
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Модуль коды: ЖООК 

Модуль атауы: ЖООК 

Пән атауы: Басқару 

психологиясы 

Пререквизиттер: психология 

(бакалавриат курсы) 

Постреквизиттер: кәсіби 

қызметте білім мен практикалық 

дағдыларды қолдану 

Мақсаты: басқару қызметінің 

психологиялық 

заңдылықтарын зерттеу, 

басқару жүйесіндегі 

жұмыстың тиімділігі мен 

сапасын арттыру мақсатында 

басқару қызметінің 

психологиялық жағдайлары 

мен ерекшеліктерін талдау. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Басқару қызметінің 

психологиялық 

заңдылықтарын, басқару 

жүйесіндегі жұмыстың 

тиімділігі мен сапасын 

арттыру мақсатында басқару 

қызметінің психологиялық 

жағдайлары мен 

ерекшеліктерін талдауды, 

басқару кіші жүйесінің жай-

күйі мен өзгерістерін 

диагностикалау мен болжауды 

зерттейді. 

Басшыларды даярлаудың 

белсенді әдістерін әзірлеу, 

кәсіби даму мәселелері 

бойынша  басқарушылық 

кеңес беру,  басшылық 

лауазымдарға ұсыну резервін 

құру іскерліктері 

қалыптасады. 

Оқыту нәтижелері: білім 

беру кеңістігінің жаңа және 

күрделі жағдайларына 

бейімделуге дайын: ақпаратты 

және коммуникацияны 

меңгерудің жаңа 

технологияларын қолдана 

алады, туындаған қиындықтар 

алдында төзімділік  көрсете 

алады 

 Қалыптасатын құзыреттер: 

өзінің зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін, тұлғаның 

адамгершілік және дене 

Код модуля: ВК 

Название модуля: ВК 

Название дисциплины:   
Психология управления 

Пререквизиты: психология 

(курс бакалаврита) 

Постреквизиты: применение 

знаний и практических 

навыков в профессиональной 

деятельности 

Цель: изучение 

психологических 

закономерностей 

управленческой деятельности, 

анализ психологических 

условий и особенностей 

управленческой деятельности с 

целью повышения 

эффективности и качества 

работы в системе управления. 

Краткое описание: Изучает  

психологические 

закономерности 

управленческой деятельности, 

анализ психологических 

условий и особенностей 

управленческой деятельности с 

целью повышения 

эффективности и качества 

работы в системе управления, 

диагностика и 

прогнозирование состояния и 

изменений управленческой 

подсистемы.  Формируются  

умения разработки активных 

методов подготовки 

руководителей, 

управленческого 

консультирования, по 

вопросам профессионального 

развития, создания резерва на 

выдвижение на руководящие 

должности. 

Результаты обучения: Готов 

адаптироваться  к новым и 

сложным ситуациям 

образовательного 

пространства: умеет 

использовать новые 

технологии усвоения  

информации и коммуникации, 

показывать стойкость перед 

возникающими трудностями 

 Формируемые компетенции: 

Сode of module: UC 

Name of module: UC 

Name of discipline: 

Psychology of management 

Prerequisites: psychology 

(bachelor's course) 

Postrequisites: application 

of knowledge and practical 

skills in professional 

activities 

Purpose: study of 

psychological regularities of 

management activity, 

analysis of psychological 

conditions and features of 

management activities in 

order to improve the 

efficiency and quality of 

work in the management 

system. 

Brief description: Studies 

of the psychological laws of 

management, analysis of the 

psychological conditions 

and features of management 

activities in order to 

improve the efficiency and 

quality of work in the 

management system, 

diagnose and predict the 

status and changes of the 

management subsystem. 

Formed skills development 

of active methods of 

training managers, 

management consulting, on 

professional development, 

creating a reserve for 

nomination to leadership 

positions. 

Learning outcomes: Ready 

to adapt to new and difficult 

situations in the educational 

space: able to use new 

technologies for 

assimilating information 

and communication, 

showing resilience to the 

difficulties encountered 

Formed competencies: 
able to improve their 

intellectual and general 

cultural level, moral and 

physical development of the 



дамуын жетілдіруге қабілетті Способен к 

совершенствованию своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

нравственного и физического 

развития личности 

 

persononality 

Модуль коды: ЖООК 

 

Модуль атауы: Кәсіби тіл-

КТ 

Пән атауы:  

Шетел тілі (кәсіби) 

 

 

Пререквизиттер: 

Шетел тілі В1 

Постреквизиттер:  

Шетел тілі С1 

 

Мақсаты: Маманның кәсіби 

құзыреттілігінің деңгейін 

арттыру үшін болашақ 

мамандардың кәсіби 

қызметінің түрлі аспектілерін 

жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін кәсіби шет тілді 

сөйлеуді қалыптастыру. 

