Оқыту мақсаты: «Бизнесті менеджмент: теория және әдіснаманың негіздері» - бизнесті басқару
теориясы мен практикасының негіздерін (кәсіпкерлік қызмет, бизнес құрылымдар, бизнес-процестер,
іскерлік қатынастар меңгеру және әр түрлі деңгейдегі өзгерістер жағдайында бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігін қамтамасыз ету бизнес құрылымының бөлімшелері және тұтастай алғанда ұйым
Курстың қысқаша мазмұны: негізгі ғылыми және экономикалық ұғымдарды оқыту. Фермадағы
шығындар және өнімділік. Өндіріс құралдарының құны (машиналар, үй-жайлар). Еңбек
ресурстарының балансының негізгі аспектілері. Өндіріс теориясы. Кәсіпорындарды жоспарлауға
кіріспе. Кәсіпорындарды жоспарлаудың әртүрлі әдістерінің негіздері. Инвестициялардың көп
кезеңдік есебіне кіріспе.
Оқыту нәтижелері: білуі: теориялық және әдіснамалық негіздері, бизнесті басқарудың мәні мен
мазмұны; бизнесті басқарудың негізгі бағыттары мен заңдылықтары; бизнесті басқарудың негізгі
түсініктері, әдістері, модельдері мен технологиялары; істей алуы керек: бизнесті басқару
процестеріне ғылыми талдау жасау; бизнесті басқару саласындағы күштік құрылымдар мен бизнес
құрылымдардың қызметін зерттеу; практикада бизнесті басқарудың әдістері мен модельдерін
қолдану.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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BM 5207 Бизнес - менеджмент
Пререквизиты: Производственная экономика
Постреквизиты: Инвестиционный менеджмент
Цель изучения: «Бизнес-менеджмент: основы теории и методологии» — овладеть основами теории и
практики управления бизнесом (бизнес-деятельностью, бизнес-структурами, бизнес-процессами,
бизнес-отношениями) и с обеспечением социальной ответственности бизнеса в условиях изменений
разного уровня, затрагивающих как отдельные подразделения бизнес-структуры, так и организацию в
целом
Краткое содержание курса: Обучение основным научно-экономическим понятиям. Расходы и
производительность сельхозпредприятия. Расходы на средства производства (машины, помещения).
Основные аспекты баланса трудовых ресурсов. Теория производства. Введение в планирование
предприятия. Основы различных методик планирования предприятия. Введение в многопериодный
расчет инвестиций.
Результаты обучения: знать: теоретико-методологические основы, сущность и содержание бизнес
менеджмента; основные тенденции и закономерности в развитии бизнес-менеджмента; основные
понятия, методы, модели и технологии бизнес-менеджмента; уметь: осуществлять научный анализ
процессов бизнес-менеджмента; исследовать деятельность властных структур и бизнес-структур в
области бизнес-менеджмента; применять на практике методы и модели бизнес-менеджмента.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
KBZh 5207 Кәсіпорындарды басқару мен жоспарлау
Пререквизеттері: Кәсіпорынды жоспарлау
Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі
Оқыту мақсаты: ұйымның негізгі басқару проблемаларын анықтауға және талдауға, ұйымның
тиімді дамуына бағытталған шешімдерді жасауға мүмкіндік беретін білім, білік және дағдыларды
қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның құқықтық формалары. Агроөнеркәсіптік кешен мен
агробизнес кәсіпорындарында персоналды ұйымдастыру және басқару тұжырымдамаларын әзірлеу.
Персоналды басқарудың ерекше аспектілері: уәждеу теориясы, жанжалдар мен топтық процестер,
персоналды басқару, сыйақы төлеуді ұйымдастыру (түгендеу және есепке алу). Кәсіпорындық
талдауды есепке алудың негізгі әдістері. Жылдық есеп пен қорытынды талдау құрылымы.
Шығындарды есептеу: бақылау және жоспарлау, пайдалылық, тұрақтылық және өтімділіктің
өндірістік көрсеткіштері
Оқыту нәтижелері: Білу керек: - қазіргі экономиканың макро және микро деңгейлерде жұмыс істеу
заңдылықтарын; шаруашылық жүргізуші субъектілер, олардың ұйымдық-құқықтық нысандары,
құрылымы; шаруашылық жүргізуші субъектілердің өндірістік-шаруашылық және қаржылықшаруашылық қызметі; Істей білуі керек: - өзара байланысты экономикалық құбылыстарды, процестер
мен институттарды микро және макро деңгейлерде талдай алады; - нақты жағдайларды талдауда
экономикалық сипаттағы проблемаларды айқындау; Меншік: - экономикалық және әлеуметтік
деректерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың заманауи әдістерін; Микро және макро
деңгейлердегі экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді есептеудің және талдаудың заманауи әдістері.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
UKP 5207Управление и контроль предприятием
Пререквизиты: Планирование предприятия
Постреквизиты: Стратегический управленческий учет
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Цель изучения: формирование знаний, навыков и умений, позволяющих выявлять и анализировать
основные для организации проблемы управления и разрабатывать решения, направленные на
эффективное развитие организации.
Краткое содержание курса: Правовые формы предприятия. Разработка концепций организации и
менеджмента персонала на предприятия аграрной индустрии и агробизнеса. Специфичные аспекты
менеджмента персонала: теория мотивация, конфликты и групповые процессы, руководство
персоналом, организация оплаты труда (инвентаризация и учет). Основные техники бухгалтерского
учета в отношении анализа предприятия. Структура годового отчета и заключительного анализа.
Подсчет расходов: контроль и планирование, производственные показатели рентабельности,
стабильности и ликвидности
Результаты обучения: Знать: – закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне; субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы,
структуру;
производственно-хозяйственную
и
финансово-экономическую
деятельность
хозяйствующих субъектов; Уметь: – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
и институты на микро- и макроуровне; – выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, Владеть: – современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных; –современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
SBE 5305 Стратегиялық басқару есебі
Пререквизеттері: Кәсіпорынды басқару және бақылау, Стратегиялық менеджмент
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқыту мақсаты: қазіргі жағдайда стратегиялық менеджмент есебі саласындағы ғылым мен
әдістемені дамытуға қажетті кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: стратегиялық менеджменттің негізгі ұғымдарын, принциптерін,
функцияларын, әдістері мен әдістерін, стратегиялық басқару есебіндегі жүйені, шығындарды
стратегиялық басқаруды, кәсіпорынның дамуын бақылаудағы диагностикалық жүйелерді,
құралдарды оқып үйрену
Оқыту нәтижелері: Экономикалық саясат және микро және макро деңгейлердегі стратегиялық
шешімдерді қабылдау үшін аналитикалық материалдарды дайындау мүмкіндігі, басқару
шешімдерінің нұсқаларын жасау және әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері негізінде
таңдауды негіздеу мүмкіндігі
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SUU 5305 Стратегический управленческий учет
Пререквизиты: Управление и контроль предприятием, Стратегический менеджмент
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: является формирование профессиональных знаний и навыков, необходимых для
развития науки и методологии в области стратегического управленческого учета в современных
условиях.
Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов и приемов
стратегического управленческого учета, контроля в системе стратегического управленческого учета,
стратегического управления затратами, диагностических систем в контроллинге развития
предприятия, инструментария
Результаты обучения: Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,
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Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социальноэкономической эффективности
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
HRM 5304 HR-менеджмент
Пререквизеттері: Басқару психологиясы
Постреквизиттері: Білім берудегі инновациялық технологиялар
Оқу мақсаты: Сатып алу теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын анықтау бойынша
туындайтын сыртқы ортаны талдау мен олардың ерекшеліктерін негізге ала отырып, кәсіпорынға
қауіп-қатерлерді бағалау жөніндегі (күшті және әлсіз жақтары)
Курстың қысқаша мазмұны: HR менеджментінің мақсаттарын, принциптері мен әдістерін, әдістеме
негіздерін, ұйым персоналын басқару жүйесін, кадрларға қажеттілікті жоспарлауды, қызметкердің
білім беру мекемесінде бейімделуін, персоналдың дамуын басқаруды, персоналдың уәждемесін,
ұйым персоналын басқару тиімділігін зерделеу
Оқыту нәтижесі: персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларының түрлері мен
ерекшеліктерін білу, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын жүзеге асыру
ерекшеліктерін білу, өзінің кәсіби қызметінде персоналды басқару технологияларын басқару
әдістерін қолдана білу, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеру және
оларды кәсіби қызметте тиімді жүзеге асыру дағдыларын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: экономика және менеджмент
HRM 5304 HR-менеджмент
Пререквизиты: Психология управления
Постреквизиты: Информационные технологии в образовании
Цель изучения: Приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий
Краткое содержание курса: Изучение целей, принципов и методов HR менеджмента, основ
методологии, системы управления персоналом организации, планирования потребности в кадрах,
адаптации работника в образовательном учреждении, управления развитием персонала, мотивации
персонала, эффективности управления персоналом организации
Результаты обучения: знать виды и специфику современных технологий управления персоналом,
особенности реализации современных технологий управления персоналом, уметь использовать
методы управления технологиями управления персоналом в своей профессиональной деятельности,
владеть навыками владения современными технологиями управления персоналом и эффективной
реализацией их в профессиональной деятельности
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: экономики и менеджмента
AS 5307 Аграрлық саясат
Пререквизеттері: Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқыту мақсаты: экономикалық саясаттың теориялары мен тұжырымдамаларын, оның
ауылшаруашылық қатынастар саласындағы нақты модельдері мен құралдарын зерттеу болып
табылады.
Курстың қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылық саясатын тасымалдаушылар, институттар және
қаржыландыру, агроөнеркәсіптік кешен жалпы экономикалық контексте. Ауылшаруашылық
жекелеген нарықтардың дамуы және жағдайы, еңбек және халықаралық сауданы бөлудің негізі.
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Ауылшаруашылық нарығының мемлекеттік саясаты, нарықтық келісімдер және нарықтық саясат
құралдарының тиімділігі. Ауылшаруашылық құрылымының саясаты, ауылдық жерлерді дамыту
саясаты. Ауылшаруашылық өндірісінің экологиялық аспектілері, аграрлық және экологиялық саясат
Оқыту нәтижелері: Агроөнеркәсіптік кешен жұмысының негізгі заңдылықтарын, аграрлық
саясаттың негізгі формаларын және оны бағалау әдістерін, әлемдік ауылшаруашылық жүйесінің
архитектурасы мен әлемдік аграрлық саясаттағы үрдістерді, Ресей аграрлық секторының негізгі
сипаттамаларын білу.Ауылшаруашылық нарықтар мен ауылшаруашылық тауар өндірушілердің
жағдайын талдай білу, аграрлық саясат шараларының тиімділігін бағалау, агроөнеркәсіптік кешен
туралы негізгі ақпарат көздерін табу. әлемдегі сектор. Сауда, қаржы, жылжымайтын мүлік,
экономика салаларында әлеуметтік-экономикалық талдау жүргізу кезінде ауылшаруашылық өнімдері
мен ауылшаруашылық нарықтарының ерекшеліктерін бағалау дағдыларына ие болу
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
AP 5307 Аграрная политика
Пререквизиты: Экономическая безопасность фирмы
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: заключается в изучении теорий и концепций экономической политики, конкретных
ее моделей и инструментов проведения в области аграрных отношений.
Краткое содержание курса: Носители, учреждения и финансирование аграрной политики, аграрный
сектор в общеэкономическом контексте. Разработка и состояние определённых аграрных рынков,
основы распределения труда и международной торговли. Государственная политика аграрного
рынка, рыночные договоренности и действенность инструментов рыночной политики. Политика
аграрной структуры, политика развития сельских угодий. Экологические аспекты аграрного
производства, аграрно-экологическая политика
Результаты обучения: Знать основные закономерности функционирования аграрного сектора
главные формы аграрной политики и методов ее оценки архитектуру мировой аграрной системы и
тренды мировой аграрной политики основные характеристики российского аграрного сектора Уметь
анализировать аграрные рынки и состояние сельхозпроизводителей оценивать эффективность мер
аграрной политики ориентироваться в основных источниках информации об аграрном секторе в
мире. Иметь навыки оценки специфики аграрного производства и аграрных рынков при проведении
социально-экономического анализа в разных сферах – торговле, финансах, недвижимости, экономике
труда.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
AEES 5307 Агробизнес және Еуропадағы экологиялық саясат
Пререквизеттері: Шетел тілі (кәсіби), Қолданбалы компьютерлік технологиялар және әлеуметтікэмпирикалық зерттеудің әдістері
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқыту мақсаты: ел аймақтарының тұрақты дамуы үшін Еуропалық Одақтың агробизнес негіздері
және экологиялық саясаты туралы идеялар қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Еуропалық Одақ елдерінің экологиялық саясатын, Киото хаттамасын,
БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясын, климат туралы Париж келісімі,
агробизнестің нәтижелеріне климаттың өзгеруі, агробизнеске инновациялық технологияларды енгізу,
көміртегі шаруашылығы
Оқыту нәтижелері: экологиялық саясат пен агробизнесті қалыптастырудың теориялық негіздері,
оның мақсаттары мен міндеттері, сонымен қатар оларды практикада іске асыру; Еуропалық Одақ
елдерінің экологиялық саясатын іске асырудың негізгі тетіктері; жасай білуі керек: экологиялық
саясатты қалыптастыру және іске асыру факторларын бағалау
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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AEPES 5307 Агробизнес и экологическая политика Европейского Союза
Пререквизиты: Иностранный язык (профессиональный), Прикладные компьютерные технологии и
методы социально-эмпирических исследований
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: формировать представления об основах агробизнеса и экологической политики
Европейского Союза в целях устойчивого развития регионов страны.
Краткое содержание курса: изучение экологической политики стран Европейского Союза,
киотского протокола, рамочной конвенции ООН об изменении климата, Парижского соглашения по
климату, влияния изменения климата на результаты агробизнеса, внедрения инновационных
технологий в агробизнес, углеродного фермерства
Результаты обучения: теоретические основы формирования экологической политики и агробизнеса,
ее целей и задач, а также их реализации на практике; основные механизмы осуществления
экологической политики стран Европейского Союза; уметь: оценивать факторы формирования и
реализации экологической политики
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
HAMS 5308 Халықаралық аграрлық маркетингтің стратегиясы
Пререквизеттері: Қолданбалы компьютерлік технологиялар және әлеуметтік-эмпирикалық
зерттеудің әдістері
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқыту мақсаты: магистранттардың халықаралық ауылшаруашылық маркетингінің стратегияларын
қалыптастыру және оларды кәсіби қызметте пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: Маркетинг ұғымдарының мазмұны: маркетинг құралдары.
Маркетингтің ұйымдастырушылық формалары. Маркетингтік бақылау. Ауылшаруашылық өнімдері
мен тамақ өнімдерін өндіру саласындағы халықаралық маркетинг: жаһандық жаһандық мақсаттарға
шолу, сыртқы ауылшаруашылық саясатының негіздері, маркетингтің маңызды формалары, баламалы
маркетингтік стратегияларды салыстыру
Оқыту нәтижелері: Білу: сыртқы және ішкі ортаны ситуациялық талдау әдістері, ұйымдағы күрделі
өзгерістерді дайындаудағы жүйелік стратегиялық тәсіл; ұйымдастыру мәселелерін диагностикалау
әдістері. Істей білуі керек: ұйымның дамуын басқара алады; ұйымдағы күрделі өзгерістерді дайындау
кезінде жүйелі стратегиялық тәсілді қолдану; Өзінің ғылыми және басқарушылық қызметінде
корпорацияның сыртқы және ішкі ортасын ситуациялық талдау әдістерін қолдану; меңгеру керек:
стратегиялық талдау процестері
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SMAM 5308 Стратегии международного аграрного маркетинга
Пререквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: является формирование у магистрантов навыков в формировании стратегий
международного аграрного маркетинга и использовании их в профессиональной деятельности.
Краткое содержание курса: Содержание маркетинговых концепций: маркетинговые инструменты.
Организационные формы маркетинга. Контроль маркетинга. Международный маркетинг в сфере
аграрного производства и производства продуктов питания: обзор мировых глобальных целей,
рамочные условия внешней аграрной политики, важнейшие маркетинговые формы, сравнение
альтернативных стратегий маркетинга
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Результаты обучения: Знать: методы ситуационного анализа внешней и внутренней среды,
системный стратегический подход при подготовке комплексных изменений в организации; методы
диагностики организационных проблем. Уметь: управлять развитием организации; использовать
системный стратегический подход при подготовке комплексных изменений в организации;
Применять в собственной научной и управленческой деятельности методы ситуационного анализа
внешней и внутренней среды корпорации; Владеть: процессами стратегического анализа
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
IM 5308 Инвестициялық менеджмент
Пререквизеттері: Бизнес - менеджмент
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқыту мақсаты: білім, білік және дағдылардың кешенін қалыптастыру, ақпараттың тиімді іздеуін
және аймақтың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін шешім қабылдауды қамтамасыз етеді
Курстың қысқаша мазмұны: агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық процестердің
ерекшеліктерін, олардың жай-күйін және агроөнеркәсіп кешеніндегі құрылымдық өзгерістерге әсерін
қарастырыңыз. Агроөнеркәсіп кешеніндегі күрделі салымдарды қаржыландыру мен несиелеу
ерекшелігіне талдау жасау. Инвестициялық процестерді реттеудің заманауи ішкі және еуропалық
ресейлік заңнамалық негіздерін зерттеу. Инвестициялық ресурстарды тиімді пайдалануға қатысты
басқару шешімдерін негіздеу дағдыларын қалыптастыру
Оқыту нәтижелері: білуі: инвестициялық жобаларды басқарудың принциптері, әдістері мен
формалары. жасай алуы керек: инвестициялық жобаны басқарудың ұйымдастырушылық формасын
таңдауды негіздеу. ие: инвестициялық жобаларды жоспарлау, құру және іске асыру дағдылары.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
IM 5308 Инвестиционный менеджмент
Пререквизиты: Бизнес - менеджмент
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: формирование комплексов знаний, умений и владений, в совокупности
обеспечивающих эффективный поиск информации и принятие решений по повышению
инвестиционной привлекательности региона
Краткое содержание курса: Рассмотреть специфику инвестиционных процессов в аграрном секторе,
их состояние и влияние на структурные преобразования в АПК. Разобрать особенности
финансирования и кредитования капитальных вложений в отрасли АПК. Изучить современную
отечественную и европейскую российскую нормативно-законодательную базу по регулированию
инвестиционных процессов. Сформировать умения обоснования управленческих решений
относительно эффективного использования инвестиционных ресурсов
Результаты обучения: знать: принципы, методы и формы управления инвестиционным проектом.
уметь: обосновывать выбор организационной формы управления инвестиционным проектом.
владеть: навыками планирования, создания и реализации инвестиционных проектов.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
ZhEZhB 5309 Жобаның эффективтілігін жоспарлау және бағалау
Пререквизеттері: Ғылыми зерттеу әдістемесі, кәсіпорынды басқару және бақылау, стратегиялық
жоспарлау
Постреквизиттері: Магистерлiк диссертацияны қоргау және рәсімдеу
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Оқыту мақсаты: Инвестициялық жобалардың мәні мен жіктелуі, жобалық қаржыландырудың
нысандары мен әдістері, кәсіпорынның жобалық қызметінің негізгі бағыттары, жобаны іске асыру
нәтижелеріне сыртқы факторлардың әсері
Курстың қысқаша мазмұны: заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді, отандық және
шетелдік тәжірибені, тиімділікті бағалау әдістерін, инвестициялық жобаларды қаржыландыру
көздерін, инвестициялық талдау процедураларының бағыттары мен жүйелілігін, нақты
инвестициялық жобалар мен бағдарламалардың әр түрлі түрлерін талдау, қаржы-экономикалық
қызмет тәуекелдерінің алдын алу және төмендету әдістері. ұйымдастыру, сыртқы факторлардың
инвестициялық жобалар мен бағдарламалардың іске асырылуын бағалауға әсер ету көріністері
Оқыту нәтижелері: Кәсіпорын жобаларын жоспарлау мен бағалаудың практикалық аспектілерінің
теориялық мәселелерін білу және түсіну. Жобаларды әзірлеу мен бағалауда бизнесті жоспарлау
әдістерін (жалпылау, экономикалық және статистикалық әдістер, жүйелік тәсіл, экономикалық
процестерді графикалық және экономикалық-математикалық талдау) қолдана білу, жобаны
жоспарлау мен бағалаудың мазмұны мен ұйымдастырылуы туралы пікір білдіре білу. Проблемаларды
шешудің жоспарлау және бағалау құралдары, тиімділікті арттыру, жобаларды бағалауды
кәсіпорындар қызметінде қолдану, дағдылар мен бәсекеге қабілеттілікті одан әрі арттыру үшін өз
бетінше жұмыс істей білу
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
POEP 5309 Планирование и оценка эффективности проекта
Пререквизиты: Методология научных исследований, Управление и контроль предприятием,
Стратегическое планирование
Постреквизиты: Оформление и защита магистерской диссертации Оформление и защита
магистерской диссертации
Цель изучения: Сущность и классификация инвестиционных проектов, формы и методы
финансирования проектов, основные направления проектной деятельности предприятия, влияние
внешних факторов на результаты реализации проектов
Краткое содержание курса: изучение законодательных и нормативных актов, отечественного и
зарубежного опыта, методов оценки эффективности, источников финансирования инвестиционных
проектов, направлений и последовательности выполнения процедур инвестиционного анализа,
анализа различных видов реальных инвестиционных проектов и программ, методов предотвращения
и снижения рисков финансово-хозяйственной деятельности организации, проявлений влияния
внешних факторов на оценку реализации инвестиционных проектов и программ
Результаты обучения: Знать и понимать теоретические вопросы практических аспектов
планирования и оценки проектов предприятия. Уметь применять методы бизнес-планирования
(обобщение, экономико-статистические методы, системный подход, моделирование экономических
процессов с использованием графического и экономико-математического анализа) при разработке и
оценке проектов.Уметь выражать суждение по вопросам содержания и организации планирования и
оценки проектов.Уметь использовать инструменты планирования и оценки для решения проблем,
повышения эффективности, применения оценки проектов в деятельности предприятий.Уметь
самостоятельно работать, с целью дальнейшего повышения квалификации и конкурентоспособности
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
AM 5309 Аграрлық менеджмент
Пререквизеттері: Стратегиялық жоспарлау
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқыту мақсаты: бұл курс ауылшаруашылық кәсіпорнында өндірісті тиімді басқару саласындағы
теориялық және практикалық біліммен қамтамасыз ету
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Курстың қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылық менеджментінің негізгі ұғымдарын, кәсіпорынның
функционалды ұйымын, стратегиялық кәсіпкерлік басқаруды, экологиялық талдауды, күшті және
әлсіз жақтарын талдауды, стратегияны таңдау және дамыту, персоналды басқару, уәждеу теориясы,
топтық процестер мен қақтығыстар, жалақы туралы ережелер, ішкі ұйымдастыру, ұйымдастырудың
құқықтық формалары, транзакциялық шығындар проблемалары, мүдделердің үйлесімділігі
мәселелері
Оқыту нәтижелері: білуі керек: «Аграрлық менеджмент» пәнінің мәні, оның зерттеу нысаны мен
пәні, зерттеу мақсаттары мен міндеттері; агроөнеркәсіптік кешен саласындағы экономиканы ұтымды
басқаруды қамтамасыз ететін негізгі ұғымдар мен әдістерді игеру; салалық ерекшеліктерді ескере
отырып, ұйымдардың жұмыс істеу заңдары; өндірісті жоспарлау жүйесін, оның ауыл
шаруашылығындағы ерекшеліктерін, жоспарлау түрлері, принциптері мен әдістерін оқып үйрену;
ауыл шаруашылығын басқаруда жоспарлаудың, ұйымдастырудың және бақылаудың жалпы
принциптері; жасай білуі керек: ұтымды басқару шешімдерін әзірлеуге, қабылдауға және іске
асыруға, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастыруға; белгілі бір өндірістік қондырғылар мен
қызметтерде өз білімдерін жүзеге асыру; иеліктері: өндірістік жоспарларды құру және оларды
орындау дағдылары; кәсіпорын жұмысшыларының еңбегін нормалау; агроөнеркәсіптік кешенді
ұйымдастыруды жетілдіру шараларын әзірлеу. құзіретті болуы керек: өндірістік процестерді
ұйымдастыруда, ұтымды шешім қабылдау үшін өндірістік жүйелерді басқаруда.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
AM 5309 Аграрный менеджмент
Пререквизиты: Стратегическое планирование
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: данного курса состоит в том, чтобы вооружить магистрантов теоретическими и
практическими знаниями в области эффективного управления производством на аграрном
предприятии
Краткое содержание курса: Изучение основных понятий аграрный менеджмента, функциональной
организации предприятия, стратегического предпринимательского менеджмента, анализа
окружающей среды, анализа сильных и слабых сторон., выбора и развития стратегии, управления
персоналом, теории мотивации, групповых процессов и конфликтов, положения об оплате труда,
внутренней организации, правовых форм организации, проблем транзакционных затрат, проблем
совместимости интересов
Результаты обучения: знать: сущность дисциплины «Аграрный менеджмент», ее объект и предмет
исследования, цели и задачи изучения; усвоить основные понятия и методы, обеспечивающие
рациональное управление экономикой в сфере АПК; законы функционирования организаций с
учетом отраслевой специфики; изучить систему производственного планирования, ее особенности в
сельском хозяйстве, виды, принципы и методы планирования; общие принципы планирования,
организации и контроля в аграрном менеджменте; уметь: разрабатывать, принимать и реализовывать
рациональные управленческие решения, осуществлять организацию производства, труда и
управления; реализовать свои знания на конкретных объектах производства и сферы услуг; владеть:
навыками разработки производственных планов и их реализации; нормирования труда работников
предприятия; разработки мероприятий по совершенствованию организации агропромышленного
комплекса. быть компетентными: в области организации производственных процессов, в управлении
производственными системами для принятия рациональных решений.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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7М04130 Аграрлық менеджмент
(ғылыми және педагогикалық бағыт)

7М04130 Аграрный менеджмент
(научное и педагогическое направление)
Академиялық дәрежесі: «7М04130 Аграрлық
менеджмент»
білім
беру
бағдарламасы
бойынша экономика ғылымдарының магистрі
Академическая
степень:
магистр
экономических наук по образовательной
программе «7М04130 Аграрный менеджмент»
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
2 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) ғылыми-бағытқа арналған оқу
жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения
(поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов

1 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Ғылыми
Ғылым тарихы және философиясы/История и
зерттеулер/Научно – GTF/IFN 5201
философия науки
исследовательский
Кәсіби/Профессиона
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
ShT/IYa 5202
БД ВК
льный
(профессиональный)
BZh/PU 5203 Басқару психологиясы/Психология управления
Педагогикалық/Пед
ZhMP /PVSh Жоғары мектеп педагогикасы/Педагогика высшей
агогический
5204
школы
Кәсіби/Профессиона
ПД ВК
BM / BM 5301 Бизнес-менеджмент / Бизнес-менеджмент
льный
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
НИР
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/Научнозерттеулер/Научно М
5401
исследовательская работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
Өндірістік экономика бойынша семинар/Семинар
OES / SEP 5205
по экономике производства
Кәсіби/Профессион
БД КВ
альный
Өндірістік үдерістердің экономикасы/Экономика
OUE / EPP 5205
производственных процессов

30
20

2 СЕМЕСТР

30

Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент

13

ПД
ВК

Кәсіби/Профессиона
льный

KZhK / VPK
5302

Кәсіпорынды жүргізу мен контроллинг / Ведение
предприятия и контроллинг

Стратегиялық/Страт HAMS / SMAM Халықаралық аграрлық маркетингтің

5
5
4
3
3
5
5
5
5

5
5
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егический

стратегиясы/Стратегии международного аграрного
маркетинга
Аграрлық саясаты бойынша семинар / Семинар по
ASS / SAP 5304
аграрной политике
5303

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Педагогикалық/Пед
PP/PP 5208 Педагогикалық тәжірибе/Педагогическая практика
агогический
Ғылыми
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноНИРМ зерттеулер/Научно 5402
исследовательская работа магистранта
исследовательский
БД ВК

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
Ғылыми
зерттеулер/Научно исследовательский
БД КВ Дақылдар жүйесін
моделдеу, басқару
мен қорғау /
Моделирование,
защита и управление
система культур

Ғылыми зерттеу әдістері / Методы научных
исследований
Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология
мен әдістері/Прикладные компьютерные технологии
и методы социально-эмпирических исследований
Өсімдік
шаруашылығында
инновациялық
OShIT / ITR
технологиялар / Инновационные технологии в
5207
растениводстве
GZA / MNI
5206
AEZTA /
PKTMSEI
5206

3
7
3
4
10

5

5

AShIT / ITZ Ауыл шаруашылықта инновациялық технологиялар
5207
/ Инновационные технологии в земледелии
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ
/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 «Аграрлық менеджмент» білім беру бағдарламасының сипаттамасы /
Описание образовательной программы «Аграрный менеджмент»
Ғылыми-педагогикалық бағыт, 2 жылдық оқу/Научно-педагогическое направление,
2 года обучения
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности
В сферу профессиональной деятельности магистров
входит:
- сфера бизнеса и предпринимательства всех видов и
организационно –правовых форм;
- сфера производства и оказания услуг;
- политическая сфера;
- сфера финансово – кредитных институтов;
- научно – исследовательская и образовательная сферы.
Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности
- хозяйствующие субъекты бизнеса и
предпринимательства различных форм собственности
и сфер деятельности;
- экономические и финансовые, маркетинговые,
производственно – экономические и аналитические
службы национальных и международных компаний и
организаций различных отраслей, сфер деятельности и
форм собственности
- органы государственной и местной власти;
- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые
отечественные и международные организации и
компании;
- консалтинговые, аудиторские, инжиниринговые,
лизинговые, туристические и другие фирмы,
оказывающие услуги в области экономической
деятельности;
- торгово – промышленные палаты и другие
организации,
содействующие
развитию
внешнеэкономических связей;
- проектные и научно – исследовательские институты и
организации, занимающиеся проблемами мировой
экономики и международного бизнеса;
- учреждения системы высшего, профессионального и
дополнительного образования.
Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности
планирование,
организация,
управление
и
мотивационная
деятельность
предприятий
и
организаций различных форм собственности и сфер
деятельности;
- аналитическая, расчетно – нормативная и
консультационная деятельность с целью разработки и
принятия стратегических управленческих решений,
направленных на формирование и поддержание
эффективной системы организационно-экономических
и
управленческих
отношений
на
объектах
профессиональной деятельности;
экономический
анализ,
индикативное
и
стратегическое
планирование
деятельности
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-

хозяйствующих субъектов;
- научно – исследовательская и образовательная
деятельность различных организаций.
Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности
- производственно – организационная и управленческая
деятельность национальных и иностранных компаний и
фирм, функционирующих в сфере бизнеса и
предпринимательства;
- проектно – экономическая и аналитическая
деятельность
в
области
внешнеэкономических
отношений
на
микрои
макроуровнях
функционирования
национальных
и
транснациональных структур
- организационно-управленческая деятельность по
формированию и развитию экономических систем и
структур эффективно решающих социально –
экономические задачи и реализующих стратегии
развития во внешнеэкономической сфере как на уровне
региональных органов власти,
так и на уровне
предприятий, компаний и отраслевых объединений
- научно – исследовательская деятельность в области
экономики на микро- и макроуровнях;
- педагогическая деятельность в системе высшего,
профессионального и дополнительного образования.
«Аграрлық менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті /
По итогам обучения в рамках образовательной программы « Аграрный менеджмент » выпускник должен
знать:
- методы планирования деятельности предприятия и
расчета инвестиций для самостоятельной обработки
всех задач анализа;
планирования
и
финансирования
сельскохозяйственного
и
агропромышленного
предприятия;
- уметь рассчитывать, и оценивать инвестиционный
план хозяйства и важнейшие показатели производства
как рентабельность, ликвидность, стабильность
предприятия.
уметь:
- технически описывать и экономически оценивать
процессы
производства
животноводства
и
растениеводства;
- критически оценивать результаты в контексте
общеэкономического и общественного развития,
самостоятельно применять полученные знания методик
в новых производствах;
- оценивать влияние внешних факторов воздействия на
экономичность процесса производства
иметь навыки:
- навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, системами ценностей,
возникающих в аграрном менеджменте, в области
коммуникаций, инноваций и экологии на современном
этапе

66

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин

2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин
GTF 5201 Ғылымнын тарихы және философиясы
Пререквизиттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Ғылыми зерттеулер әдістемесі
Оқу мақсаты: ғылыми зерттеудің негізгі стратегиялары мен тарихи
ғылыми білімді қалыптастыру негіздері
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым философиясы мен ғылым тарихының негізгі мәселелерінің
ерекшелігі мен өзара байланысын анықтау, ғылымның әлеуметтік-философиялық бағыттарында
өзіндік санасын ашу, ғылым феномені мамандық, әлеуметтік институт және тікелей өндірістік күш
ретінде анықтау, жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі
анықтауын ашу, олардың ортақтығы мен айырмашылықтары
Оқыту нәтижесі: ғылымның тарихы мен философиясының қазіргі концепциясын Білу; ғылымның
тарихы мен философиясының қазіргі мәселелерін талдай білу; ғылымның қазіргі тарихы мен
философиясының тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: жалпы білім пәндер
IFN 5201 История и философия науки
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Методология научных исследований
Цель изучения: уяснение основных стратегий научного исследования и исторических оснований
формирования научного знания
Краткое содержание курса:
выявление специфики и взаимосвязи основных проблем, тем
философии науки и истории науки, раскрытие самосознания науки в ее социально-философских
ракурсах, уяснение феномена науки как профессии, социального института и непосредственной
производительной силы, раскрытие дисциплинарного самоопределения естественных, общественных
и технических наук, их общности и различия
Результаты обучения: знать современные концепции истории и философии науки; уметь
анализировать современные проблемы истории и философии науки; владеть концептуальным и
методологическим аппаратом современной истории и философии науки
Руководитель программы:
Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ShT 5202 Шетел тілі (Кәсіби)
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Ауыл аймақтарының даму тұжырымдамасы
Оқу мақсаты:
білім алушыларға болашақта мультиязы және мультимәдени кәсіби ортаға
ықпалдасуға мүмкіндік беретін Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілді
(мәдениетаралық) құрамдас бөлігін қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық мақсаттар үшін
жоғары деңгейде тілді меңгеруі, бұл мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін қолдануға,
ғылыми - ақпараттық базаны кеңейтуге, ғылыми ақпаратты түсіндіру, дәлелдеме, наным, ғылыми
өріс, Академиялық хат машықтарын меңгеруге мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: Кәсіби-бағытталған, техникалық және ғылыми материалдарға тән грамматикалық
құрылымдарды; ғылыми-техникалық функционалдық стильдің ағылшын және орыс тілдеріндегі
негізгі ерекшеліктерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
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IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный)
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Концепция развития сельских территорий
Цель изучения: формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем
интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду
Краткое содержание курса: овладение будущими магистрами языком для профессиональных и
академических целей на продвинутом уровне, что позволит свободно оперировать научнопонятийным аппаратом специальности, расширять научно- информационную базу, овладевать
умениями интерпретации научной информации, аргументации, убеждения, научной полемики,
академического письма
Результаты обучения: знать терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях
знаний; грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных,
технических и научных материалов; основные особенности научно-технического функционального
стиля как в английском, так и в русском языке;
Руководитель программы: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
BZh 5203 Басқару психологиясы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты:
Әр түрлі деңгейдегі менеджерлер болатын басқару субъектілерінің және
қызметкерлердің, сондай-ақ жалпы ұйымдардың басқару объектілерінің психологиялық
сипаттамаларын қарастыру.
Басқару жүйелері қызметінің тиімділігін қамтамасыз ететін
психологиялық механизмдерді ашу. Басқару есептерін шешудің заманауи психологиялық
технологиялары мен тәсілдерін сипаттау.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп психологиясының негізгі түсініктерін, принциптерін,
функцияларын, пәнін, міндеттері мен құрылымын, оқу үрдісінде студенттердің танымдық ісәрекетінің психологиясын, қазіргі жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың
психологиялық әдістері мен құралдарын, тәрбие процесінің психологиялық негіздерін, Кәсіби
бағытталған тұлғаның психодиагностикасы мәселелерін зерттеу
Оқыту нәтижесі:
басқару қызметінің психологиялық теорияларының негізгі ұғымдарын білу:
менеджмент психологиясының теориясы мен практикасы; ұйымдағы коммуникация психологиясы;
менеджер психологиясы; персоналды басқарудың психологиялық аспектілері және т. б.; басқару
қызметінің процестерін талдай білу; басқарудың психологиялық сұлбасын көрсету;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PU 5203 Психология управления
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: Рассмотреть психологические характеристики объектов управления как персонала,
так и организации в целом, и субъектов управления, которыми выступают менеджеры разного
уровня. Раскрыть психологические механизмы, обеспечивающие эффективность деятельности
управленческих систем. Описать современные психологические технологии и подходы к решению
управленческих задач.
Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, предмета, задач и
структуры психологии высшей школы, психологии познавательной деятельности студентов в
процессе обучения, психологических методов и средств повышения эффективности и качества
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обучения в современных условиях, психологических основ процесса воспитания, проблем
психодиагностики профессионально-ориентированной личности
Результаты обучения: знать фундаментальные понятия психологических теорий управленческой
деятельности: теория и практика психологии менеджмента; психология коммуникации в
организации; психология менеджера; психологические аспекты управления персоналом и др; уметь
анализировать процессы управленческой деятельности;
выделять психологические схемы
управления;
Руководитель программы: Острянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ZhMP 5204 Жоғары мектеп педагогикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Педагогикалық тәжірибе
Оқу мақсаты: магистранттардың педагогикалық іс-әрекет объектісіне қатысты теориялық білім
алуы, сонымен қатар оларды басқаруда дағды мен дағды алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің
негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жалпы проблематикамен, жоғары мектеп
педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдау,
жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, ЖОО-ның білім беру үдерісінде
оқытушы
мен
студенттің
субъекті-субъектілі
өзара
іс-қимылының
коммуникативтік
технологияларымен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: педагогиканың негізгі категорияларын білу; - педагогикалық шындықты зерттеу
әдістерін меңгеру; - педагогика ғылымының категориялық құрылысын меңгеру; - педагогикалық
құбылыстардың табиғатын талдай білу; педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын түсіну;
педагогикалық білімдерді кәсіби қызметте қалай пайдалану туралы түсінікке ие болу;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PVSh 5204 Педагогика высшей школы
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Педагогическая практика
Цель изучения:
получение магистрантами теоретических знаний относительно объекта
педагогической деятельности, а также умений, навыков в управлении им.
Краткое содержание курса: овладение основами профессионально- педагогической культуры
преподавателя высшей школы, ознакомление будущих преподавателей с общей проблематикой,
методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными
технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными
технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном
процессе вуза.
Результаты обучения:
знать основные категории педагогики; -владеть методами изучения
педагогической действительности; - усвоить категориальный строй науки педагогики; - уметь
анализировать природу педагогических явлений; понимать связь педагогики с другими науками;
иметь представление о том, как использовать педагогические знания в профессиональной
деятельности;
Руководитель программы: Острнянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
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BM 5301 Бизнес-менеджмент
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Халықаралық аграрлық маркетинг стратегиялары
Оқу мақсаты: магистранттар арасында ғылыми-зерттеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар
ұйымдардың әртүрлі зерттеу әдістерімен жұмыс жасау саласында практикалық білім мен дағдыларды
қалыптастырудан тұрады
Курстың қысқаша мазмұны: Негізгі ғылыми және экономикалық ұғымдарға оқыту. Ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарының шығындары мен өнімділігі. Негізгі құралдардың құны
(автомобильдер, үй-жайлар). Еңбек ресурстарының балансының негізгі аспектілері. Өндіріс
теориясы. Кәсіпорындарды жоспарлауға кіріспе. Кәсіпорынды жоспарлаудың әртүрлі әдістерінің
негіздері. Инвестициялардың көп кезеңдік есебіне кіріспе.
Оқыту нәтижесі: кәсіпкерлік қызметті жүргізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын
бағалаудың негізгі әдістерін білу, жаңа нарық мүмкіндіктерін іздеу әдістерін білу, жаңа бизнес
модельдерін қалыптастыру тетіктерін білу. - бизнесті жүргізудің экономикалық және әлеуметтік
жағдайларын бағалай білу, жаңа нарық мүмкіндіктерін анықтау және жаңа бизнес модельдерін құру. кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын, жаңа нарықтық мүмкіндіктерді
анықтау және жаңа бизнес модельдерін қалыптастыру дағдыларын игеру.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
BM 5301 Бизнес-менеджмент
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Стратегии международного аграрного маркетинга
Цель изучения: состоит в развитии навыков исследовательской работы у магистрантов, а также в
формировании практических знаний и навыков в области работы с различными методами
исследования организаций.
Краткое содержание курса: Обучение основным научно-экономическим понятиям. Расходы и
производительность сельхозпредприятия. Расходы на средства производства (машины, помещения).
Основные аспекты баланса трудовых ресурсов. Теория производства. Введение в планирование
предприятия. Основы различных методик планирования предприятия. Введение в многопериодный
расчет инвестиций.
Результаты обучения: знать основные методики оценки экономических и социальных условий
осуществления предпринимательской деятельности, знать методики поиска новых рыночных
возможностей, знать механизмы формирования новых бизнес- моделей. - уметь оценивать
экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес- модели. -владеть навыками оценки
экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, навыками
выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей.
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
OES 5205 Өндірістік экономика бойынша семинар
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Өсімдік шаруашылығындағы инновациялық технологиялар, Кәсіпорындарды
басқару және бақылау, Аграрлық саясат бойынша семинар
Оқу мақсаты: Магистранттар ұйымның экономикалық жүйе ретіндегі жұмысының принциптері мен
заңдылықтары, оның тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорын қызметін жоспарлау және басқару
әдістері туралы жан-жақты білімдер алу
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Курстың қысқаша мазмұны: Өндірістік процестерді бағалау әдістеріне кіріспе. Өсімдік
шаруашылығының жалпы экономикалық аспектілері. Өсімдік шаруашылығына экономикалық
талдау: жеміс шаруашылығы, жайылымдық және шабындық шаруашылығы. Мал шаруашылығының
жалпы экономикалық аспектілеріне кіріспе. Мал шаруашылығына экономикалық талдау: сүтті
сиырлар, ірі қара мал. Айналым қаражатына қажеттілік.
Оқыту нәтижесі: ойлау мәдениетіне ие, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға
және оған жетудің жолдарын таңдауға қабілетті; - өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды
қалай қолдануды біледі; - ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістеріне, әдістеріне ие,
ақпаратты басқарудың құралы ретінде компьютерлік дағдыларға ие.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SEP 5205 Семинар по экономике производства
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Инновационные технологии в растениводстве, Ведение предприятия и
контроллинг, Семинар по аграрной политике
Цель изучения: Приобретение магистрантами комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления
деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.
Краткое содержание курса: Введение в методы оценки производственных процессов. Общие
экономические аспекты растениеводства. Экономический анализ производства растениеводства:
производство фруктов, пастбищное и луговое хозяйство. Введение в общие экономические аспекты
животноводства. Экономический анализ животноводства: молочные коровы, КРС. Потребность в
капитале оборотных средств.
Результаты обучения: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;- умеет использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности; -владеет основными методами, способами средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией.
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
OUE 5205 Өндірістік үдерістердің экономикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Қолданбалы компьютерлік технологиялар және әлеуметтік-эмпирикалық зерттеу
әдістері, Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологиялар
Оқу мақсаты: нарықтық экономиканың өзгермелі жағдайларында жұмыс істеуге тез бейімделуге
мүмкіндік беретін өндірістік процестер, өнеркәсіптік өндіріс, компания экономикасы негіздері
саласындағы студенттердің білімін, дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: «Өндірістік процестердің экономикасы» пәнінің пәні өндірістік
ресурстарды неғұрлым үнемді қолдана отырып, бәсекеге қабілетті өнім шығару үшін өндірістік
процестерді жүзеге асыру үшін өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірістік жүйелер мен процестерді
ұйымдастыру заңдылықтары және олардың негізінде жасалынған ұтымды нысандар мен әдістер
болып табылады.
Оқыту нәтижесі: экономикалық ғылым мен басқарудың негізгі ұғымдарын, категориялары мен
әдістемесін, кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық қызметінің ерекшеліктері мен
сипаттамаларын білуі керек; өндірістік процесті ұйымдастыру; өндірісті ұйымдастыру шеңберіндегі
кәсіптік міндеттерді орындау кезінде туындайтын мәселелерді шешудің заманауи әдістерін қолдана
білу; өнімнің сапа және бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің экономикалық тиімділігін бағалаудың
өзіндік әдістері.