 

 

Қысқаша сипаттамасы:  

«Кәсіби шет тілі» курсын 

мақсатты түрде орнату 

негізінде магистранттарды 

бағдарламада көзделген 

тақырыптың шегінде шет 

тілінде сөйлеуге үйрету, 

магистранттарға өзінің іс-

әрекетіне бағынатын 

ережелерді ұғынуға нақты 

сөйлеу контекстінде 

грамматикалық, лексикалық 

және құрылымдық 

модельдерді қолдануға көмек 

көрсету жатыр. 

Бұл мыналарды болжайды: 

- кәсіби шетелдік ақпараттық 

алмасуды меңгерудің 

жеткілікті деңгейін 

қалыптастыру, бұл 

коммуникативтік дағдыларды 

пысықтауды, сөйлеу 

қызметінің барлық 4 түрін 

(оқу, жазу, тыңдау және 

сөйлеу-монолог және 

диалогтық сөйлеу) одан әрі 

Код модуля: ВК 
 

Название 

модуля:Профессиональный язык 
-ПЯ 

Название дисциплины: 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Пререквизиты: Иностранный 

язык В1 

Постреквизиты: Иностранный 

язык С1 

 

Цель: Формировать 

профессиональную иноязычную 

речь позволяющую 

реализовывать различные 

аспекты профессиональной 

деятельности будущих 

специалистов для повышения 

уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Краткое описание: В основе 

целевой установки курса 

«Профессионального 

иностранного языка» лежит 

обучение магистрантов 

речевому общению на 

иностранном языке в пределах 

тематики, предусмотренной 

программой, оказание 

магистрантам помощи в 

осмыслении правил, 

подчиняющих своему действию 

использование грамматических, 

лексических и структурных 

моделей в реальном речевом 

контексте. Это предполагает: 

-формирование достаточного 

уровня владения 

профессиональным 

иностранным информационного 

обмена, что предполагает 

отработку коммуникативных 

навыков, дальнейшее развитие 

всех 4 видов речевой 

деятельности (чтения,письма, 

аудирования и говорения - 

монологической и 

диалогической речи), а также 

Сode of module: UC 

 

Name of module: 

Professional language -PL 

 

Name of discipline: 
Foreign language 

(professional) 

 

Prerequisites: : Foreign 

language B1 
 

Postrequisites: Foreign 

language C1 

Purpose: To form a 

professional foreign 

language speech allowing to 

implement various aspects 

of professional activity of 

future specialists to improve 

the level of professional 

competence of the specialist 

 

Brief description: Main 

direction  of the course 

"Professional foreign 

language" is teaching 

undergraduates to the 

speech communication in a 

foreign language within the 

subjects provided by the 

program, providing 

assistance to undergraduates 

in understanding the rules 

that subordinate to the use 

of grammatical, lexical and 

structural models in a real 

speech context. This 

implies: 

-formation of a sufficient 

level of proficiency in 

professional foreign 

information exchange, 

which involves the 

development of 

communication skills, 

further development of all 4 

types of speech activities 

(reading,writing, listening 



дамытуды, сондай-ақ белсенді 

кәсіби сөздікті жүйелі түрде 

кеңейтуді көздейді. 

 

- магистранттарды тілді өз 

бетінше зерттеу жұмыстарына 

тарту. 

 

Оқыту нәтижелері: Пәнді 

меңгеру нәтижесінде 

магистранттар кәсіби ортада 

және жалпы қоғамда шет 

тілінде коммуникацияны 

жүзеге асыра білуі, 

құжаттарды әзірлеуі, кешенді 

қызметтің нәтижелерін 

таныстыруы және қорғауы 

керек. 

 

 

 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Негізгі құзыреттіліктер  

(НҚ) – магистранттардың 

кәсіби қызметтің міндеттерін 

шешу үшін мемлекеттік тілде 

және шет тілінде ауызша және 

жазбаша түрдегі 

коммуникацияға дайындығы, 

қазіргі заманғы компьютерлік 

құралдарды, желілік 

технологияларды, деректер 

мен білім қорын пайдалана 

отырып ғылыми және кәсіби 

ақпаратты іздеудің 

практикалық тәсілдерін 

меңгеруі 

 

 

 

 

Пәндік құзыреттіліктер  

(ПҚ) – пәнді толық 

аяқтағаннан кейін 

магистранттар ғылыми 

қызметтің мәдениаралық 

ерекшеліктерін білуі тиіс. 

Мәдениетаралық ғылыми 

қарым-қатынас жағдайындағы 

коммуникативтік мінез-құлық 

ережелерін. Халықаралық 

тәжірибеде қабылданған 

ғылыми еңбектерді рәсімдеуге 

қойылатын талаптарды білуі 

тиіс. 

Арнайы құзыреттер – (АрҚ) 

систематическое расширение 

активного профессионального 

словаря. 

- приобщение магистрантов к 

самостоятельной 

исследовательской работе над 

языком. 