71

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EPP 5205 Экономика производственных процессов
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований, Инновационные технологии в земледелии
Цель изучения: формирование у магистрантов знаний, навыков и умений в области основ экономики
производственных процессов, промышленного производства, экономики фирмы, позволяющих
быстро адаптироваться к работе в изменяющихся условиях рыночной экономики
Краткое содержание курса: Предметом изучения дисциплины «Экономика производственных
процессов» являются закономерности организации производственных систем и процессов на
промышленных предприятиях и разработанные на их основе рациональные формы и методы
осуществления производственных процессов выпуска конкурентоспособной продукции при наиболее
экономном использовании производственных ресурсов.
Результаты обучения: знать основные понятия, категории и методологию экономической науки и
хозяйствования, специфику и особенности экономической деятельности предприятий и организаций;
организацию производственного процесса; уметь использовать современные методы для решения
вопросов возникающих при выполнении профессиональных задач в рамках организации
производства; владеть способами оценки экономической эффективности показателей качества и
конкурентоспособности продукции.
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
VPK 5302 Кәсіпорынды жүргізу мен контроллинг
Пререквизеттері: Өндіріс экономикасы бойынша семинар
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: кәсіпорындарды басқарудың заманауи әдістері жүйесін зерттеу; нарықтық
экономикаға сәйкес келетін жаңа бизнес идеологиясы; өндірістік және маркетингтік қызмет
саласында басқарушылық шешімдер қабылдау логикасын қалыптастыру, олардың жоғары динамизмі
мен өзгермелілігін қамтамасыз ету; отандық және шетелдік тәжірибеде қолданылатын қолданбалы
басқарудың қазіргі заманғы теориясы мен тұжырымдамалары.
Курстың қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйренудің мақсаты - басқару жүйесінің табиғаты,
міндеттері мен функциялары, ақпараттық қамтамасыз етудің формалары туралы және қазіргі заманғы
басқару жүйелерімен интеграция мүмкіндіктері туралы жүйелі түсінік беру.
Оқыту нәтижесі: басқару құралдарын білу; - өндіріс тиімділігін арттырудың факторлары мен
резервтері; - кәсіпорынның шығындарын басқару теориясы мен практикасы; - жауапкершілік
орталықтарының әр түрлі типтерін басқару ерекшеліктері; - тиімді басқару шешімдерін қабылдау
үшін ақпараттық қолдау жүйесінің құрылымы; - табыстылық пен пайдалылық көрсеткіштері; қаржылық көрсеткіштер - кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау ерекшеліктері.
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
VPK 5302 Ведение предприятия и контроллинг
Пререквизиты: Семинар по экономике производства
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: изучение системы современных методов стратегического управления предприятием;
новой идеологии хозяйствования, адекватной рыночной экономике; формирования логики принятия
управленческих решений в сфере производственной и сбытовой деятельности, обеспечивающих их
высокий динамизм и вариативность; теории и современных концепций прикладного контроллинга,
используемыми в отечественной и зарубежной практике.
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Краткое содержание курса: Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать системное
представление о сущности, задачах и функциях системы контроллинга, формах информационного
обеспечения, возможностях интеграции с современными системами управления.
Результаты обучения: знать инструменты контроллинга;- факторы и резервы повышения
эффективности производства;- теорию и практику управления затратами предприятия;- особенности
управления в различных видах центров ответственности;- структуры системы информационной
поддержки принятия эффективных управленческих решений;- показатели прибыльности и
рентабельности;- показатели финансовой устойчивости;- особенности анализа финансового
состояния предприятия.
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
HAMS 5303 Халықаралық аграрлық маркетингтің стратегиясы
Пререквизеттері: Бизнес-менеджмент
Постреквизиттері: НR менеджмент, Кәсіпорынды жоспарлау
Оқу мақсаты: магистранттарға халықаралық маркетинг саласындағы терең және жүйелі білім беру,
сонымен қатар халықаралық маркетингтік қызметті ұйымдастырудың практикалық дағдыларын
қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Маркетинг ұғымдарының мазмұны: маркетинг құралдары.
Маркетингтің ұйымдастырушылық формалары. Маркетингтік бақылау. Ауылшаруашылық өнімдері
мен тамақ өнімдерін өндіру саласындағы халықаралық маркетинг: жаһандық жаһандық мақсаттарға
шолу, сыртқы ауылшаруашылық саясатының негіздері, маркетингтің маңызды нысандары,
маркетингтің балама стратегияларын салыстыру
Оқыту нәтижесі: компанияның сыйымдылығы мен нарықтық үлесін анықтау; тұтынушылардың
сауалнамасы; бизнес-жобаны (компанияның маркетингтік жоспары) әзірлеу; сұраныс пен ұсыныстың
бағалық икемділігін анықтау; бұзылған баға нүктесін анықтау; шығындар, баға және пайда; SWOTталдау және компанияның маркетингтік қызметі
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SMAM 5303 Стратегии международного аграрного маркетинга
Пререквизиты: Бизнес-менеджмент
Постреквизиты: НR менеджмент, Планирование предприятия
Цель изучения: дать магистрантам углубленные и систематизированные знания в области
международного маркетинга, а также привить практические навыки организации международной
маркетинговой деятельности
Краткое содержание курса: Содержание маркетинговых концепций: маркетинговые инструменты.
Организационные формы маркетинга. Контроль маркетинга. Международный маркетинг в сфере
аграрного производства и производства продуктов питания: обзор мировых глобальных целей,
рамочные условия внешней аграрной политики, важнейшие маркетинговые формы, сравнение
альтернативных стратегий маркетинга
Результаты обучения: определение емкости и доли фирмы на рынке; проведение опроса
потребителей; разработка бизнес-проекта (маркетингового плана фирмы); определение ценовой
эластичности спроса и предложения; определение ценовой точки безубыточности; калькуляция
себестоимости, определение цены и прибыли; SWOT-анализ продукта и маркетинговой деятельности
фирмы
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
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ASS 5304 Аграрлық саясаты бойынша семинар
Пререквизеттері: Өндірістік экономика бойынша семинар
Постреквизиттері: Өсімдік шаруашылығын өнімдерінің сәйкестігін растау және стандарттау
Оқу мақсаты: Магистранттарды аграрлық саясат саласындағы теориялық және практикалық
білімдерге үйрету
Курстың қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылық саясатының иелері, мекемелері және
қаржыландыру, жалпы экономикалық контексте аграрлық сектор. Ауылшаруашылық жекелеген
нарықтардың дамуы және жағдайы, еңбек және халықаралық сауданы бөлудің негізі.
Ауылшаруашылық нарығының мемлекеттік саясаты, нарықтық келісімдер және нарықтық саясат
құралдарының тиімділігі. Ауылшаруашылық құрылымының саясаты, ауылды дамыту саясаты.
Ауылшаруашылық өндірісінің экологиялық аспектілері, аграрлық және экологиялық саясат
Оқыту нәтижесі: білуі керек аграрлық саясаттың теориялық және әдіснамалық негіздерін; нарықтық
экономикалық жүйенің негізгі өзара байланысы; түсіну: мемлекеттік аграрлық нарық және баға
саясаты; практикалық және аграрлық саясатты басқару дағдыларын дамыту
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SAP 5304 Семинар по аграрной политике
Пререквизиты: Семинар по экономике производства
Постреквизиты: Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениводства
Цель изучения: Обучение магистрантов теоретическим и практическим знаниям в области аграрной
политики
Краткое содержание курса: Носители, учреждения и финансирование аграрной политики, аграрный
сектор в общеэкономическом контексте. Разработка и состояние определённых аграрных рынков,
основы распределения труда и международной торговли. Государственная политика аграрного
рынка, рыночные договоренности и действенность инструментов рыночной политики. Политика
аграрной структуры, политика развития сельских угодий. Экологические аспекты аграрного
производства, аграрно-экологическая политика
Результаты обучения: знать: теоретические и методологические основы аграрной политики;
основные взаимосвязи рыночной экономической системы; понимать: государственный аграрный
рынок и ценовую политику; развивать практические навыки и умения управления аграрной
политикой
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
GZA 5206 Ғылыми зерттеу әдістері
Пререквизеттері: Ғылым тарихы және философиясы
Постреквизиттері: Өсімдік шаруашылығын өнімдерінің сәйкестігін растау және стандарттау
Оқу мақсаты: ғылым мен білім үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық
кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін ғылыми әдіснама мен оның тарихы генезисінің өзекті
мәселелерін тереңдете зерделеу; ғылымның қазіргі заманғы әдіснамасының қазіргі ғылыми әдістері
мен теориялық тұжырымдамаларының мәні туралы теориялық білімді қалыптастыруға ықпал ету
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым шындықты рухани игерудің ерекше нысаны ретінде. Ғылыми
әдіснама, ғылымның әдіснамалық негіздерінің дамуындағы негізгі кезеңдер. Логикалық категориялар
ойдың жалпы нысаны және олардың ғылыми зерттеудегі әдістемелік маңызы. Ғылыми танымның
деңгейлері мен әдістері. Ғылыми мақаланы жазу әдістемесі. Ғылыми ізденістің эвристикасы: жаңа
ұғымдар қалай пайда болады. Ғылыми танымның ақиқатына жол
Оқыту нәтижесі: қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, зерттеу және практикалық
міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау қабілеті, оның ішінде пәнаралық салаларда,
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зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды экономикалық ғылым саласындағы дербес ғылымизерттеу қызметінде қолдану қабілеті
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
MHI 5206 Методы научных исследований
Пререквизиты: История и философия науки
Постреквизиты: Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениводства
Цель изучения: углубленное изучение актуальных проблем генезиса научной методологии и ее
истории, что обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки и образования; содействие формированию теоретических знаний о
сущности современных научных методов и теоретических концепций современной методологии
науки
Краткое содержание курса: Наука как особенная форма духовного освоения реальности. Научная
методология, основные периоды в развитии методологических оснований науки. Логические
категории как всеобщие формы мысли и их методологическое значение в научном исследовании.
Уровни и методы научного познания. Методика написание научной статьи. Эвристика научного
поиска: как рождаются новые понятия. Путь к истине в научном познании
Результаты обучения: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях, Способность к разработке новых методов исследования и
их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономической
науки
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
AEZTA 5206 Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология мен әдістері
Пререквизеттері: Өндірістік үдерістердің экономикасы
Постреквизиттері: Ауыл аймақтарының даму тұжырымдамасы
Оқу мақсаты: компьютерлік (ақпараттық) технологиялар және компьютерлік жабдықтар саласында
теориялық білім алу және дербес компьютерлерде жұмыс істеудің практикалық дағдылары
Курстың қысқаша мазмұны: MS-Word мәтінді өңдеу, пішімдеу, құрылымдау, Автоматты мүшелеу,
нөмірлеу. Power Point: презентациялар, анимация, графика. MS-excel: кестелердің функциялары,
Экономикалық талдаудың кешенді кестелері. Сезімталдықты талдау, диаграммалар, деректер банкі.
Access: тиімді деректер банктерінің құрылымы, кестелер, формулярлар дизайны. Сауалнама
парақтары, есептер. Әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер. Зерттеу бірліктерін таңдау. Ақпаратты
алу, деректерді өңдеу процесі
Оқыту нәтижесі:
информатика және компьютерлік технологиялар негіздерін, даму
перспективасымен және бағдарламалық кешендерді игеру бойынша өздігінен білім алу процесін
жүргізу мүмкіндігімен компьютерлік аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету
мүмкіндіктерін білу; windows жүйелік ортасында жұмыс істей білу, жалпы БҚ және компьютердің
жалпы ұғымдары мен мүмкіндіктерінде бағдарлай білу; ДК-мен жұмыс істеу, Ақпараттық
технологиялар, Компьютерлік техника және ақпараттық процестер саласында жұмыс істеу
дағдысының болуы
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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PKTMSEI 5206 Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Пререквизиты: Экономика производственных процессов
Постреквизиты: Концепция развития сельских территорий
Цель изучения: получение теоретических знаний в области компьютерных (информационных)
технологий и компьютерного оборудования и практических навыков работы на персональных
компьютерах
Краткое содержание курса: MS-Word Обработка текста, форматирование, структурирование,
автоматическое членение, нумерация. Power Point: презентации, анимация, графики. MS-excel:
функции таблиц, комплексные таблицы экономического анализа. Анализ чувствительности,
диаграммы, банк данных. Access: структура рациональных банков данных, дизайн таблиц,
формуляров. Опросные листы, отчеты. Социальное и маркетинговое исследования. Выбор единиц
исследования. Процесс получения информации, обработки данных
Результаты обучения: знать основы информатики и компьютерных технологий, возможности
компьютерного аппаратного и программного обеспечения с перспективой развития и возможностью
вести самообразовательный процесс по освоению программных комплексов; уметь работать в
системной среде windows, ориентироваться в общих понятиях и возможностях ПО и компьютера в
целом; иметь навыки навыками работы с ПК, работы в области информационных технологий,
компьютерной техники и информационных процессов
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
OShIT 5207 Өсімдік шаруашылығында инновациялық технологиялар
Пререквизеттері: Өндіріс экономикасы бойынша семинар
Постреквизиттері: Агроэкология
Оқу мақсаты: магистранттың өсімдік шаруашылығындағы инновациялық технологиялар туралы
ғылыми-технологиялық ақпараттарды өз бетінше іздеу және талдау, инновациялық жетістіктерге
негізделген пайдалы, жоғары сапалы мақсатты өнімді алу үшін өсімдік шаруашылығының жаңа
ғылыми негізделген технологиялық принциптері мен әдістері туралы білімдерін жүйелеу және
жалпылау қабілеттерін қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: өсімдік шаруашылығындағы инновациялық технологиялар туралы
ақпаратты жинақтау, инновациялар базасын пайдаланып алынған мәліметтерді талдау.
Агрономиядағы инновацияларды жинау, өңдеу және тарату үшін заманауи ақпараттық
технологияларды қолдану дағдыларын игеру, агрономиядағы инновациялық технологиялар туралы
мәліметтер базасын қолдану және құру, дақылдарды өсірудің жаңа технологияларында инновациялық
процестердің, операциялардың және техникалардың сызбаларын құру әдістерін меңгеру; өндірістегі
инновацияларды тарату әдісі
Оқыту нәтижесі: агрономияның заманауи проблемаларының, қауіпсіз өсімдік дақылдарын өндіру
саласындағы ғылыми-техникалық саясаттың мәнін түсіну қабілеті: агрономиядағы инновациялық
процестердің, агроөнеркәсіптік кешендегі инновацияларды дамыту саласындағы ғылыми-техникалық
саясаттың мәнін түсіне білу; әлемдік ғылымның заманауи жетістіктері мен алдыңғы қатарлы
технологияларды зерттеуде қолдануға дайын болу
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
ITR 5207 Инновационные технологии в растениводстве
Пререквизиты: Семинар по экономике производства
Постреквизиты: Агроэкология
Цель изучения: формирование у магистранта способности к самостоятельному поиску и анализу
научной и технологической информации об инновационных технологиях в растениеводстве,
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систематизации и обобщению знаний о новейших научнообоснованных технологических принципах
и приемах производства продукции растениеводства для получения полезного целевого продукта
высокого качества на основе инновационных достижений
Краткое содержание курса: Обобщать информацию об инновационных технологиях в агрономии,
анализировать полученные данные с использованием базы данных по инновациям. Овладеть
навыками использования современных информационных технологий для сбора, обработки и
распространения инноваций в агрономии, использовать и создавать базы данных по инновационным
технологиям в агрономии, владеть методами построения схем инновационных процессов, операций и
приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур; методом
распространения инноваций в производстве
Результаты обучения: способность понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции:
способность понимать сущность инновационных процессов в агрономии, научно-техническую
политику в сфере развития инноваций в агропромышленном комплексе; готовность использовать
современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских
работах
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
AShIT / 5207 Ауыл шаруашылықта инновациялық технологиялар
Пререквизеттері: Өндіріс процестері экономикасы
Постреквизиттері: НR менеджмент
Оқу мақсаты: қазіргі ауыл шаруашылығының ғылыми-технологиялық негіздері туралы білім мен
дағдыларды қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Агрономиядағы инновация. Жоғары сапалы ауылшаруашылық
өнімдерін алуға мүмкіндік беретін және экологиялық қауіпсіздік талаптарына жауап беретін заманауи
агроөнеркәсіптік технологиялар. Инновациялық технологиялар және олардың мемлекеттің азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызы. Агрономиялық тәжірибеге инновациялық технологияларды
енгізу. Агрономиялық ғылымның даму бағыттарын және ауылшаруашылық өнімдерін өндіру мен
тұтыну нарығын зерттеуге бағытталған ғылыми-зерттеу жұмыстары. Агрономиядағы инновациялық
процестердің даму ерекшелігі.
Оқыту нәтижесі: топырақты ауылшаруашылық пайдалану әдістері, олардың түрлері мен топырақ
құнарлылығын арттыру әдістері - ресурстарды сақтау элементтері бар жерлерді ұтымды пайдалану
үшін экологиялық таза технологиялар, топырақтың түріне байланысты топырақ құнарлылығын
бағалау және оны қалпына келтірудің мүмкін әдістерін болжау, элементтері бар жеке дақылдарға
топырақ өңдеу жүйесін жобалау ресурстарды үнемдеу
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
ITZ 5207 Инновационные технологии в земледелии
Пререквизиты: Экономика производственных процессов
Постреквизиты: НR менеджмент
Цель изучения: формирование знаний и умений по научным и технологическим основам
современного земледелия
Краткое содержание курса: Инновации в агрономии. Современные агротехнологии, позволяющие
получать высококачественную сельскохозяйственную продукцию и отвечающие требованиям
экологической безопасности. Инновационные технологии и их значение для обеспечения
продовольственной безопасности государства. Внедрение инновационных технологий в
агрономическую практику. Научно исследовательская работа, направленная на изучение тенденций
развития агрономической науки и рынка производства и потребления сельскохозяйственной
продукции. Специфика развития инновационных процессов в агрономии.
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Результаты обучения: способы сельскохозяйственного использования почв, их типы и методы
воспроизводства почвенного плодородия, - экологически безопасные технологии рационального
использования земель с элементами ресурсосбережения, оценивать почвенное плодородие в
зависимости от типа почв и прогнозировать возможные методы его воспроизводства, проектирования
системы обработки почвы под отдельные сельскохозяйстве нные культуры с элементами
ресурсосбережения
Руководитель программы: Исабаева Г.А.
Кафедра: Экономики именеджмента
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7М04131 – IT МЕНЕДЖМЕНТ
(ғылыми - педагогигалық бағыт)
7М04131 – МЕНЕДЖМЕНТ в IT
(научно-педагогическое направление)
Академиялық дәрежесі: 7М04131 – «IT
менеджмент» мамандығы бойынша экономика
және бизнес магистрі
Академическая степень: Магистр экономики
и бизнеса по специальности 7М04131 –
«Менеджмент в IT»
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
2 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) ғылыми- педагогикалық бағытқа
арналған оқу жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2
года обучения (поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

1 СЕМЕСТР

БД ВК

БД ВК

БД ВК

БД КВ

БД КВ

Кәсіби /
Профессиональ
ный /
Рrofessional
Кәсіби /
Профессиональ
ный /
Рrofessional
Кәсіби /
Профессиональ
ный /
Рrofessional
Телекоммуника
циялық /
Телекоммуника
ционный /
Telecommunicat
ional

Академиялық
кредиттер
саны/Количес
тво
академически
х кредитов
30

Men / Men / Man
5201

Менеджмент/Менеджмент/Мanagement

2

ShT / IYa / FL
5202

Шетел тілі (кәсіби)/Иностранный язык
(профессиональный)/ Foreign language
(professional)

2

BP / PU / PM 5203

Басқару психологиясы/Психология
управления/Psychology of management

2

TTZH / TSP / TTS
5204

TZhZhZh / PTSS /
DTSN 5204

Телекоммуникациялық тарату жүйелері
/ Телекоммуникационные системы
передачи / Telecommunication
Transmission Systems
Телекоммуникациялық жүйелер мен
желілерді жобалау / Проектирование
телекоммуникационных систем и сетей /
Design of telecommunication systems and
networks

5

*
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ПД ВК

ПД КВ

ПД КВ

Жүйелік /
Системный /
System

BZhZhMO /
MOSSK / MOCSN
5301

Телекоммуника
циялық /
Телекоммуника
ционный /
Telecommunicat
ional

TAZH / TIS / TIN
5302

ПД КВ

KATZh / SKRI /
SIDS 5302

Байланыс жүйелері мен желілерін
модельдеу және оңтайландыру /
Моделирование и оптимизация систем и
сетей коммуникаций / Modeling and
optimization of communication systems
and networks
Телекоммуникациялық және ақпараттық
жүйелер / Телекоммуникационные и
информационные сети /
Telecommunication and information
networks
Коммутация және ақпаратты тарату
жүйелері / Системы коммутации и
распределения информации / Switching
and information distribution systems

4

4

*

MAK / GIU / SIS
5303

Мемлекеттік ақпараттық қызметтер /
Государственные информационные
услуги / State Information Services

3

EU / EP / EG 5303

Электронды үкімет / Электронное
правительство / E-government

*

Инновациялық менеджмент /
Инновационный менеджмент /
Innovation management

3

BITSHO/OUITR/O
MITS 5304

Басқарушылық IT шешімдерді
оңтайландыру / Оптимизация
управленческих IT решений /
Optimization of management IT solutions

*

MEZZh/EIRM/ER
WU 5401

Магистранттың эксперименталдызерттеу жұмысы/Экспериментальноисследовательская работа
магистранта/Еksperementalno-research
work of the undergraduate

5

ПД КВ

ПД КВ

Стратегиялық /
Стратегический
/ Strategic
IM/IM/IM 5304

ПД КВ

ЭИРМ

Экспериментал
ды-зерттеу /
Экспериментал
ьноисследовательс
кий /
Еksperementaln
o-research

2 СЕМЕСТР
ПД КВ
Стратегиялық /
Стратегический
/ Strategic
ПД КВ

Телекоммуника
циялық /
Телекоммуника
ционный /
Telecommunicat
ional

30

ATK/KOIT/ITC
5305

Ақпараттық технологиялардағы
консалтинг / Консалтинг в области
информационных технологии /
Information Technology Consulting

4

IAK/III/ISI 5305

IT ақпараттық қызметтер /
Информационные услуги в IT /
Information Services in IT

*

TZhAK/ZITS/ISTS
5205

PTMB/TPBD/PTD
5205

Телекоммуникациялық жүйелердегі
ақпараттық қауіпсіздік / Защита
информации в телекоммуникационных
системах / Information Security in
Telecommunication Systems
Программалау технологиясы мен
мәліметтер базасы / Технологии
программирования и базы данных /
Programming Technologies and Databases

4

*
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ПД ВК

Жүйелік /
Системный /
System

MBZh/SMS/MCS
5306

Мобильді байланыс жүйелері / Системы
мобильной связи / Mobile communication
systems

3

ПД ВК

Стратегиялық /
Стратегический
/ Strategic

KSB/UKU/SQM
5307

Қызметтер сапасын басқару /
Управление качеством услуг / Service
Quality Management

3

TM/MT/TM 5308

Телекоммуникациядағы менеджмент /
Менеджмент в телекоммуникациях /
Telecommunications Management

4

TM/TM/TM 5308

Тайм-менеджмент / Тайм-менеджмент /
Time management

*

ITZhB/UITP/ITPM
5309

IT жобаларды басқару / Управление ІТ
проектами / IT project management

4

ПД КВ

SATK/ITOS/ITSS
5309

Стартаптарды ақпараттық-техникалық
қолдау / Информационно-техническое
обеспечение стартапов / Information and
technical support for startups

*

ПД КВ

HRM/HRM/HRM
5310

HR менеджмент / HR менеджмент / HR
management

4

KS/KP/HRP 5310

Кадрлық саясат / Кадровая политика /
HR policy

*

MEZZh/EIRM/ER
WU 5402

Магистранттың эксперименталдызерттеу жұмысы/Экспериментальноисследовательская работа
магистранта/Еksperementalno-research
work of the undergraduate

4

ПД КВ

ПД КВ

Кәсіби /
Профессиональ
ный /
Рrofessional

ПД КВ
Стратегиялық /
Стратегический
/ Strategic

Стратегиялық /
Стратегический
/ Strategic
ПД КВ

ЭИРМ

Экспериментал
ды-зерттеу /
Экспериментал
ьноисследовательс
кий /
Еksperementaln
o-research
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ
/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 7М04131 – IT Менеджмент білім беру бағдарламасының сипаттамасы/Описание
образовательной программы 7М04131 – Менеджмент в IT
Сфера профессиональной деятельности
В сферу профессиональной деятельности магистров входит:
- сфера бизнеса и предпринимательства всех видов и организационно –правовых форм;
- сфера производства и оказания услуг;
- телекоммуникаций и связи;
- сфера информационных технологий.
Объекты профессиональной деятельности
- хозяйствующие субъекты бизнеса и предпринимательства различных форм собственности и сфер
деятельности;
- компании связи и телекоммуникаций, IT компании.
- экономические и финансовые, маркетинговые, производственно – экономические и аналитические
службы национальных и международных компаний и организаций различных отраслей, сфер
деятельности и форм собственности
- органы государственной и местной власти;
- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые отечественные и международные
организации и компании;
- консалтинговые, аудиторские, инжиниринговые, лизинговые, туристические и другие фирмы,
оказывающие услуги в области экономической деятельности;
Предметы профессиональной деятельности
- планирование, организация, управление и мотивационная деятельность предприятий и организаций
различных форм собственности и сфер деятельности;
- аналитическая, расчетно – нормативная и консультационная деятельность с целью разработки и
принятия стратегических управленческих решений, направленных на формирование и поддержание
эффективной системы организационно-экономических и управленческих отношений на объектах
профессиональной деятельности;
- экономический анализ, индикативное и стратегическое планирование деятельности хозяйствующих
субъектов.
Виды профессиональной деятельности
- производственно – организационная и управленческая деятельность национальных и иностранных
компаний и фирм, функционирующих в сфере бизнеса и предпринимательства;
- проектно – экономическая и аналитическая деятельность в области внешнеэкономических
отношений на микро- и макроуровнях функционирования национальных и транснациональных
структур
- организационно-управленческая деятельность по формированию и развитию экономических
систем и структур эффективно решающих социально – экономические задачи и реализующих
стратегии развития во внешнеэкономической сфере как на уровне региональных органов власти, так
и на уровне предприятий, компаний и отраслевых объединений.
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин
TTZH 5204 Телекоммуникациялық тарату жүйелері
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Байланыс жүйелері мен желілерін, ұялы байланыс жүйелерін модельдеу және
оңтайландыру.
Оқу мақсаты: Телекоммуникация желілерінің, тарату жүйелерінің және олардың функционалдық
қондырғыларының параметрлерін өлшеу, эксперименттерді жоспарлау, пайдалану және талдау
арқылы зерттеу жүргізу, нәтижелерді қолданыстағы теориялардың контексінде талдау, тиісті
қорытындылар шығару (белгісіздік дәрежесін қоса)
Курстың қысқаша мазмұны: Байланыс желілерінде көп арналы тарату жүйелерін құру және
пайдалану қағидаларын зерделеу кезінде «IT саласындағы менеджмент» бағыты бойынша
практикалық жұмыста қажетті білім мен дағдылардың жиынтығы мен тұжырымдамалар жүйесін
қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: телекоммуникациялық желінің иерархиялық құрылымын, канал сигналдарын бөлу
әдістерін, өткізгіш және оптикалық кабельдер үшін сандық беріліс жүйесін құру принциптерін,
тікелей көрінетін радиорелелік тарату жүйелерін, сондай-ақ олардың негізгі параметрлерін білу.
Стандартты конфигурациялар негізінде байланысты ұйымдастырудың схемасын құруға, өткізгіш
және оптикалық кабельдер желісінің регенерациясының ұзындығын есептеуге, жіберілетін және
күтілетін қателіктің ықтималдығын есептеуге, сандық тарату жүйелерінің жұмыс сапасын бағалауға
қабілетті болу.
Бағдарлама жетекшісі: Қазова А.К.
Кафедра: Информатикалық жүйелер
TSP 5204 Телекоммуникационные системы передачи
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Моделирование и оптимизация систем и сетей коммуникаций, системы мобильной
связи.
Цель изучения: способность выполнять измерения параметров телекоммуникационных сетей,
систем передачи и их функциональных блоков для выполнения исследований путем планирования,
использования и анализа экспериментов, анализировать полученные результаты в контексте
существующих теорий, делать соответствующие выводы (включая степень неопределенности.
Краткое содержание курса: Формирование системы понятий и совокупности знаний и умений
необходимых в практической работе направления «Менеджмент в IT» при изучении принципов
построения и использования многоканальных систем передачи на сетях связи.
Результаты обучения: знать иерархическую структуру сети электросвязи, методы разделения
канальных сигналов, принципы построения цифровых систем передачи электропроводящей и
оптического кабелей, радиорелейных систем передачи прямой видимости, а также их основные
параметры. Уметь разрабатывать схему организации связи на основе типовых конфигураций,
рассчитывать длину регенерационного участка линии электропроводящего и оптического кабеля,
рассчитывать допустимую и ожидаемую вероятность ошибки, оценивать качество функционирования
цифровых систем передачи.
Руководитель программы: Классен Ю.В.
Кафедра: Информационные системы
TZhZhZh 5204 Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді жобалау
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Байланыс жүйелері мен желілерін, ұялы байланыс жүйелерін модельдеу және
оңтайландыру.
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Оқу мақсаты: Телекоммуникация желілерінің, тарату жүйелерінің және олардың функционалдық
қондырғыларының параметрлерін өлшеу, эксперименттерді жоспарлау, қолдану және талдау арқылы
зерттеу жүргізу, нәтижелерді қолданыстағы теориялар аясында талдау, тиісті қорытындылар
(белгісіздік дәрежесін қоса), байланыс саласындағы әртүрлі теорияларды жеткілікті білу, бұл оларға
осы саладағы әдебиеттерді сыни тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді; техникалық коммуникация
дағдылары және осы саладағы соңғы жетістіктерді білу.
Курстың қысқаша мазмұны: Түлектерді жобалау институттарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында,
телекоммуникациялық компаниялардағы қызметке дайындау. Мемлекеттегі көліктік желі мен қол
жетімділік желісін жобалау принциптері туралы негізгі білімді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Телекоммуникациялық жүйелерді (TKЖ) және желілерді құру қағидаларын,
жобалық
объектінің
негізгі
техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін
анықтайтын,
телекоммуникация желілерін басқарудың негізгі техникалық және экономикалық көрсеткіштерін
анықтайтын станциялардың және желілік жабдықтардың түрлері мен параметрлерін білу;
мамандандырылған бағдарламалар (CAD жүйелері), TКЖ және желілер. Көлік желілерін қолдана
отырып жобалауды білу; қол жеткізу желілерін жобалау; желіні дамытуды жоспарлау, жобалау
процесінде CAD-ны қолдану
Бағдарлама жетекшісі: Қазова А.К.
Кафедра: Информатикалық жүйелер
PTSS 5204 Проектирование телекоммуникационных систем и сетей
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Моделирование и оптимизация систем и сетей коммуникаций, системы мобильной
связи.
Цель изучения: овладеть способностью выполнять измерения параметров телекоммуникационных
сетей, систем передачи и их функциональных блоков для выполнения исследований путем
планирования, использования и анализа экспериментов, анализировать полученные результаты в
контексте существующих теорий, делать соответствующие выводы (включая степень
неопределенности), достаточными знаниями различных теорий в области коммуникаций, что
позволит им критически анализировать литературу в этой области; навыками в области технической
коммуникации и знаниями по новейших достижений в этой области.
Краткое содержание курса: Подготовка выпускников в деятельности в проектных институтах,
научно-исследовательских организациях, телекоммуникационных компаниях. Формирование
базовых знаний о принципах проектирования транспортной сети и сети доступа в государстве.
Результаты обучения: Знать принципы построения телекоммуникационных систем (ТКС) и сетей,
типы и параметры станционного и линейного оборудования ТКС, определение основных техникоэкономических показателей объекта проектирования, схемы резервирования и принципы управления
телекоммуникационными сетями; специализированные программы (системы автоматизированного
проектирования - САПР), ТКС и сетей. Уметь проектировать транспортные сети с использованием;
проектировать сети доступа; планировать развитие сети,
применять САПР в процессе
проектирования.
Руководитель программы: Классен Ю.В.
Кафедра: Информационные системы
TAZH 5302 Телекоммуникациялық және ақпараттық жүйелер
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Байланыс жүйелері мен желілерін, ұялы байланыс жүйелерін модельдеу және
оңтайландыру, қызмет сапасын басқару
Оқу мақсаты: Телекоммуникация желілерінің, тарату жүйелерінің және олардың функционалдық
қондырғыларының параметрлерін өлшеу, эксперименттерді жоспарлау, пайдалану және талдау
арқылы зерттеу жүргізу, нәтижелерді қолданыстағы теориялар контексінде талдау, тиісті
қорытындылар шығару (белгісіздік дәрежесін қоса).
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Курстың қысқаша мазмұны: Заманауи желілерде жүзеге асырылатын интеграциялық және
конвергентті процестер негізінде магистранттар арасындағы байланыс желілерінің құрылымы мен
даму тенденциялары туралы қазіргі заманғы перспективаны қалыптастыру. Телекоммуникациялық
және ақпараттық желілерді, желілік қызметтер мен қызметтерді құру және олардың жұмыс істеу
принциптері, телекоммуникациялар мен ақпараттық желілердің өзара байланысы мен өзара
әрекеттестігі,
олардың
әрқайсысының
қоғамның
жалпы
ақпараттық-коммуникациялық
құрылымындағы орнын түсіну, телекоммуникация және ақпараттық салаларда қолданылатын қазіргі
заманғы терминологияны және негізгі желілік технологияларды меңгеру туралы білім алу.
Оқыту нәтижесі: Ақпараттық және телекоммуникациялық желілердің негізгі анықтамаларын,
олардың өзара әрекеттесу және өзара байланысы принциптерін халықаралық ұсыныстар мен ұлттық
стандарттар тұрғысынан білу, ақпараттық және телекоммуникациялық салаларда қолданылатын
қазіргі заманғы терминологияны, ақпараттық және телекоммуникациялық саланың стандарттарын,
технологиялары мен қызметтерін өзара байланыстыру және өзара байланыстыру, ақпараттық және
телекоммуникациялық желілердің орнын түсіну қоғамның жалпы ақпараттық-коммуникациялық
құрылымында, байланыс желілері негізделген жекелеген желілік сегменттердің жұмыс істеуі мен
өзара әрекеттесуі, қазіргі кезеңдегі желілік құрылымның негізгі сегменттерінің даму ерекшеліктері;
ақпарат берудің стандартталған режимдері және негізгі ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар, байланыс желілерінде байланыс орнатуға арналған хаттамалар. Маршруттау
жабдықтарын, модемдерді, тиісті бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, жоғары
жылдамдықты байланыс арналары мен кәдімгі телефон желілері болған кезде желіні тасымалдауға,
коммутациялауға, желіні басқаруға, желіні басқаруға және қол жеткізуге, жеке желілерді ғаламдық
ақпараттық инфрақұрылымға қосуға қабілетті болу, қажетті құралдар мен әдістер мен интерфейстерді
таңдау байланыс, жалпы желілік сегменттер мен желілерді дамыту мен модернизациялау тәсілдері
мен тәсілдерін таңдау.
Бағдарлама жетекшісі: Қазова А.К.
Кафедра: Информатикалық жүйелер
TIS 5302 Телекоммуникационные и информационные сети
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Моделирование и оптимизация систем и сетей коммуникаций, системы мобильной
связи, управление качеством услуг
Цель изучения: способность выполнять измерения параметров телекоммуникационных сетей,
систем передачи и их функциональных блоков для выполнения исследований путем планирования,
использования и анализа экспериментов, анализировать полученные результаты в контексте
существующих теорий, делать соответствующие выводы (включая степень неопределенности).
Краткое содержание курса Формирование у магистрантов современного взгляда на структуру и
тенденции развития сетей связи, основанного на интеграционных и конвергентных процессах,
которые реализуются в современных сетях. Приобретение знаний о принципах построения и
функционирования телекоммуникационных и информационных сетей, сетевые службы и услуги,
взаимосвязь и взаимодействие телекоммуникационных и информационных сетей, понимание места
каждой из них в общей инфокоммуникационных структуре общества, усвоение современной
терминологии, используемой в телекоммуникационной и информационной отраслях и базовых
сетевых технологий.
Результаты обучения: Знать базовые определения информационных, телекоммуникационных сетей,
принципы их взаимодействия и взаимосвязи с позиций международных рекомендаций и
национальных стандартов, современную терминологию, используемую в информационной и
телекоммуникационной отраслях, взаимосвязь и взаимопроникновение стандартов, технологий и
услуг информационной и телекоммуникационной отраслей, понимать место информационных и
телекоммуникационных сетей в общей инфокоммуникационных структуре общества,
функционирование и взаимодействие отдельных сетевых сегментов, на которых базируются сети
связи, особенности развития основных сегментов сетевой структуры на современном этапе;
стандартизированные режимы переноса информации и базовые информационные и
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коммуникационные технологии, протоколы установления соединений в сетях связи. Уметь
транспортной сети, коммутации, сетевого интеллекта, сетевого управления и доступ, осуществлять
подключение отдельных сетей к глобальной информационной инфраструктуры в условиях наличия
высокоскоростных каналов связи и обычных телефонных линий, используя аппаратуру
маршрутизации, модемы, соответствующее программное обеспечение, выбирать необходимые
средства и методы и интерфейсы связи, выбирать пути и средства развития и модернизации
отдельных сетевых сегментов и сетей в целом.
Руководитель программы: Классен Ю.В.
Кафедра: Информационные системы
KATZh 5302 Коммутация және ақпаратты тарату жүйелері
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Байланыс жүйелері мен желілерін модельдеу және оңтайландыру, қызмет
сапасын басқару
Оқу мақсаты: телекоммуникация желілерінің, тарату жүйелерінің және олардың функционалдық
қондырғыларының параметрлерін өлшеу, эксперименттерді жоспарлау, пайдалану және талдау
арқылы зерттеу жүргізу, нәтижелерді қолданыстағы теориялардың контексінде талдау, тиісті
қорытындылар шығару (белгісіздік дәрежесін қоса); осы саладағы әдебиеттерді сыни тұрғыдан
талдауға мүмкіндік беретін байланыс саласындағы әртүрлі теориялар туралы жеткілікті білім;
техникалық коммуникация дағдылары және осы саладағы соңғы әзірлемелерді білу.
Курстың қысқаша мазмұны: Ақпаратты тарату жүйелеріндегі коммутация технологияларын,
коммутация әдістерін, функционалдық ішкі жүйелер тұрғысынан коммутациялық жүйелердің
жалпыланған архитектурасын, цифрлық коммутация жүйелерін (ЦСК) және пакеттік коммутация
жүйелерін (PSCS) құру қағидаларын, схема коммутациясы бар жабдықты пайдалану ерекшеліктерін
және пакеттік коммутацияның ішкі жүйесі бар жабдықты пайдалану телекоммуникация желілері,
жалпы қабылданған канализациялық жүйенің функционалды архитектурасы (№ 7 ОСЖ), жалпы
қалалық телефон желілерін жобалау әдістері, NGN және кейінгі NGN желілерінің функционалды
архитектурасы, мультисервистік желілер қызметтерінің номенклатурасы мен сипаттамалары, NGN
және post-NGN желілері үшін жабдықты жобалау және таңдау. , көп сервистік қатынау желілерін
құру ерекшеліктері, NGN және post-NGN желілерін техникалық пайдалану, басқару және басқару.
Оқыту нәтижесі: Коммутация технологияларын білу - каналды коммутациялау технологиясы
(уақытша арналарды кеңістік-уақыттық ауыстыру принциптері, басқару параметрлері, цифрлық
коммутация өрістерін салуға қойылатын негізгі талаптар) және пакеттік коммутация технологиясы
(АТМ, Ethernet коммутаторлары, желілік элементтер және MPLS коммутация принциптері,
құрылымы, басқару ерекшеліктері және жұмыс істеу принциптері) ), CSK және PKSK функционалды
ішкі жүйелерінің мақсаты - тар жолақты және кең диапазонды абоненттік және тар жолақты және
кеңжолақты коммутация, сигнал беру және басқару желілік қол жетімділігі. Желілік бөлімдер
бойынша сигналдардың өзара әрекеттесу түрлерін жіктеу. Сигналдардың түрлері мен параметрлері.
АЖ және РИ-де коммутацияны басқарудың жолдары мен принциптері, құрылыстың негіздері және
кең жолақты абоненттік қатынау желілерін дамыту үшін қолданылатын заманауи технологиялар;
қосылыстарды құру және бұзу кезіндегі сигнал алмасу сценарийлері. № 7 АБЖ ішкі жүйелерінің
процедуралары мен функциялары; коммутациялық жүйенің жүктемесі мен жұмысы - негізгі ұғымдар,
коммутациялық жүйелер жабдықтарының санын есептеу әдістері; NGN және post-NGN желілерін
құрудың негізгі технологиялары, принциптері мен әдістері. MTM және TM АТС үшін NGN және
post-NGN желілерін іске асырудың негізгі стратегиялары мен кезеңдері. NGN желілерін техникалық
пайдалану, басқару және басқару принциптері; NGN және post-NGN желілері мен IMS / TISPAN
функцияларын одан әрі дамыту беталыстары. Коммутацияның әртүрлі технологияларын қолдана
отырып, сандық және пакеттік коммутация өрістерінің тізбектерін синтездей білу, коммутация
процедураларын талдау; телекоммуникация желісінің бөліктерінде сигналдың өзара әрекеттесу
әдістерін талдап, таңдау. Цифрлық және пакеттік коммутация жүйелерінде және ақпараттар тарату
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жүйесінде байланыс орнату алгоритмдерін сипаттаңыз; Әр түрлі мақсаттағы қол жетімділік желілері
үшін оңтайлы технологияларды таңдаңыз (xDSL, FTTx / PON, BWA), кіру интерфейстерінің
ерекшеліктерін егжей-тегжейлі талдаңыз. Абоненттік қатынау желілерін модернизациялау
сценарийлерін құру. Техникалық сипаттамаларға сәйкес жеке құрылғыларды да, тұтасымен
коммутациялық жүйені де әзірлеңіз, сонымен бірге техникалық құжаттаманы жасаңыз;
математикалық есептеу әдістерін қолдана отырып қызметтерді көрсетудің нормативті сапасы мен
сенімділігіне қол жеткізу үшін коммутация және ақпаратты тарату жүйелерінің (абоненттік және
станцияаралық жүктемелер) қажетті параметрлерінің есептеулерін жүргізу; NGN және post-NGN,
IMS / TISPAN желілері үшін оңтайлы технологияларды таңдап, интерфейс пен протокол
сипаттамаларын егжей-тегжейлі талдаңыз; заманауи жобалау әдістерін қолдана отырып, техникалық
жағдайларға сәйкес NGN және post-NGN, IMS / TISPAN желілерін дамыту үшін жобалық
құжаттаманы әзірлеу.
Бағдарлама жетекшісі: Кузембаев Б.А.
Кафедра: Информациялық жүйелер
SKRI 5302 Системы коммутации и распределения информации
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Моделирование и оптимизация систем и сетей коммуникаций, управление
качеством услуг
Цель изучения: способность выполнять измерения параметров телекоммуникационных сетей,
систем передачи и их функциональных блоков для выполнения исследований путем планирования,
использования и анализа экспериментов, анализировать полученные результаты в контексте
существующих теорий, делать соответствующие выводы (включая степень неопределенности);
достаточными знаниями различных теорий в области коммуникаций, что позволит им критически
анализировать литературу в этой области; навыками в области технической коммуникации и
знаниями по новейших достижений в этой области
Краткое содержание курса Изучение коммутационных технологий в системах распределения
информации, методов коммутации, обобщенной архитектуры систем коммутации с точки зрения
функциональных подсистем, принципов построения цифровых систем коммутации (ЦСК) и пакетных
систем коммутации (ПКСК), особенностей использования оборудования с коммутацией каналов и
оборудования с подсистемой коммутации пакетов на телекоммуникационных сетях, функциональной
архитектуры системы общеканальной сигнализации (ОКС) №7, методик проектирования телефонных
сетей общего пользования, функциональной архитектуры сети следующего поколения NGN и postNGN, номенклатуры и характеристик услуг мультисервисных сетей, проектирование и выбор
оборудования для сети NGN и post-NGN, особенностей построения мультисервисных сетей доступа,
технической эксплуатации, управления и администрирования сетей NGN и post-NGN.
Результаты обучения: Знать коммутационные технологии - технология коммутации каналов
(принципы пространственно-временной коммутации временных каналов, варианты управления,
основные требования к построению цифровых коммутационных полей) и технология коммутации
пакетов (особенности построения, управления и принципы работы коммутаторов ATM, Ethernet,
элементы сети и принципы коммутации MPLS ), назначение функциональных подсистем ЦСК и
ПКСК - узкополосного и широко-полосного абонентского и линейного доступа узкополосной и
широкополосной коммутации, сигнализации и управления. Классификация видов сигнальной
взаимодействия по участкам сети. Виды и параметры сигналов. Способы и принципы управления
коммутацией в СК и РИ, основы построения и современные технологии, используемые для развития
сетей широкосмугового абонентского доступа; сценарии сигнального обмена при установлении и
разрушении соединений. Процедуры и функции подсистем ОКС №7; нагрузка и работа
коммутационной системы - основные понятия, методики расчетной-ку количества оборудования
коммутационных систем; основные технологии, принципы и методы построения сетей NGN и postNGN. Основные стратегии и этапы внедрения сетей NGN и post-NGN для МТМ и ТМ САР.
Принципы технической эксплуатации, управления и администрирования сетей NGN; тенденции
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дальнейшего развития сетей NGN и post-NGN и функции IMS / TISPAN. Уметь синтезировать схемы
цифровых и пакетных коммутационных полей по различным технологиям коммутации,
анализировать процедуры коммутации; анализировать и выбирать способы сигнальной
взаимодействия на участках сети телекоммуникаций. Описывать алгоритмы установления
соединения в системах цифровой и пакетной коммутации и распределения информации; проводить
выбор технологий, оптимальных для сетей доступа различного назначения (xDSL, FTTx / PON, BWA)
подробно анализировать спецификации интерфейсов доступа. Составлять сценарии модернизации
сетей абонентского доступа. Разрабатывать по техническим заданиям как отдельные устройства, так
и системы коммутации в целом, а также оформлять техническую документацию на разработку;
проводить расчеты необходимых параметров систем коммутации и распределения информации
(абонентских и межстанционных нагрузок) с целью достижения нормативного качества и надежности
предоставления услуг, используя математические методы расчета; проводить выбор технологий,
оптимальных для сетей NGN и post-NGN, IMS / TISPAN, детально анализировать спецификации
интерфейсов и протоколов; разрабатывать проектную документацию развития сетей NGN и postNGN, IMS / TISPAN по техническим условиям, используя современные методы проектирования.
Руководитель программы: Жалгаспаев Б.М.
Кафедра: Информационные системы
MAK 5302 Мемлекеттік ақпараттық қызметтер
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы
Оқу мақсаты: Тақырыптық бағытта ақпараттық технологиялардың желілік бағдарламалық және
техникалық құралдарын, ақпаратты іздеу құралдарын, жергілікті және ғаламдық есептеуіш
ақпараттық желілерді және жалпы ақпараттық жағдайды, пәндік аймақтағы ақпараттық ресурстарды
білуді игеру.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттар арасында мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру
мақсатында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың табиғаты және оларды мемлекеттік
органдарда қолдану мүмкіндіктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру; Интернет технологияларын
қолдана отырып басқару дағдыларын дамыту
Оқыту нәтижесі:
Мемлекеттік ақпараттық қызметтер нарығы және оларды пайдалану
ерекшеліктері, ақпараттық технологиялар саласындағы заманауи жетістіктер, әлемдік ақпараттық
қызметтер саласындағы ақпараттық технологиялардың даму болашағы, олардың байланысты
салалармен байланысы туралы білу. Мемлекеттік ақпараттық қызметтер аясында ақпараттық
технологияларды пайдаланушыларға қызмет көрсету үшін жергілікті және ғаламдық желілерді
жүйелік жобалау және интеграциялау міндеттерін қоя білу, тақырыптық бағытта ақпараттық
технологияларды қолдану үшін баға саясатын әзірлеу, жалпы алғанда елдегі және шетелдердегі
негізгі экономикалық оқиғаларды талдау, табу және пайдалану экономиканың негізгі өзекті
мәселелерін шешуге бағытталған ақпарат.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
GIU 5303 Государственные информационные услуги
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта
Цель изучения: овладение приемами использования сетевых программных и технических средств
информационных технологий в предметной области, приемами использования информационнопоисковых средств, локальных и глобальных вычислительных информационных сетей и знаний
общей информационной ситуации, информационных ресурсов в предметной области.
Краткое содержание курса формирование у магистрантов целостного представления о сущности
информационно-коммуникационных технологий и возможностях их применения в органах
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государственной власти в целях повышения эффективности государственного управления; выработка
навыков управления с использованием интернет-технологий
Результаты обучения: Знать рынки государственных информационных услуг и особенности их
использования, современные достижения в области информационных технологий, перспективы
развития информационных технологий области мировых информационных услуг, их взаимосвязь со
смежными областями. Уметь ставить задачу системного проектирования и комплексирования
локальных и глобальных сетей обслуживания пользователей информационных технологий, в рамках
государственных информационных услуг,
разрабатывать ценовую политику применения
информационных технологий в предметной области, анализировать в общих чертах основные
экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики.
Руководитель программы: Череева Б.Т.
Кафедра: Экономики и менеджмента
EU 5303 Электронды үкімет
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Стартаптарды ақпараттық-техникалық қолдау
Оқу мақсаты: алған білімін, электронды үкіметтің жұмысын ұйымдастырудың құралдары мен
әдістерін шығармашылық басқаруда дағдыларды игеру, басқаруда IT технологияны қолдана отырып
білімді практикада қолдану.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттардың электрондық үкіметтің жұмыс істеуі және оның
азаматтармен өзара әрекеттестігі, мемлекеттік басқаруда ақпараттық технологияларды қолдануды
жетілдіру саласындағы жүйелі білімі мен дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: мемлекеттік басқаруда заманауи ақпараттық технологияларды қолданудағы даму
тенденциялары тұжырымдамасының мазмұны мен мәнін, негізгі принциптерді, әдістер мен әдістерді,
ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін анықтау критерийлерін және ережелерін білу.
Мемлекеттік басқаруда заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар туралы білімді
қолдана білу - мемлекеттік сектордағы деректерді жинауды, сақтауды және иеліктен шығаруды
реттейтін нормативтік базаны қолдану.
Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
EP 5303 Электронное правительство
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Информационно-техническое обеспечение стартапов
Цель изучения: овладение навыками творческого обобщения полученных знаний, инструментами и
техниками организации работы электронного правительства применять полученные знания на
практике с помощью IT – технологии в менеджменте.
Краткое содержание курса формирование систематических знаний и навыков магистрантов в
области функционирования электронного правительства и его взаимодействия с гражданами,
совершенствование использования информационных технологий в государственном управлении.
Результаты обучения: знать содержание и сущность понятия о тенденциях развития применения
современных информационных технологий в государственном управлении, основные принципы,
способы и методы, процедуру осуществления и критерии определения результативности
исследовательской работы. Уметь применять знания о современных информационнокоммуникационных технологий в государственном управлении - пользоваться нормативно-правовой
базой, регламентирующей процедуры сбора, хранения, отчуждения данных в государственном
секторе.
Руководитель программы: Жунусов К.М.
Кафедра: Экономики и менеджмента

89

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
IM 5304 Инновациялық менеджмент
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Телекоммуникациядағы менеджмент, персоналды басқару, кадр саясаты.
Оқу мақсаты: Қазақстанда ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді ұйымдастыру және басқару
дағдыларын және осы саладағы халықаралық стандарттарды, кәсіпорынның инновациялық
қызметіндегі маркетингтің рөлін бағалау әдістері, мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар,
инновациялық өнімдердің ерекшеліктерін талдау әдістері және инновациялық процестерді талдау
әдістері.
Курстың қысқаша мазмұны: инновациялық процестің мазмұны мен құрылымын зерттеу,
инновациялық менеджменттің әртүрлі аспектілерін зерттеу, корпоративтік инновациялық
стратегияларды талдау дағдыларын игеру, сонымен қатар инновациялық жобалардың тиімділігін
бағалау және қаржыландырудың мүмкін нысандарын іздеу. магистранттардың инновациялық
процестің әр түрлі аспектілерін басқару саласындағы практикалық дағдыларын қалыптастыру,
дамыту және шоғырландыру.
Оқыту нәтижесі: мемлекеттің инновациялық саясатын қалыптастыру негіздерін, IT технологиясын
қолдана отырып, өнім инновацияларын өмір циклын басқаруды ұйымдастыру, қазіргі заманғы
инновация ұғымдары, технологиялық құрылымның экономикалық құрылымға әсер ету механизмін
түсіну. Инновациялық процестердің IT технологияларын қолдана отырып зерттеулер жүргізе білу,
инновациялық жобаларға сараптама жасау, инновациялардың тиімділігі мен IT менеджментінің
инновациялық қызметінің тиімділігін талдау, ғылыми-технологиялық парктерді, инновациялық
бизнес-инкубаторларды, инновациялық орталықтарды құруды негіздеу технологиясын жасау және
олардың жұмысының тиімділігін бағалау.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
IM 5304 Инновационный менеджмент
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Менеджмент в телекоммуникациях, HR менеджмент, кадровая политика.
Цель изучения: овладение навыками организации и управлении научными исследованиями и
разработками в Казахстане и международных стандартах в этой области, методами оценки роли
маркетинга в инновационной деятельности предприятия, государственных научно-технических
программ, способами анализа особенностей инновационной продукции и методами анализа
инновационных процессов.
Краткое содержание курса изучение содержания и структуры инновационного процесса,
исследование различных аспектов управления инновациями, приобретение навыков анализа
корпоративных инновационных стратегий, а также выполнения оценки эффективности
инновационных проектов и поиска возможных форм их финансирования. формирование, развитие и
закрепление у магистрантов практических навыков в области управления различными аспектами
инновационного процесса.
Результаты обучения: знать основы формирования инновационной политики государства,
организацию управления жизненным циклом продуктовых инноваций с помощью IT – технологии,
современные концепции инноватики, понимать механизм влияния технологических укладов на
экономическую структуру. Уметь проводить исследования, применяя
IT – технологии
инновационных процессов, экспертизу инновационных проектов, анализировать эффективность
инноваций и эффективность инновационной деятельности IT – менеджменте, разработать
технологию обоснования создания научно-технических парков, инновационных бизнес-инкубаторов,
инновационных центров, оценивать эффективность их функционирования.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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BITSHO 5304 Басқарушылық IT шешімдерді оңтайландыру
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: IT жобаларды басқару
Оқу мақсаты: дайындау және іске асырудың ұйымдастырушылық және әлеуметтік-психологиялық
негіздерін, басқарушылық ақпараттық және технологиялық шешімдерді игеру.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттардың кәсіби қызметінде олардың тиімді, басқарушылық
шешімдер қабылдауын, заманауи әдістер мен әдістерді қолдана алуын, бәсекелес ортада басқару
шешімдерін қабылдауы мен оңтайландыруын қамтамасыз ететін білім, білік және дағдылар жүйесін
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі:
басқару шешімдерін әзірлеу үшін ақпараттық технологиялардың жалпы
әдіснамасын білу. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін ақпараттық технологияларды жоспарлау
процесін басқара білу.
Бағдарлама жетекшісі: Қазова А.К.
Кафедра: Информациялық жүйелер
OUITR 5304 Оптимизация управленческих IT решений
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Управление ІТ проектами
Цель изучения: овладение навыками организационными и социально-психологическими основами
подготовки и реализации, управленческих информационно - технологических решений.
Краткое содержание курса: формирование у магистрантов системы знаний, умений и навыков,
обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в
профессиональной деятельности, умения использовать современные приемы и методы разработки,
принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды.
Результаты обучения: знать общую методологию информационных технологий для разработки
управленческих решений. Уметь вести процесс планирования информационных технологий для
разработки управленческих решений.
Руководитель программы: Герауф И.И.
Кафедра: Информационные системы
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7M04129 - МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

(ғылыми және педагогикалық бағыт)
7M04129 – МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

(научное и педагогическое направление)
Академиялық дәрежесі:
7M04129 "Білім
берудегі менеджмент" білім беру бағдарламасы
бойынша экономика ғылымдарының магистрі
Академическая
степень:
магистр
экономических наук по образовательной
программе
7M04129 «Менеджмент в
образовании»
1.3 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
2 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) ғылыми-бағытқа арналған оқу
жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения
(поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Пән атауы /
Наименование дисциплины

Код

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов

1 СЕМЕСТР
Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент
Ғылыми
Ғылым тарихы және философиясы/История и
зерттеулер/Научно – GTF/IFN 5201
философия науки
исследовательский
Кәсіби/Профессиона
Шетел
тілі
(кәсіби)/Иностранный
язык
ShT/IYa 5202
БД ВК
льный
(профессиональный)
BZh/PU 5203 Басқару психологиясы/Психология управления
Педагогикалық/Пед
ZhMP /PVSh Жоғары мектеп педагогикасы/Педагогика высшей
агогический
/HSP 5204 школы
Стратегиялық /
BBKKN /
Білім беру қызметінің құқықтық негіздері /
ПД ВК
Стратегический
POOD 5301 Правовые основы образовательной деятельности
Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Ғылыми
НИР
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/Научнозерттеулер/Научно М
5401
исследовательская работа магистранта
исследовательский
Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
GZAA / MMHI Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері /
5205
Методология и методы научных исследований
Ғылыми зерттеулер
Әлеуметтік-эмпирикалық
зерттеулердің
БД КВ
/ НаучноAEZTA /
технология
мен
әдістері
/
Прикладные
исследовательский
PKTMSEI 5205 компьютерные технологии и методы социальноэмпирических исследований

30
20

2 СЕМЕСТР

30

Жоғары оқу орны ішіндегі компонент /Внутривузовский компонент

13

5
5
4
3
3
5
5
5

5
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PM / PM 5302
ПД
ВК

Педагогикалық
менеджмент

менеджмент

/

Педагогический

Кәсіби/Профессиона
HM / HM 5303 HR- менеджмент / HR- менеджмент
льный
BBIU / IPO Білім
беруде
инновациялық
үрдістер
5304
Инновационные процессы в образовании

5
5

/

Оқыту қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения
Педагогикалық/Пед
PP/PP 5208 Педагогикалық тәжірибе/Педагогическая практика
агогический
Ғылыми
MEZZh/EIRM Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/НаучноНИРМ зерттеулер/Научно 5402
исследовательская работа магистранта
исследовательский
БД ВК

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору
BUB / OOP Білім
үрдісін
басқару
/
Организация
5206
образовательного процесса
Кәсіби/Профессионал
Білім
мекемесін
басқару
ерекшеліктері
/
ьный
BMBE /
Особенности
управления
образовательным
OUOU 5206
учреждением
БД КВ
PKE / PEP Педагогтың кәсіби этикасы / Профессиональная
5207
этика педагога
Педагогикалық /
Педагогический
BShKP /
Басқару шешімдерін қабылдау психологиясы /
PPUR 5207 Психология принятия управленческих решений

3
7
3
4
10

5

5
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ
/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 «Білім берудегі экономика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы /
Описание образовательной программы «Менеджмент в образовании»
Ғылыми-педагогикалық бағыт, 2 жылдық оқу/Научно-педагогическое направление,
2 года обучения
Кәсіби қызмет саласы /Сфера профессиональной деятельности
В сферу профессиональной деятельности магистров
входит:
- сфера бизнеса и предпринимательства всех видов и
организационно –правовых форм;
- сфера производства и оказания услуг;
- политическая сфера;
- сфера финансово – кредитных институтов;
- научно – исследовательская и образовательная сферы.
Кәсіби қызметінің объектілері /Объекты профессиональной деятельности
- хозяйствующие субъекты бизнеса и
предпринимательства различных форм собственности
и сфер деятельности;
- экономические и финансовые, маркетинговые,
производственно – экономические и аналитические
службы национальных и международных компаний и
организаций различных отраслей, сфер деятельности и
форм собственности
- органы государственной и местной власти;
- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые
отечественные и международные организации и
компании;
- консалтинговые, аудиторские, инжиниринговые,
лизинговые, туристические и другие фирмы,
оказывающие услуги в области экономической
деятельности;
- торгово – промышленные палаты и другие
организации,
содействующие
развитию
внешнеэкономических связей;
- проектные и научно – исследовательские институты и
организации, занимающиеся проблемами мировой
экономики и международного бизнеса;
- учреждения системы высшего, профессионального и
дополнительного образования.
Кәсіби қызметінің нысандары /Предметы профессиональной деятельности
планирование,
организация,
управление
и
мотивационная
деятельность
предприятий
и
организаций различных форм собственности и сфер
деятельности;
- аналитическая, расчетно – нормативная и
консультационная деятельность с целью разработки и
принятия стратегических управленческих решений,
направленных на формирование и поддержание
эффективной системы организационно-экономических
и
управленческих
отношений
на
объектах
профессиональной деятельности;
экономический
анализ,
индикативное
и
стратегическое
планирование
деятельности
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-

хозяйствующих субъектов;
- научно – исследовательская и образовательная
деятельность различных организаций.
Кәсіби қызметінің түрлері /Виды профессиональной деятельности
- производственно – организационная и управленческая
деятельность национальных и иностранных компаний и
фирм, функционирующих в сфере бизнеса и
предпринимательства;
«Кәсіпорын экономикасы» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек міндеті /
По итогам обучения в рамках образовательной программы «Менеджмент в образовании» выпускник должен
знать:
психологические
основы
познавательной
деятельности, упорядочивать систему менеджмента
образования, преобразовывая педагогику высшей
школы;
- классификацию прикладных, компьютерных и
информационных технологий, методы научных
исследований для использования в образовательном
процессе.
уметь:
- применять управленческие решения в развитие
психологических отношений, разрешая конфликтные
ситуации в образовательной среде;
- выбирать инновационные процессы и нововведения в
технологию обучения, определяя качество образования
и
механизмов
совершенствования
системы
менеджмента;
- пересматривать развитие корпоративной культуры,
психологического потенциала управления, учитывая
концепции маркетинга образовательных услуг;
- демонстрировать знания в области разработки
направлений развития образовательных процессов,
истории науки и языков;
- защитить точку зрения, создавать условия для
выработки коммуникационных навыков с целью
передачи полученных знаний.
иметь навыки:
- осуществлять правовое регулирование, экспертную
оценку образовательной деятельности, обеспечивать
базовыми -знаниями о профессиональной этике и их
проявления в педагогической деятельности;
- ставить цели, формировать образовательную среду,
планировать стратегию образования;
- формировать команду, адаптировать их к
особенностям организации работы в образовательном
учреждении.
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин
GTF 5201 Ғылымнын тарихы және философиясы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Педагогикалық менеджмент
Оқу мақсаты: ғылыми зерттеудің негізгі стратегиялары мен тарихи
ғылыми білімді қалыптастыру негіздері
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым философиясы мен ғылым тарихының негізгі мәселелерінің
ерекшелігі мен өзара байланысын анықтау, ғылымның әлеуметтік-философиялық бағыттарында
өзіндік санасын ашу, ғылым феномені мамандық, әлеуметтік институт және тікелей өндірістік күш
ретінде анықтау, жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі
анықтауын ашу, олардың ортақтығы мен айырмашылықтары
Оқыту нәтижесі: ғылымның тарихы мен философиясының қазіргі концепциясын Білу; ғылымның
тарихы мен философиясының қазіргі мәселелерін талдай білу; ғылымның қазіргі тарихы мен
философиясының тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: жалпы білім пәндер
IFN 5201 История и философия науки
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Педагогический менеджмент
Цель изучения: уяснение основных стратегий научного исследования и исторических оснований
формирования научного знания
Краткое содержание курса:
выявление специфики и взаимосвязи основных проблем, тем
философии науки и истории науки, раскрытие самосознания науки в ее социально-философских
ракурсах, уяснение феномена науки как профессии, социального института и непосредственной
производительной силы, раскрытие дисциплинарного самоопределения естественных, общественных
и технических наук, их общности и различия
Результаты обучения: знать современные концепции истории и философии науки; уметь
анализировать современные проблемы истории и философии науки; владеть концептуальным и
методологическим аппаратом современной истории и философии науки
Руководитель программы:
Ардабаева Ф.Ж.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ShT 5202 Шетел тілі (Кәсіби)
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Магистранттыңғылыми-зерттеужұмысы
Оқу мақсаты:
білім алушыларға болашақта мультиязы және мультимәдени кәсіби ортаға
ықпалдасуға мүмкіндік беретін Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілді
(мәдениетаралық) құрамдас бөлігін қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық мақсаттар үшін
жоғары деңгейде тілді меңгеруі, бұл мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін қолдануға,
ғылыми - ақпараттық базаны кеңейтуге, ғылыми ақпаратты түсіндіру, дәлелдеме, наным, ғылыми
өріс, Академиялық хат машықтарын меңгеруге мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: Кәсіби-бағытталған, техникалық және ғылыми материалдарға тән грамматикалық
құрылымдарды; ғылыми-техникалық функционалдық стильдің ағылшын және орыс тілдеріндегі
негізгі ерекшеліктерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
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IYa 5202 Иностранный язык (профессиональный)
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта
Цель изучения: формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем
интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду
Краткое содержание курса: овладение будущими магистрами языком для профессиональных и
академических целей на продвинутом уровне, что позволит свободно оперировать научнопонятийным аппаратом специальности, расширять научно- информационную базу, овладевать
умениями интерпретации научной информации, аргументации, убеждения, научной полемики,
академического письма
Результаты обучения: знать терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях
знаний; грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных,
технических и научных материалов; основные особенности научно-технического функционального
стиля как в английском, так и в русском языке;
Руководитель программы: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
BZh 5203 Басқару психологиясы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Педагогтыңкәсібиэтикасы, HR- менеджмент
Оқу мақсаты:
Әр түрлі деңгейдегі менеджерлер болатын басқару субъектілерінің және
қызметкерлердің, сондай-ақ жалпы ұйымдардың басқару объектілерінің психологиялық
сипаттамаларын қарастыру.
Басқару жүйелері қызметінің тиімділігін қамтамасыз ететін
психологиялық механизмдерді ашу. Басқару есептерін шешудің заманауи психологиялық
технологиялары мен тәсілдерін сипаттау.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп психологиясының негізгі түсініктерін, принциптерін,
функцияларын, пәнін, міндеттері мен құрылымын, оқу үрдісінде студенттердің танымдық ісәрекетінің психологиясын, қазіргі жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың
психологиялық әдістері мен құралдарын, тәрбие процесінің психологиялық негіздерін, Кәсіби
бағытталған тұлғаның психодиагностикасы мәселелерін зерттеу
Оқыту нәтижесі:
басқару қызметінің психологиялық теорияларының негізгі ұғымдарын білу:
менеджмент психологиясының теориясы мен практикасы; ұйымдағы коммуникация психологиясы;
менеджер психологиясы; персоналды басқарудың психологиялық аспектілері және т. б.; басқару
қызметінің процестерін талдай білу; басқарудың психологиялық сұлбасын көрсету;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PU 5203 Психология управления
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Профессиональная этика педагога, HR- менеджмент
Цель изучения: Рассмотреть психологические характеристики объектов управления как персонала,
так и организации в целом, и субъектов управления, которыми выступают менеджеры разного
уровня. Раскрыть психологические механизмы, обеспечивающие эффективность деятельности
управленческих систем. Описать современные психологические технологии и подходы к решению
управленческих задач.
Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, предмета, задач и
структуры психологии высшей школы, психологии познавательной деятельности студентов в
процессе обучения, психологических методов и средств повышения эффективности и качества
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обучения в современных условиях, психологических основ процесса воспитания, проблем
психодиагностики профессионально-ориентированной личности
Результаты обучения: знать фундаментальные понятия психологических теорий управленческой
деятельности: теория и практика психологии менеджмента; психология коммуникации в
организации; психология менеджера; психологические аспекты управления персоналом и др; уметь
анализировать процессы управленческой деятельности;
выделять психологические схемы
управления;
Руководитель программы: Острянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
ZhMP 5204 Жоғары мектеп педагогикасы
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Педагогикалық менеджмент
Оқу мақсаты: магистранттардың педагогикалық іс-әрекет объектісіне қатысты теориялық білім
алуы, сонымен қатар оларды басқаруда дағды мен дағды алуы.
Курстың қысқаша мазмұны: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің
негіздерін меңгеру, болашақ оқытушыларды жалпы проблематикамен, жоғары мектеп
педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді талдау,
жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, ЖОО-ның білім беру үдерісінде
оқытушы
мен
студенттің
субъекті-субъектілі
өзара
іс-қимылының
коммуникативтік
технологияларымен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: педагогиканың негізгі категорияларын білу; - педагогикалық шындықты зерттеу
әдістерін меңгеру; - педагогика ғылымының категориялық құрылысын меңгеру; - педагогикалық
құбылыстардың табиғатын талдай білу; педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын түсіну;
педагогикалық білімдерді кәсіби қызметте қалай пайдалану туралы түсінікке ие болу;
Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К.
Кафедра: жалпы білім пәндер
PVSh 5204 Педагогика высшей школы
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Педагогический менеджмент
Цель изучения:
получение магистрантами теоретических знаний относительно объекта
педагогической деятельности, а также умений, навыков в управлении им.
Краткое содержание курса: овладение основами профессионально- педагогической культуры
преподавателя высшей школы, ознакомление будущих преподавателей с общей проблематикой,
методологическими и теоретическими основами педагогики высшей школы, современными
технологиями анализа, планирования и организации обучения и воспитания, коммуникативными
технологиями субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента в образовательном
процессе вуза.
Результаты обучения:
знать основные категории педагогики; -владеть методами изучения
педагогической действительности; - усвоить категориальный строй науки педагогики; - уметь
анализировать природу педагогических явлений; понимать связь педагогики с другими науками;
иметь представление о том, как использовать педагогические знания в профессиональной
деятельности;
Руководитель программы: Острнянина Т.К.
Кафедра: общеобразовательных дисциплин
GZAA 5205 Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Білім үрдісін басқару /
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Оқу мақсаты: ғылым мен білім үшін жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық
кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін ғылыми әдіснама мен оның тарихы генезисінің өзекті
мәселелерін тереңдете зерделеу; ғылымның қазіргі заманғы әдіснамасының қазіргі ғылыми әдістері
мен теориялық тұжырымдамаларының мәні туралы теориялық білімді қалыптастыруға ықпал ету
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылым шындықты рухани игерудің ерекше нысаны ретінде. Ғылыми
әдіснама, ғылымның әдіснамалық негіздерінің дамуындағы негізгі кезеңдер. Логикалық категориялар
ойдың жалпы нысаны және олардың ғылыми зерттеудегі әдістемелік маңызы. Ғылыми танымның
деңгейлері мен әдістері. Ғылыми мақаланы жазу әдістемесі. Ғылыми ізденістің эвристикасы: жаңа
ұғымдар қалай пайда болады. Ғылыми танымның ақиқатына жол
Оқыту нәтижесі: қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, зерттеу және практикалық
міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау қабілеті, оның ішінде пәнаралық салаларда,
зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды экономикалық ғылым саласындағы дербес ғылымизерттеу қызметінде қолдану қабілеті
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
MMHI 5205 Методология и методы научных исследований
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Организация образовательного процесса
Цель изучения: углубленное изучение актуальных проблем генезиса научной методологии и ее
истории, что обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки и образования; содействие формированию теоретических знаний о
сущности современных научных методов и теоретических концепций современной методологии
науки
Краткое содержание курса: Наука как особенная форма духовного освоения реальности. Научная
методология, основные периоды в развитии методологических оснований науки. Логические
категории как всеобщие формы мысли и их методологическое значение в научном исследовании.
Уровни и методы научного познания. Методика написание научной статьи. Эвристика научного
поиска: как рождаются новые понятия. Путь к истине в научном познании
Результаты обучения: способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях, Способность к разработке новых методов исследования и
их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономической
науки
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
AEZTA 5205 Әлеуметтік-эмпирикалық зерттеулердің технология мен әдістері
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері:
Білім мекемесін басқару ерекшеліктері, Басқару шешімдерін қабылдау
психологиясы
Оқу мақсаты: компьютерлік (ақпараттық) технологиялар және компьютерлік жабдықтар саласында
теориялық білім алу және дербес компьютерлерде жұмыс істеудің практикалық дағдылары
Курстың қысқаша мазмұны: MS-Word мәтінді өңдеу, пішімдеу, құрылымдау, Автоматты мүшелеу,
нөмірлеу. Power Point: презентациялар, анимация, графика. MS-excel: кестелердің функциялары,
Экономикалық талдаудың кешенді кестелері. Сезімталдықты талдау, диаграммалар, деректер банкі.
Access: тиімді деректер банктерінің құрылымы, кестелер, формулярлар дизайны. Сауалнама
парақтары, есептер. Әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер. Зерттеу бірліктерін таңдау. Ақпаратты
алу, деректерді өңдеу процесі
Оқыту нәтижесі:
информатика және компьютерлік технологиялар негіздерін, даму
перспективасымен және бағдарламалық кешендерді игеру бойынша өздігінен білім алу процесін
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жүргізу мүмкіндігімен компьютерлік аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету
мүмкіндіктерін білу; windows жүйелік ортасында жұмыс істей білу, жалпы БҚ және компьютердің
жалпы ұғымдары мен мүмкіндіктерінде бағдарлай білу; ДК-мен жұмыс істеу, Ақпараттық
технологиялар, Компьютерлік техника және ақпараттық процестер саласында жұмыс істеу
дағдысының болуы
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PKTMSEI 5205 Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Особенности управления образовательным учреждением, Психология принятия
управленческих решений
Цель изучения: получение теоретических знаний в области компьютерных (информационных)
технологий и компьютерного оборудования и практических навыков работы на персональных
компьютерах
Краткое содержание курса: MS-Word Обработка текста, форматирование, структурирование,
автоматическое членение, нумерация. Power Point: презентации, анимация, графики. MS-excel:
функции таблиц, комплексные таблицы экономического анализа. Анализ чувствительности,
диаграммы, банк данных. Access: структура рациональных банков данных, дизайн таблиц,
формуляров. Опросные листы, отчеты. Социальное и маркетинговое исследования. Выбор единиц
исследования. Процесс получения информации, обработки данных
Результаты обучения: знать основы информатики и компьютерных технологий, возможности
компьютерного аппаратного и программного обеспечения с перспективой развития и возможностью
вести самообразовательный процесс по освоению программных комплексов; уметь работать в
системной среде windows, ориентироваться в общих понятиях и возможностях ПО и компьютера в
целом; иметь навыки навыками работы с ПК, работы в области информационных технологий,
компьютерной техники и информационных процессов
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BBKKN 5301 Білім беру қызметінің құқықтық негіздері
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Білім беру деин новациялық үрдістер
Оқу мақсаты: магистранттарда ҚР Білім беру саласындағы құқықтық реттеу және білім беру
саласындағы халықаралық стандарттар туралы кешенді түсінік қалыптастыру; ҚР Білім беру
жүйесінің жұмыс істеуінің заңнамалық және нормативтік базасы, білім беру ұйымдарының қызметін
нормативтік-құқықтық реттеу және регламенттеу принциптерін тікелей немесе жанама анықтайтын
нормативтік құжаттарды зерделеу.
Курстың қысқаша мазмұны: Білім беруді құқықтық реттеу объектісі ретінде, ҚР Білім беру
қызметін ұйымдастырудың Конституциялық принциптері, ҚР Білім туралы заңнама жүйесі, білім
беру жүйесін құқықтық реттеу механизмі, білім беру процесін ұйымдастыру, өмір бойы үздіксіз білім
беруді нормативтік реттеу ерекшеліктері мен ерекшеліктері
Оқыту нәтижесі: Білім беру саласындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актілерді; білім беру
мекемелері мен ұйымдары қызметінің нормативтік - құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін;
білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілер жүйесін, қоғамдық қатынастарды нормативтік
реттеуді талдауды; нормативтік актілер негізінде құқықтық нормаларға мазмұнды талдау жасауды;
құқықтық мәселелер бойынша пікір-талас жүргізу дағдысын; құжаттарды, практикалық жағдайларды,
оқиғалар мен іс-әрекеттердің құқықтық біліктілігін құқықтық талдау дағдысының болуы.;
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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POOD 5301 Правовые основы образовательной деятельности
Пререквизиты: Бакалаввриат
Постреквизиты: Инновационные процессы в образовании
Цель изучения:
формирование у магистрантов комплексного представления о правовом
регулировании в сфере образования в РК и международных стандартах в сфере образования;
изучение нормативных документов, прямо или косвенно определяющих принципы нормативноправового регулирования и регламентации деятельности образовательных организаций, как
фундаментальной составляющей государственной политики в сфере образования, законодательной и
нормативной базы функционирования системы образования РК.
Краткое содержание курса:
Изучение образования как объект правового регулирования,
конституционных принципов организации образовательной деятельности в РК, системы
законодательства в РК об образовании, механизма правового регулирования системы образования,
организации образовательного процесса, специфики и нормативного регулирования непрерывного
образования на протяжении всей жизни
Результаты обучения:
Знать основные законодательные и нормативные акты в области
образования; нормативно - правовые и организационные основы деятельности образовательных
учреждений и организаций; уметь анализировать системы нормативно-правовых актов в сфере
образования, нормативного регулирования общественных отношений; делать содержательный анализ
правовых норм на основе нормативных актов; навыком ведения дискуссий по правовым вопросам;
иметь навыки правового анализа документов, практических ситуаций, правовой квалификации
событий и действий;
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BUB 5206 Білім үрдісін басқару
Пререквизеттері: Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Постреквизиттері: Білім берісапасын басқару
Оқу мақсаты: Оқыту процесінің негізгі заңдылықтарын, оқыту процесінің принциптерін, оқыту
процесінің негізгі функцияларын оқып-үйрену
Курстың қысқаша мазмұны: Білім беру процесін ұйымдастырудың ғылыми негіздерін, білім беру
мекемелерін (ұйымдарын) басқарудың ұйымдастырушылық аспектілерін, жалпы білім беру
мекемелерін (ұйымдарын) басқару ерекшеліктерін зерделеу
Оқыту нәтижесі: педагогикалық процестің және оқу процесінің анықтамасы мен қысқаша
сипаттамасын білу, оқу процесіне әсер ететін факторларды атау және талдау.
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
OOP 5206 Организация образовательного процесса
Пререквизиты: Методология и методы научных исследований
Постреквизиты: Управление качеством образования
Цель изучения:
Изучение основных закономерностей процесса обучения, характеристика
принципов процесса обучения, изучений основных функций процесса обучения
Краткое содержание курса: Изучение научных основ организации образовательного процесса,
организационных аспектов управления образовательными учреждениями (организациями),
особенностей управления образовательными учреждениями (организациями) общего образования
Результаты обучения: знать определение и краткую характеристику педагогического процесса и
учебного процесса как части педагогического, уметь называть и анализировать факторы, влияющие
на учебный процесс.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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BMBE 5206 Білім мекемесін басқару ерекшеліктері
Пререквизеттері: Әлеуметтік-эмпирикалықзерттеулердіңтехнология мен әдістері
Постреквизиттері:
Білімберудегісараптама, Білімберудемақсатқою мен жоспарлау,
Корпоративтібасқару
Оқу мақсаты:
білім беруді басқару бойынша болашақ мамандарда білім беруді басқару
стратегиясын таңдауға әсер ететін қазіргі заманғы білім беру жүйелерінің даму факторлары мен
үрдістері туралы түсінік қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны:
Магистранттарды білім берудегі менеджменттің теориялық
негіздерін, білімдегі кадрларды басқару психологиясын және педагогикалық команданы
қалыптастыруды; білім беру мекемелеріндегі коммуникацияны басқаруды, білім беру үдерісі
субъектілерінің психикалық денсаулығын сақтаудың алдын алуды базалық біліммен қамтамасыз ету
Оқыту нәтижесі: білім берудегі инновациялық және озық басқару тәжірибесінің мәні мен
ерекшеліктерін; білім берудегі инновациялық және озық басқару тәжірибесін қорытудың заманауи
тәсілдерін; Білім берудегі инновациялық және озық басқару тәжірибесін бағалау және жалпылау
тәсілдерін жобалауды, білім берудегі инновациялық және озық басқару тәжірибесін жалпылау мен
бағалаудың нақты әдістерін қолдануды; үздіксіз білім беру жүйесін құруға әртүрлі теорияларды,
тұжырымдамаларды, тәсілдерді талдау және сыни бағалау дағдысының болуы.
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
OUOU 5206 Особенности управления образовательным учреждением
Пререквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Постреквизиты: Экспертиза в образовании, Целеполагание и планирование в образовании.
Корпоративное управление
Цель изучения:
сформировать у будущих специалистов по управлению образованием
представление о факторах и процессах развития современных систем образования, влияющих на
выбор стратегии управления образованием и образовательными организациями разного типа
Краткое содержание курса: Обеспечение магистрантов базовыми знаниями теоретических основ
менеджмента в образовании, психологии управления кадрами в образовании и формировании
педагогической команды; управления коммуникацией в образовательном учреждении, профилактики
сохранения психического здоровья субъектов образовательного процесса
Результаты обучения:
знать сущность и особенности инновационного и передового
управленческого опыта в образовании; современные способы обобщения инновационного и
передового управленческого опыта в образовании; уметь проектировать способы оценки и
обобщения инновационного и передового управленческого опыта в образовании, применять
конкретные методики оценки и обобщения инновационного и передового управленческого опыта в
образовании; иметь навыки анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к
построению системы непрерывного образования
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
PKE 5207 Педагогтың кәсіби этикасы
Пререквизеттері: Басқару психологиясы
Постреквизиттері:
Білім беру ортасындакеліспеушіліктердібасқару, Магистранттыңғылымизерттеужұмысы
Оқу мақсаты: Педагогтың кәсіби қызметінің этикалық негіздері мен кәсіби мораль туралы тұтас
түсінік қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны:
Магистранттарды кәсіптік этика және оның педагогикалық
қызметтегі көрінісі, оқытушы мәдениеті және оның негізгі компоненттері, білім беру саласындағы
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педагогикалық мәдениеттің дамуына әсер ететін факторлар мен жағдайлар туралы базалық біліммен
қамтамасыз ету
Оқыту нәтижесі: Кәсіби этиканың негізгі заңдары мен категорияларын, педагогтың қажетті
адамгершілік тұлғалық кәсіби қасиеттерінің жүйесін, іскерлік және тұлғааралық этикеттің ережелері,
нормалары мен талаптарын білу; кәсіби-педагогикалық қызметте және әріптестермен өзара
әрекеттестікте мінез-құлықтың негізгі этикалық принциптерін жүзеге асыру; кәсіби-педагогикалық
және қарым-қатынас субъектілерімен қарым-қатынас жасау әдеп ережелерін меңгеру; кәсібипедагогикалық және тілдік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.;
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PEP 5207 Профессиональная этика педагога
Пререквизиты: Психология управления
Постреквизиты: Управление конфликтами в образовательной среде, Научно-исследовательская
работа магистранта
Цель изучения: Формирование целостного представления об этических основах профессиональной
деятельности и профессиональной морали педагога
Краткое содержание курса: Обеспечение магистрантов базовыми знаниями о профессиональной
этики и ее проявлении в педагогической деятельности, культуре преподавателя и ее основных
компонентов, факторах и условиях, влияющих на развитие педагогической культуры в
образовательной сфере деятельности
Результаты обучения: знать основные законы и категории профессиональной этики, систему
необходимых нравственных личностнопрофессиональных качеств педагога, правила, нормы и
требования делового и межличностного этикета, в соответствии с которыми строить свое поведение в
профессиональной деятельности; уметь реализовать основные этические принципы поведения в
профессионально-педагогической деятельности и взаимодействии с коллегами; владеть этическими
правилами профессионально-педагогического и речевого взаимодействия с субъектами общения;
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BShKP 5207 Басқару шешімдерін қабылдау психологиясы
Пререквизеттері: Әлеуметтік-эмпирикалықзерттеулердіңтехнология мен әдістері
Постреквизиттері:
Білімберудегісараптама, Білімберудемақсатқою мен жоспарлау ,
Корпоративтібасқару
Оқу мақсаты: магистранттарда ұйым стратегиясына сәйкес Басқару шешімдерін әзірлеу және
олардың салдарын бағалау дағдыларын қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны: Басқару шешімінің түсініктері мен табиғатын, шешім қабылдаудың
психологиялық теориясының пайда болу және даму тарихын, басқарушылық шешімдерді
қабылдауды зерттеу тәсілдерін, басқарушылық шешімдердің типологиясын және оларға қойылатын
нормативтік талаптарды, шешім қабылдау үдерістерін құрылымдық ұйымдастыруды, әр деңгейдегі
шешім қабылдау үдерістерінің психологиялық ұйымының негізгі феномендері мен заңдылықтарын,
шешім қабылдау үдерісіне менеджердің жеке психологиялық қасиеттерінің әсерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: басқару шешімдерін қабылдау психологиясын, шешім қабылдау үрдісінің негізгі
кезеңдерін, шешім қабылдау әдістерін, басқару шешімдерін әзірлеу мен іске асыруды ұйымдастыру
рәсімдерін, бақылау механизмдерін және шешім қабылдайтын басшының жауапкершілік түрлерін
білу; типтік басқару проблемасын өз бетінше талдау, шешім қабылдау алгоритмін таңдау және
пайдалану; ұйымның ішкі және сыртқы ортасының құрамын сипаттау және шешімді әзірлеу кезінде
ескерілетін оның басты элементтерін таңдау; мақсаттар мен шешімдер, ресурстарды таңдау және
бөлу; қандай да бір шешімдер қабылдайтын адамдар мен оларды орындайтын адамдар қатарынан
дұрыс таңдау үшін негізгі психологиялық тәсілдер.
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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PPUR 5207 Психология принятия управленческих решений
Пререквизиты: Прикладные компьютерные технологии и методы социально-эмпирических
исследований
Постреквизиты: Экспертиза в образовании, Целеполагание и планирование в образовании,
Корпоративное управление
Цель изучения: формирование у магистрантов навыков разработки управленческих решений и
оценки их последствий в соответствии со стратегией организации
Краткое содержание курса: Освоение понятий и природы управленческого решения, истории
возникновения и развития психологической теории принятия решения, подходов к изучению
принятия управленческих решений, типологии управленческих решений и нормативные требования к
ним, структурной организации процессов принятия решений, основных феноменов и
закономерностей психологической организации процессов принятия решения на каждом из уровней,
влияния индивидуально психологических качеств менеджера на процесс принятия решения
Результаты обучения: знать психологию принятия управленческих решений, основные этапы
процесса принятия решений, методы принятия решений, процедуры организации разработки и
реализации управленческих решений, механизмы контроля и виды ответственности руководителя,
принимающего решения; уметь самостоятельно анализировать типовую управленческую проблему,
подбирать и использовать соответствующий ей алгоритм принятия решения; описывать состав
внутренней и внешней среды организации и выбирать главные её элементы, учитываемые при
разработке решения; иметь навыки построения деревьев целей и решений, выбора и распределения
ресурсов; основными психологическими приёмами для правильного выбора из числа персонала лиц,
принимающих те или иные решения, и лиц, их выполняющих.
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
PM 5302 Педагогикалық менеджмент
Пререквизеттері: Ғылым тарихы және философиясы , Жоғары мектеп педагогикасы
Постреквизиттері: Білім беруді стратегиялық жоспарлау
Оқу мақсаты: білім беру жүйесі менеджменті саласында магистрдің базалық кәсіби құзыреттілігінің
қалыптасуына ықпал ету
Курстың қысқаша мазмұны: Білім беру менеджменті жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастарының
мазмұнын, құрылымы мен басқаруын, әлеуметтік-психологиялық негіздерін, қазіргі кезеңде отандық
білім беруді дамытуды басқарудың негізгі тенденциялары мен перспективаларын, білім беру
менеджментінің кіші жүйесінің басқарушы элементі ретінде Қаржы-шаруашылық қызметін, білім
берудегі менеджменттің тиімділігін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білім беру ұйымын дамытудың білім беру және эксперименталды міндеттерін
жүзеге асырудың теориялық және практикалық негіздерін білу; білім беру ұйымын басқаруда
командалық жұмысты ұйымдастыруды білу; білім беру және эксперименталды қызметті дамыту үшін
командалық жұмысты ұйымдастырудың әдістерін, технологияларын және тәсілдерін меңгеру
дағдысының болуы
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PM 5302 Педагогический менеджмент
Пререквизиты:
История и философия науки, Педагогика высшей школы
Постреквизиты: Стратегическое планирование образования
Цель изучения: содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра в
области менеджмента образовательных систем
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Краткое содержание курса: Изучение содержания организационных отношений, структуры и
управления в системе менеджмента образования, социально-психологических основ, основных
тенденций и перспектив управления развитием отечественного образования на современном этапе,
финансово-хозяйственной деятельности как важнейшего элемента управляющей подсистемы
образовательного менеджмента, эффективности менеджмента в образовании
Результаты обучения: знать теоретические и практические основы реализации образовательных и
экспериментальных задач развития образовательной организации; уметь организовывать командную
работу в управлении образовательной организации; иметь навыки владения методами, технологиями
и приемами организации командной работы для развития образовательной и экспериментальной
деятельности
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BBIU 5304 Білім беруде инновациялық үрдістер
Пререквизеттері: Білім беру қызметініңқұқықтықнегіздері
Постреквизиттері: Білімберудегі маркетинг
Оқу мақсаты: қазіргі білім беру реформалары аясында Білім берудегі инновациялық процестермен
байланысты білім мен іс-әрекет тәсілдерін меңгеру барысында магистранттарда жалпы мәдени және
кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктер жүйесін қалыптастыру
Курстың қысқаша мазмұны:
Басқару функциясы ретінде инновациялық қызмет білімін
қалыптастыру: білім беру жүйесін басқару; білім берудегі инновациялық үдеріс ғылыми санат
ретінде; ҚР білім беруді жаңғырту; оқыту мазмұны мен технологиясындағы жаңа енгізілімдер; тәрбие
берудегі инновациялық тәсілдер
Оқыту нәтижесі: білім беру ортасын қалыптастыру негіздерін және инновациялық білім беру
саясатының міндеттерін іске асыру тәсілдерін білу, білім беру ортасын қалыптастыру және
инновациялық білім беру саясатының міндеттерін іске асыру, білім беру ортасын қалыптастыру және
инновациялық білім беру саясатының міндеттерін іске асыру дағдыларын меңгеру;
Бағдарлама жетекшісі: Икматова Г.А.
Кафедра: Экономика және менеджмент
IPO 5304 Инновационные процессы в образовании
Пререквизиты: Правовые основы образовательной деятельности
Постреквизиты: Маркетинг в образовании
Цель
изучения:
формирование
у
магистрантов
системы
общекультурных
и
профессиональнопедагогических компетенций при освоении знаний и способов деятельности,
связанных с инновационными процессами в образовании в свете современных образовательных
реформ
Краткое содержание курса: Формирование знаний инновационной деятельности как функция
управления: управление системой образования; инновационного процесса в образовании как научной
категории; модернизации образования в РК; нововведений в содержании и технологиях обучения;
инновационные подходы в воспитании
Результаты обучения: знать основы формирования образовательной среды и подходы к реализации
задач инновационной образовательной политики, уметь формировать образовательную среду и
реализовать задачи инновационной образовательной политики, владеть навыками формирования
образовательной среды и реализации задач инновационной образовательной политики;
Руководитель программы: Егоркин П.П.
Кафедра: Экономики и менеджмента

105

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
HRM 5304 HR-менеджмент
Пререквизеттері: Басқару психологиясы
Постреквизиттері: Білім берудегі инновациялық технологиялар
Оқу мақсаты: Сатып алу теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын анықтау бойынша
туындайтын сыртқы ортаны талдау мен олардың ерекшеліктерін негізге ала отырып, кәсіпорынға
қауіп-қатерлерді бағалау жөніндегі (күшті және әлсіз жақтары)
Курстың қысқаша мазмұны:
HR менеджментінің мақсаттарын, принциптері мен әдістерін,
әдістеме негіздерін, ұйым персоналын басқару жүйесін, кадрларға қажеттілікті жоспарлауды,
қызметкердің білім беру мекемесінде бейімделуін, персоналдың дамуын басқаруды, персоналдың
уәждемесін, ұйым персоналын басқару тиімділігін зерделеу
Оқыту нәтижесі: персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларының түрлері мен
ерекшеліктерін білу, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын жүзеге асыру
ерекшеліктерін білу, өзінің кәсіби қызметінде персоналды басқару технологияларын басқару
әдістерін қолдана білу, персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеру және
оларды кәсіби қызметте тиімді жүзеге асыру дағдыларын меңгеру
Бағдарлама жетекшісі: Исабаева Г.А.
Кафедра: экономика және менеджмент
HRM 5304 HR-менеджмент
Пререквизиты: Психология управления
Постреквизиты: Информационные технологии в образовании
Цель изучения: Приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий
Краткое содержание курса: Изучение целей, принципов и методов HR менеджмента, основ
методологии, системы управления персоналом организации, планирования потребности в кадрах,
адаптации работника в образовательном учреждении, управления развитием персонала, мотивации
персонала, эффективности управления персоналом организации
Результаты обучения: знать виды и специфику современных технологий управления персоналом,
особенности реализации современных технологий управления персоналом, уметь использовать
методы управления технологиями управления персоналом в своей профессиональной деятельности,
владеть навыками владения современными технологиями управления персоналом и эффективной
реализацией их в профессиональной деятельности
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: экономики и менеджмента
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7М04128 – HR МЕНЕДЖМЕНТ
(ғылыми - педагогигалық бағыт)
7М04128 – HR МЕНЕДЖМЕНТ
(научно-педагогическое направление)
Академиялық дәрежесі: 7М04128 – « HR
менеджмент» мамандығы бойынша экономика
ғылымдарының магистрі
Академическая
степень:
Магистр
экономических наук по 7М04128 – «HR
менеджмент»
1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ.
ГОД
1.1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса
2 жылдық оқу (2020-2021 оқу жылы түскендер) ғылыми- педагогикалық бағытқа
арналған оқу жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2
года обучения (поступившие в 2020-2021 уч.г)

Цикл

Модулі/Модуль

Код

Пән атауы /
Наименование дисциплины

1 СЕМЕСТР

БД ВК

Ғылыми зерттеулер /
Научноисследовательский /
Scientific research

GTF / IFN /
HPS 5201

БД ВК

Кәсіби /
Профессиональный /
Рrofessional

ShT / IYa / FL
5202

БД ВК
БД ВК

БД КВ

Педагогикалық /
Педагогический /
Pedagogical

Басқарушылық /
Управленческий /
Managerial

BP / PU / PM
5203
ZhMP / PVSh
/ HSP 5204

UTUMK /
TOOP /
OTOB 5205

KB / KU / CG
5205

Академиялық
кредиттер
саны/Количест
во
академических
кредитов
30

Ғылым тарихы және философиясы /
История и философия науки / History
and philosophy of science

5

Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный
язык (профессиональный) / Foreign
language (professional)

5

Басқару психологиясы / Психология
управления / Psychology of
management
Жоғары мектеп педагогикасы /
Педагогика высшей школы / Higher
School Pedagogy
Ұйым теориясы мен
ұйымдастырушылық мінез-құлық /
Теория организации и
организационное поведение /
Organization Theory and Organizational
Behavior
Корпоративтік басқару /
Корпоративное управление / Corporate
governance

4

3

5

*
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ПД ВК

Құқықтық / Правовой
/ Legal

AKKR /
PRChD /
LRHA 5301

НИРМ

Ғылыми зерттеулер /
Научноисследовательский /
Scientific research

MGZZh /
NIRM / RWU
5401

Адами қызметті құқықтық реттеу /
Правовое регулирование человеческой
деятельностью / Legal regulation of
human activity
Магистранттың ғылыми-зерттеу
жұмысы / Научно-исследовательская
работа магистранта / Research work of
the undergraduate

2 СЕМЕСТР

STPRP /
MTSDP 5206
БД КВ

Кәсіби /
Профессиональный /
Рrofessional
KBGK /
PDNK / PBSC
5206

БД КВ

Стратегиялық /
Стратегический /
Strategic

KS / KP / HP
5207

EU / OT / LO
5207
HM / HM /
HM 5302

3

5

30
Кадрларды іріктеу мен дамытудың
заманауи технологиялары /
Современные технологии подбора и
развития персонала / Modern
technologies for the selection and
development of personnel
Қоғамдық бизнес және ғылыми
коммуникациялар / Публичные
деловые и научные коммуникации /
Public business and scientific
communications

5

*

Кадрлық саясат / Кадровая политика /
HR policy

5

Еңбекті ұйымдастыру / Организация
труда / Labour Organization

*

HR менеджмент / HR менеджмент /
HR management

5

ПД ВК

Кәсіби /
Профессиональный /
Рrofessional

ПД ВК

Кәсіби /
Профессиональный /
Рrofessional

UOB / UIO /
OChM 5303

Ұйымдарда өзгертулерді басқару /
Управление изменения в организациях
/
Organizational Change Management

5

ПД ВК

Құқықтық / Правовой
/ Legal

EKB / UBT /
SM 5304

Еңбек қауіпсіздігін басқару /
Управление безопасностью труда /
Safety management

3

НИРМ

Ғылыми зерттеулер /
Научноисследовательский /
Scientific research

MGZZh /
NIRM / RWU
5402

Магистранттың ғылыми-зерттеу
жұмысы/Научно-исследовательская
работа магистранта/Research work of
the undergraduate

4

БД ВК

Педагогикалық /
Педагогический /
Pedagogical

PT / PP / PP
5208

Педагогикалық
тәжірибе/Педагогическая
практика/Pedagogical practice

3
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ
СИПАТТАМАСЫ
/
ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
И
ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 7М04128 – HR менеджмент білім беру бағдарламасының сипаттамасы/ Описание
образовательной программы 7М04128 – HR менеджмент
Сфера профессиональной деятельности
В сферу профессиональной деятельности магистров входит:
- сфера бизнеса и предпринимательства всех видов и организационно –правовых форм;
- сфера производства и оказания услуг;
- рекрутинговые агентства;
- сфера финансово – кредитных институтов;
- научно – исследовательская и образовательная сферы.
Объекты профессиональной деятельности
- хозяйствующие субъекты бизнеса и предпринимательства различных форм собственности и сфер
деятельности;
- экономические и финансовые, маркетинговые, производственно – экономические и аналитические
службы национальных и международных компаний и организаций различных отраслей, сфер
деятельности и форм собственности
- органы государственной и местной власти;
- финансовые, кредитные, инвестиционные и страховые отечественные и международные
организации и компании;
- консалтинговые, аудиторские, рекрутинговые, лизинговые, туристические и другие фирмы,
оказывающие услуги в области экономической деятельности;
- торгово – промышленные палаты и другие организации, содействующие развитию
внешнеэкономических связей;
- проектные и научно – исследовательские институты и организации, занимающиеся проблемами
мировой экономики и международного бизнеса;
- учреждения системы высшего, профессионального и дополнительного образования.
Предметы профессиональной деятельности
- планирование, организация, управление и мотивационная деятельность предприятий и организаций
различных форм собственности и сфер деятельности;
- поиск и подбор кадров, исходя из требований компании-работодателя,
- управление персоналом и разработку системы мотивации труда.
- обеспечение максимальной эффективности человеческого ресурса
- научно – исследовательская и образовательная деятельность различных организаций.
Виды профессиональной деятельности
- производственно – организационная и управленческая деятельность национальных и иностранных
компаний и фирм, функционирующих в сфере бизнеса и предпринимательства;
- проектно – экономическая и аналитическая деятельность в области внешнеэкономических
отношений на микро- и макроуровнях функционирования национальных и транснациональных
структур
- организационно-управленческая деятельность по формированию и развитию экономических
систем и структур эффективно решающих социально – экономические задачи и реализующих
стратегии развития во внешнеэкономической сфере как на уровне региональных органов власти, так
и на уровне предприятий, компаний и отраслевых объединений
- научно – исследовательская деятельность в области экономики на микро- и макроуровнях;
- педагогическая деятельность в системе высшего, профессионального и дополнительного
образования.
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин
UTUMK 5205 Ұйым теориясы мен ұйымдастырушылық мінез-құлық
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Кадрларды іріктеу мен дамытудың заманауи технологиялары, кадрлық саясат,
ұйымдарда өзгертулерді басқару.
Оқу мақсаты: ұйымды басқарудың заманауи тұжырымдамаларын игеру, ұйымдағы адамның мінезқұлқы, ұйымның мотивациясы мен тиімділігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық, ұйымдық өзгерістер
туралы білім жүйесін қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттарды таңдаған білім беру бағыты шеңберіндегі кәсіби
білім мен құзыреттіліктерді, сонымен қатар жеке тұлғалардың, топтардың, ұйымдардың мінезқұлқын басқару саласындағы өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру процесінде қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Ұйымдастырушылық және ұйымдастырушылық мінез-құлықтың теориялық
негіздерін,
әлеуметтік,
этникалық,
конфессиялық
және
мәдени
айырмашылықтарды
толеранттылықпен қабылдайтын кәсіби қызмет саласындағы топтық көшбасшылық негіздерін білу.
Негізгі басқару процестеріне және ұйымның, бөлімшенің, команданың дамуына байланысты терең
теориялық білімдерін көрсете білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
TOOP 5205 Теория организации и организационное поведение
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Современные технологии подбора и развития персонала, кадровая политика,
управление изменения в организациях.
Цель изучения: овладение современными концепциями управления организацией, формирование
системы знаний о поведении личности в организации, мотивации и результативности организации,
групповом поведении в организации, организационных изменениях.
Краткое содержание курса: формирование в процессе обучения у магистрантов профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков
самостоятельной работы в области управления поведением индивидов, групп, организации в целом.
Результаты обучения: знать теоретические основы организации и организационного поведения;
основы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Уметь демонстрировать
глубокие теоретические знания, связанные с основными процессами управления и развитием
организации, подразделения, коллектива.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
KIDZT 5206 Кадрларды іріктеу мен дамытудың заманауи технологиялары
Пререквизеттері: Басқару психологиясы, Ұйым теориясы мен ұйымдастырушылық мінез-құлық
Постреквизиттері: Персоналды басқаруда ақпараттық технологиялар
Оқу мақсаты: қызметкерлерді іріктеу, даярлау және дамыту, ұйымдағы мансаптық менеджмент,
персоналды қалыптастыру және дамыту саласындағы дағдылар мен құзыреттерді дамыту үшін
кадрлық бизнес-процестердің әдістемесін, заманауи әдістері мен технологияларын зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттар арасында жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту, сонымен
қатар меншіктің әр түрлі нысандарын басқару саласындағы ұйымдық және басқарушылық қызметті
жүзеге асыру үшін кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: Кадрларды іріктеудің, оқытудың және мансаптық басқарудың әдіснамалық және
әдіснамалық негіздерін және оларды дамытудың негізгі тенденцияларын, жалдауды басқарудың
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заманауи технологияларын, кадрларды іріктеуді, кадрларды оқыту және мансаптық басқаруды, HR
бизнес-процестерін реттеудің және заманауи HR технологияларын құрудың негіздерін білу. Нақты
басқарушылық жағдайларды талдай білу және персоналды қалыптастыру және дамыту технологиясы
саласында кадрлық шешімдер қабылдау, персоналды қалыптастыру және дамыту процестерін
жетілдіру саласында жобалар жасау, жоғары және қосымша кәсіптік білім беру оқу орындарында
экономикалық пәндерді оқытудың қазіргі заманғы белсенді әдістерін қолдану.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
STPRP 5206 Современные технологии подбора и развития персонала
Пререквизиты: Психология управления, Теория организации и организационное поведение.
Постреквизиты: Информационные технологии в управление персоналом
Цель изучения: изучение методологии, современных методов и технологий кадровых бизнеспроцессов подбора, обучения и развития, управления карьерой персонала в организации, освоение
навыков и компетенций в области формирования и развития персонала.
Краткое содержание курса: развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование
профессиональных компетенций для осуществления организационно - управленческой деятельности
в области управления организациями различных форм собственности.
Результаты обучения: знать методологические и методические основы подбора, обучения и
управления карьерой персонала и основные тенденции их развития, современные технологии
управления привлечением, отбором кадров, обучением и управлением карьерой персонала, основы
регламентации кадровых бизнес-процессов и построения современных кадровых технологий. Уметь
анализировать конкретные управленческие ситуации и принимать кадровые решения в области
технологии
формирования и развития персонала, разрабатывать проекты
в области
совершенствования процессов формирования и развития персонала, применять современные
активные методы обучения экономическим дисциплинам в учебных заведениях высшего и
дополнительного профессионального образования.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
EU 5207 Еңбекті ұйымдастыру
Пререквизеттері: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу
Постреквизиттері: Көзбасшылық және мотивация, Өндірісті ұйымдастыру
Оқу мақсаты: кәсіпкерлік субъектілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін
ұйымдастырушылық инновацияларды әзірлеу және енгізу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру үшін
қажетті еңбек ұйымы саласындағы магистранттарға іргелі кәсіби дайындықты қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттардың таңдаған білім беру бағыты бойынша кәсіби білімі
мен құзыреттілігін, сонымен қатар персоналды басқару саласындағы өзіндік жұмыс дағдыларын
қалыптастыру процесінде қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: еңбекті ғылыми ұйымдастыру мен реттеудің негіздерін, топтық динамика
процестері мен топ құру қағидаттарын, команда құру принциптерін, еңбекті ұйымдастырудың
жергілікті ережелерін білу. Жұмысшылардың жұмыс талдауы мен талдау дағдыларын қолдана білу,
топтық динамика процестері мен топты құру қағидаттары туралы білімді практикада қолдана білу,
қызмет стандарттары мен нөмірлерді оңтайландыру, топтық динамика процестері мен топ құру
принциптерін білуге негізделген топтық жұмысты тиімді ұйымдастыра алу, жергілікті ережелерді,
еңбекті ұйымдастыруға қатысты.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
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OT 5207 Организация труда
Пререквизиты: Разработка управленческих решений
Постреквизиты: Руководство и мотивация, Организация производства
Цель изучения: является обеспечение фундаментальной профессиональной подготовки
магистрантов в области организации труда, необходимой для осуществления деятельности по
разработке и реализации организационных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов.
Краткое содержание курса: формирование в процессе обучения у магистрантов профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков
самостоятельной работы в области управления персоналом.
Результаты обучения: знать основы научной организации и нормирования труда, процессы
групповой динамики и принципов формирования команды, принципы формирования команды,
локальные нормативные акты, касающиеся организации труда. Уметь применять на практике навыки
анализа работ и проведения анализа рабочих, применять на практике знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, оптимизировать нормы обслуживания и
численности, эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, разрабатывать локальные нормативные акты,
касающиеся организации труда.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
BUB 5307 Бизнес үрдістерін басқару
Пререквизеттері: Ұйымдарда өзгертулерді басқару
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: оқушылардың арасында бірқатар құзіреттіліктердің қалыптасуы, магистранттардың
кәсіби білімі мен персоналды басқаруда заманауи ақпараттық жүйелер мен технологияларды
қолданудың практикалық дағдыларын дамыту.
Курстың қысқаша мазмұны: бизнес-жоспарлардың орындалуын кезең-кезеңмен бақылау
дағдыларын игеру, келісімдердің, келісім-шарттардың және шарттардың талаптарын, нақты жобалар
мен жұмыстарды орындауда жоғары консистенцияға қол жеткізу үшін функционалды басқару
саласындағы басқару шешімдерін іске асырудың әдістемелік құралдарының көмегімен
орындаушылардың қызметін үйлестіру қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Басқару ұйымдарының, бөлімдердің, қызметкерлердің топтарының
(командаларының), жобалар мен желілердің, ұйымдарды басқарудың негізгі құралдары,
жұмысшылардың топтары (топтары), жобалар мен желілерді, ұйымдарды, бөлімдерді, қызметкерлер
топтарын (командаларын) басқарудың негізгі әдістерін, жобалар мен жобаларды білуі керек. желілер.
Ұйымдарды, бөлімдерді басқара білу, қызметкерлер топтарын (командаларын) басқару, желілерді
басқару, жобаларды басқару.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
UBP 5307 Управление бизнес процессами
Пререквизиты: Управление изменения в организациях
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: формирование у обучающихся ряда компетенций, освоение обучающимися
профессиональных знаний и практических навыков использования современных информационных
систем и технологий в управлении персоналом.
Краткое содержание курса: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
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области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ.
Результаты обучения: Знать основные понятия управления организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, основные инструменты управления
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями,
основные методы управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями. Уметь управлять организациями, подразделениями, управлять группами
(командами) сотрудников, управлять сетями, управлять проектами.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
TM 5307 Тайм-менеджмент
Пререквизеттері: Персоналды басқару, мінез құлықты басқару
Постреквизиттері: Корпоративтік басқару
Оқу мақсаты: бұл жеке жұмыс уақытын, қызметкерлерге уақыт шығындарының бюджетін және
оның орындалуын бақылауды бақылау дағдыларын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: уақытты басқарудың негізгі қағидаларын, уақытты басқару
дағдыларын қалыптастыру үшін жеке және топтық жұмыс әдістерін білу және оларды қызмет
барысында қолдану адамның жұмысын жеңілдетеді, оған уақытты басқаруға, көп күш жұмсамай-ақ
қажетті нәрсені басқаруға көмектеседі.
Оқыту нәтижесі: өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі жетілдіру негіздерін, қолдану қабілетінің
негіздерін, өзін-өзі ұйымдастыру процесінде тайм-менеджмент технологиясының теориясы,
персоналға шығындар бюджетін қалыптастыру және оның орындалуын бақылау негіздерін, жұмыс
уақытын пайдалануды бақылау дағдыларын білу ұйым персоналының жұмыс уақытын пайдалануды
бақылау негіздерін білу. Өзін-өзі ұйымдастыру процесінде тайм-менеджмент технологияларын
қолдана білу, өзінің нақты уақыт резервтерін бағалау және оларды өзін-өзі ұйымдастыру процесінде
тиімді қолдану, "уақытты басқару" және "уақытты басқару" ұғымдарын практикада ажырату,
уақытты басқарудың неғұрлым тиімді тәсілдерін таңдау, уақытты "жұтқыштарды" анықтау және
уақытты басқару процесін түзету; қызметтің басымдықтарын анықтау және барабар мақсаттарды
қою, SMART критерийлеріне сәйкес стратегиялық және тактикалық мақсаттарды қалыптастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
TM 5307 Тайм-менеджмент
Пререквизиты: Управление персоналом, Управление поведением
Постреквизиты: Корпоративное управление
Цель изучения: является формирование навыков контроля за использованием персонального
рабочего времени, бюджета временных затрат на персонал и контроля за его исполнением.
Краткое содержание курса: знание основных принципов управления временем, методик
индивидуальной и групповой работы для формирования навыков управления временем и применение
их в процессе деятельности облегчает труд человека, помогает ему управлять временем, успевать
сделать все необходимое, не потратив при этом много сил.
Результаты обучения: знать основы самоорганизации и самообразования основы способности к
применению, теория технологий тайм-менеджмента в процессе самоорганизации, основы
формирования бюджета затрат на персонал и контроля его исполнения, владение навыками контроля
за использованием рабочего времени основы контроля за использованием рабочего времени
персонала организации. Уметь
применять технологий тайм-менеджмента в процессе
самоорганизации оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать в
процессе самоорганизации, различать на практике понятия «управление временем» и «руководство
временем», выбирать наиболее эффективные способы управления временем, определять
«поглотителей» времени и корректировать процесс управления временем; определять приоритеты

113

Элективті пәндер каталогы
Каталог элективных дисциплин
деятельности и ставить адекватные цели, формулировать стратегические и тактические цели в
соответствии с критериями SMART.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
KSUS 5308 Кадрлық стратегия мен ұйым саясаты
Пререквизеттері: Еңбекті ұйымдастыру
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет
Оқу мақсаты: ұйымда кадрлық саясатты қалыптастыру және кадрлық жоспарлауды жүргізу
саласында Дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру, Кадрлық менеджментке кәсіби көзқарасты
қамтамасыз ету.
Курстың қысқаша мазмұны: басқарудың барлық деңгейлеріндегі ұйымдарда кадрлық жоспарлау
және кадрлық саясат мәселелерін теориялық және практикалық шешуге ғылыми тәсілдің мәні мен
әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: іскерлік ақпаратпен жұмыс істеудің негізгі ұғымдары мен қазіргі қағидаларын білу,
сондай-ақ корпоративтік ақпараттық жүйелер мен деректер қоры туралы түсініктің болуы,
электронды-есептеу машинасының (ЭЕМ) құрылымы, жұмыс принциптері мен негізгі мүмкіндіктері,
есептеуіш техника базасында басқару есептерін шешудің заманауи тәсілдері, шешім қабылдаудың
негізгі тәсілдері, есептеуіш техниканы пайдалана отырып ақпарат алу тәсілдері. Басқару міндеттерін
шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдана білу, ақпаратты қорғау құралдарын қолдану, ұйым
қызметі туралы мәліметтер алу көздерін қолдану, басқару міндеттерін шешу және шешім қабылдау
үшін ақпараттық технологияларды қолдану, экономикалық объектілерді басқарудың ақпараттық
технологияларын құру.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
KSPO 5308 Кадровая стратегия и политика организации
Пререквизиты: Организация труда
Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель изучения: формирование навыков и умений в области формирования кадровой политики и
проведения кадрового планирования в организации, обеспечение профессионального подхода к
кадровому менеджменту.
Краткое содержание курса: усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и
практическому решению проблем кадрового планирования и кадровой политики в организациях на
всех уровнях управления
Результаты обучения: знать основы анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровне, основы кадрового планирования в
организации, основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления
персоналом, принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования, содержания
маркетинговой концепции управления и ее применения в управлении персоналом, теоретических и
практических подходов к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации. Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
и институты на микро-и макроуровне, анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения потребности организации в персонале, оценивать положение организации
на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как
работодателя, прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со
стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения,
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические
и социально-экономические показатели.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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PBAT 5309 Персоналды басқаруда ақпараттық технологиялар
Пререквизеттері: Кадрларды іріктеу мен дамытудың заманауи технологиялары, қоғамдық бизнес
және ғылыми коммуникациялар.
Постреквизиттері: Магистерлiк диссертацияны қоргау және рәсімдеу
Оқу мақсаты: басқарудың ақпараттық технологиялары (АТ) саласындағы білімді жүйелеу және
кеңейту, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру және қазіргі заманғы ақпараттық қоғамды мемлекеттік
және муниципалдық басқару саласындағы қолданбалы міндеттерді шешу үшін ақпараттық
технологияларды (ат) пайдалану мүмкіндіктерін студенттердің түсінуі.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттарда кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес жүзеге асырылатын
міндеттер шеңберінде басқарудың ақпараттық технологияларын қолдануды жүйелі ұсынуды
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: іскерлік ақпаратпен жұмыс істеудің негізгі ұғымдары мен қазіргі қағидаларын білу,
сондай-ақ корпоративтік ақпараттық жүйелер мен деректер қоры туралы түсініктің болуы,
электронды-есептеу машинасының (ЭЕМ) құрылымы, жұмыс принциптері мен негізгі мүмкіндіктері,
есептеуіш техника базасында басқару есептерін шешудің заманауи тәсілдері, шешім қабылдаудың
негізгі тәсілдері, есептеуіш техниканы пайдалана отырып ақпарат алу тәсілдері. Басқару міндеттерін
шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдана білу, ақпаратты қорғау құралдарын қолдану, ұйым
қызметі туралы мәліметтер алу көздерін қолдану, басқару міндеттерін шешу және шешім қабылдау
үшін ақпараттық технологияларды қолдану, экономикалық объектілерді басқарудың ақпараттық
технологияларын құру.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
ITUP 5309 Информационные технологии в управление персоналом
Пререквизиты: Современные технологии подбора и развития персонала, публичные деловые и
научные коммуникации.
Постреквизиты: Оформление и защита магистерской диссертации
Цель изучения: систематизация и расширение знаний в области информационных технологий
управления (ИТУ), формирование информационной культуры и понимания студентами
возможностей использования информационных технологий (ИТ) для решения прикладных задач в
сфере государственного и муниципального управления современного информационного общества.
Краткое содержание курса: формирование у магистрантов системного представления применения
информационных технологий управления, в рамках задач реализуемых в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
Результаты обучения: знать основные понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах
данных, структуру, принципы работы и основные возможности электронно-вычислительной машины
(ЭВМ), современные подходы к решению управленческих задач на базе вычислительной техники,
основные способы принятия решения, способы получения информации с использованием
вычислительной техники. Уметь применять информационные технологии для решения
управленческих задач, применять средства защиты информации, использовать источники получения
сведений о деятельности организации, применять информационные технологии для решения задач
управления и принятия решений, создавать информационные технологии управления
экономическими объектами.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
DKB 5309 Дағдарысқа қарсы басқару
Пререквизеттері: Бакалавриат
Постреквизиттері: Тәуекелдерді басқару
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Оқу мақсаты:
экономикалық (қаржылық) дағдарыс жағдайында кәсіпорынды басқарудың
теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: магистранттарда дағдарыстың симптомдарын анықтау, себептерді
талдау, оның салдарын алдын алу немесе жою бойынша іс-шараларды әзірлеу, дағдарысқа қарсы
басқару әдістері мен талдау тәсілдері, сондай-ақ эндогендік және экзогендік факторлардың
экономиканың дамуына әсері мәселелері бойынша теориялық білім мен дағдыларды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: микро және макродеңгейде қазіргі экономиканың қызмет ету заңдылықтарын,
мақсатты ұстаным принциптерін, дағдарыс жағдайында ұйымдастырушылық жоспарлаудың түрлері
мен әдістерін, дағдарыс жағдайында ішкі ұйымдастыру бақылауының негізгі түрлері мен рәсімдерін,
дағдарысқа қарсы басқару мәселелері бойынша жаңа зерттеулердің негізгі нәтижелерін білу.
Экономикалық-статистикалық және эконометриялық есептерді шешу үшін заманауи бағдарламалық
қамтамасыз етуді қолдана білу, макро-да нақты экономикалық процестердің даму болжамдарын
қалыптастыру - талдау, оның негізгі элементтерін анықтау және олардың дағдарыс жағдайында
ұйымға әсерін бағалау, басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу және әлеуметтік-экономикалық
тиімділік критерийлерінің негізінде оларды таңдауды негіздеу, ұйымдық құрылымды талдау және
дағдарыс жағдайында оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
AU 5309 Антикризисное управление
Пререквизиты: Бакалавриат
Постреквизиты: Управление рисками
Цель изучения: формирование теоретических и практических навыков управления предприятием в
условиях экономического (финансового) кризиса.
Краткое содержание курса: формирование у магистрантов теоретических знаний и навыков по
вопросам выявления симптомов кризиса, анализа причин, разработки мероприятий по профилактике
или устранению его последствий, подходам к анализу и способам антикризисного управления, а
также влиянию эндогенных и экзогенных факторов на развитие экономики.
Результаты обучения: знать закономерности функционирования современной экономики на микро и макроуровне, принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования в
условиях кризиса, основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля в условиях
кризиса, основные результаты новейших исследований по вопросам антикризисного управления.
Уметь использовать современное программное обеспечение для решения экономико-статистических
и эконометрических задач, формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
макро - и микроуровне в условиях кризиса, анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию в условиях
кризиса, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности, анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию в условиях кризиса.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
Szh 5302 Стратегиялық жоспарлау
Пререквизеттері: Фирманы стратегиялық басқару, Инновацияны жоспарлау және басқару,
Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау.
Постреквизиттері: диссертация жазу
Оқу мақсаты: әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдау және бағалау әдістері мен
муниципалдық білім беру жағдайларын, стратегиялық жоспарлауға ғылыми көзқарас және теория
мен практика негіздерін зерттеу.
Курстың қысқаша мазмұны: басқару шешімдерін қабылдау, басқарудың қазіргі заманғы ғылыми
тәсілдеріне негізделген стратегиялық жоспарларды құру кезінде оларды барабар пайдалану үшін
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стратегиялық жоспарлаудың заманауи тәсілдері мен әдістері бойынша магистрлерде білімді
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: стратегиялық жоспарлаудың теориялық негіздерін, Стратегиялық жоспарлау
әдістемесін; муниципалдық даму стратегиясын әзірлеу және жүзеге асыру тәртібін білу. Аумақты
стратегиялық дамыту және стратегиялық басқару процесіне әлеуметтік субъектілер мен
стейкхолдерлерді тарту саласындағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін кезеңкезеңімен жоспарлау, стратегиялық дамуға бағытталған жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
ұйымдық құрылымын әзірлеу, муниципалдық бағдарламалар мен жобаларды іске асыру
мониторингін жүргізу бойынша функцияларды бөлу, муниципалдық бағдарламалар мен жобаларды
іске асыру кезінде жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен лауазымды тұлғалар арасында
жауапкершілікті, стратегиялық даму мақсатында ресурстарды пайдалану жөніндегі өкілеттіктерді
бөлу және шығыс міндеттемелерінің тізілімін қалыптастыру.
Бағдарлама жетекшісі: Сагындыков К.Б.
Кафедра: Экономика және менеджмент
SP 5308 Стратегическое планирование
Пререквизиты:
Стратегическое
управление
фирмой,
Планирование
и
упраление
инновациями,Бизнес-планирование инновационных проектов.
Постреквизиты: Написание диссертации
Цель изучения: изучение основ теории и практики и научного подхода к стратегическому
планированию, методов анализа и оценки социально-экономических процессов и положения
муниципального образования.
Краткое содержание курса: формирование у магистров знаний по современным подходам и
методам стратегического планирования для адекватного использования их при принятии
управленческих решений, составлении стратегических планов, базирующихся на современных
научных подходах к управлению.
Результаты обучения: знать теоретические основы стратегического планирования, методологию
стратегического планирования; порядок разработки и реализации стратегии муниципального
развития. Уметь поэтапно планировать деятельность органов местного самоуправления в области
стратегического развития территории и привлечения в процесс стратегического управления
социальных субъектов и стейкхолдеров, 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 лицами при реализации
муниципальных программ и проектов, распределять полномочия по использованию ресурсов в целях
стратегического развития и формировать реестр расходных обязательств.
KB 6305 Корпоративтік басқару
Пререквизеттері: Менеджмент-консалтинг
Постреквизиттері: Магистерлiк диссертацияны қоргау және рәсімдеу, Кешендi емтихан
Оқу мақсаты: Бәсекелестік ортада кәсіби жұмыс үшін магистранттар дайындығы және
корпоративтік басқарудың халықаралық принциптеріне сәйкес қалыптастыру.
Курстың қысқаша мазмұны: корпоративтік басқарудың теориялық негіздері туралы білім алу,
сондай-ақ корпоративтік басқаруды жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру, компания
ішіндегі табысты корпоративтік басқарудың бөлігі ретінде корпоративтік мәдениет негіздері
магистранттарға басқарушылар мен қызметкерлердің өзара қарым-қатынасының рөлі туралы көбірек
түсінік алуға мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: корпоративтік басқарудың заңдары мен заңдылықтарын, корпоративтік
құрылымдарды басқару ерекшеліктерін, корпоративтік басқарудың модельдері мен механизмдерін
білу. Отандық ұйымдарда корпоративтік басқару және оның ерекшелігі туралы тұтас түсінік
қалыптастыру, корпоративтік қарым-қатынас нысандарын анықтау.
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Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
KU 5205 Корпоративное управление
Пререквизиты: Менеджмент-консалтинг
Постреквизиты: Оформление и защита магистерской диссертации, Комплексный экзамен
Цель изучения: сформировать у магистрантов целостное представление о системе корпоративного
управления, а также выработать необходимые навыки для практической деятельности
Краткое содержание курса: получение знаний о теоретических основах корпоративного управления,
а также формирование практических навыков ведения корпоративного управления, основ
корпоративной культуры, как части успешного корпоративного управления внутри компании,
позволит магистрантам получить большее понимание о роли взаимоотношений управленцев и
персонала.
Результаты обучения: знать законы и закономерности корпоративного управления, особенности
управления корпоративными структурами, модели и механизмы корпоративного управления. Уметь
формировать целостное представление о корпоративном управлении и его специфики в
отечественных организациях, определять формы корпоративных отношений.
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
KBGK 5206 Қоғамдық бизнес және ғылыми коммуникациялар
BM 5205 Бизнес-менеджмент
Пререквизеттері: Бизнес-менеджмент
Постреквизиттері: Замануи менеджмент
Оқу мақсаты: Бизнес-жоспарлар мен жобаларды теориялық негіздерін және практикалық дағдылары
мен әдеттерін меңгеру
Курстың қысқаша мазмұны: Ғылыми-экономикалық негіздері.Шығындар классификациясы және
өндіру ауылшаруашылық кәсіпорнының.Шығындар негізгі құралдарды жөндеу бойынша.Негізгі
аспектілері экономика, еңбек ресурстарының.Негіздері өндірістік теориясы.Жоспарлау кәсіпорынның
көмегімен бағдарламалық жоспарлау II.Кіріспе мультипериодические есеп айырысулар
инвестициялардың тиімділігін.Аграрлық менеджмент
Оқыту нәтижесі: Ғылыми және іскерлік коммуникация тілінің ерекшеліктерін, ғылыми және ресмиіскерлік стильдің стилистикалық және тілдік нормаларын, ғылыми және ресми іскерлік мәтіндерді
құрастыру, ресімдеу және редакциялау негіздерін, кәсіби қызметтің ғылыми және іскерлік
салаларындағы коммуникативтік стратегиялар мен тактикалардың ерекшеліктерін білу.
Бағдарлама жетекшісі: Кадамбаев Т.
Кафедра: Экономика және менеджмент
PDNK 5206 Публичные деловые и научные коммуникации
Пререквизиты: Бизнес-менеджмент
Постреквизиты: Современный менеджмент
Цель изучения: развитие и совершенствование речевой культуры магистрантов, формирование у
обучающихся научных представлений об особенностях функционирования языка в сфере научной и
деловой коммуникации и научном и официально-деловом стилях как функциональных
разновидностях русского языка, овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
ведения профессиональной деятельности; овладение нормами литературного языка
Краткое содержание курса: усвоение норм нравственных отношений между коллегами, между
сотрудниками и клиентами в процессе делового общения, формирование понятия этичности
служебного поведения и поступков, усвоение требований делового этикета применительно к
различным ситуациям в деловом общении
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Результаты обучения: Уметь определять природу, структуру и основные элементы научной и
деловой коммуникации, соблюдать стилистические и языковые нормы в научном и официально
деловом устном и письменном тексте, оформлять и редактировать основные научные и официально
деловые тексты, анализировать коммуникативные стратегии и тактики в научной и деловой сферах
профессиональной деятельности
Руководитель программы: Притула Р.А.
Кафедра: Экономики и менеджмента
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