Результаты обучения: В 

результате освоения 

дисциплины магистранты 

должны уметь осуществлять 

коммуникации на иностранном 

языке в профессиональной 

среде и в обществе в целом, 

разрабатывать документацию, 

презентовать и защищать 

результаты комплексной 

деятельности. 
 

Формируемые компетенции: 

Основные компетенции (ОК) 

– Готовность магистрантов к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, владеть 

практическими способами 

поиска научной и 

профессиональной 

информации с использованием 

современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний 

Предметные компетенции 
(ПК) – после полного 

завершения дисциплины 

магистранты должны знать 

межкультурные особенности 

научной деятельности. 

Правила коммуникативного 

поведения в ситуациях 

межкультурного научного 

общения. Требования к 

оформлению научных трудов, 

принятые в международной 

практике. 

Специальные компетенции 

(СК) – знание о целях и задачах 

научной и научно-методической 

деятельности; 

 – знание теоретических и 

методологических основ 

and speaking - monologue 

and dialogue speech), as 

well as the systematic 

expansion of active 

professional dictionary. 

- introduction of 

undergraduates to 

independent research work 

on the language. 

Learning outcomes: As the 

result of acquiring the 

discipline undergraduates 

should be able to 

communicate in a foreign 

language in a professional 

environment and in society 

as a whole, to develop 

documentation, present and 

protect the results of 

complex activities. 

 

Formed competencies: 

Core competencies (CC) - 

Readiness of 

undergraduates to 

communicate verbally and 

in writing in the state 

language and a foreign 

language to solve the 

problems of professional 

activity, to know practical 

ways of finding scientific 

and professional 

information using modern 

computer tools, network 

technologies, databases and 

knowledge. Subject 

competence (SC) – after 

completion of the course 

master students should 

know peculiarities of 

intercultural research 

activities. Rules of 

communicative behavior in 

situations of intercultural 

scientific communication. 

Requirements for 

registration of scientific 

papers adopted in 

international practice. 

Special competence (SC) – 
– awareness of the goals 

and objectives of scientific 

and methodological 

activities; 

 – knowing  theoretical and 



- ғылыми және ғылыми-

әдістемелік қызметтің 

мақсаттары мен міндеттері 

туралы білімі болу керек; 

 - шет тілді мәдениеттің 

теориялық және әдіснамалық 

негіздерін білу; 

 - практикалық сипаттағы 

нақты әдістемелік міндеттерді 

шешу үшін отандық және 

шетелдік әдістемелік 

мұралардың жетістіктерін, 

шетел тілінде білім берудің 

қазіргі заманғы әдістемелік 

бағыттары мен 

тұжырымдамаларын білу; 

 

иноязычной культуры; 

 – знание достижений 

отечественного и зарубежного 

методического наследия, 

современных методических 

направлений и концепций 

иноязычного образования для 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера; 

 

methodological foundations 

of foreign language culture; 

 – knowledge of the 

achievements of domestic 

and foreign methodological 

heritage, modern 

methodological directions 

and concepts of foreign 

language education to solve 

specific methodological 

problems of a practical 

nature; 

Модуль коды: ЖООК 

Модуль атауы: ЖООК 

Пән атауы: Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Пререквизиттер: Педагогика 

(бакалавриат курсы) 

Постреквизиттер: кәсіби 

қызметте білім мен практикалық 

дағдыларды қолдану 

Мақсаты: студенттердің 

даму, тәрбиелеу және оқыту 

заңдылықтарын зерттеу және 

осы негізде білікті маманды 

даярлау процесін жетілдіру 

жолдарын әзірлеу. 

Қысқаша сипаттамасы: Орта 

білім берудің жаңартылған 

мазмұны аясында оқытудың 

жаңа әдістері мен 

технологияларын 

қарастырады. Педагогикалық 

үдерісті ғылыми талдау, 

болжау, жоспарлау және 

басқару әдістерін зерттейді. 

Гуманитарлық білім саласы 

және білім беру үдерісі 

субъектілерінің өзара іс-

қимылы ретінде педагогика 

туралы теориялық түсініктерді 

қалыптастырады 

Оқыту нәтижелері: 
абстрактілі ойлау, талдау, 

синтездеу қабілеті, өзінің 

зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін жетілдіру 

және дамыту қабілеті. 

Әлеуметтік құбылыстарды 

сыни талдауға қабілетті және 

дайын; қоғам дамуының 

Код модуля: ВК 

Название модуля: ВК 

Название дисциплины:   
Педагогика высшей школы 

Пререквизиты: Педагогика 

(курс бакалавриата) 

Постреквизиты: применение 

знаний и практических 

навыков в профессиональной 

деятельности 

Цель: исследование 

закономерностей развития, 

воспитания и обучения 

студентов и разработка на этой 

основе путей 

совершенствования процесса 

подготовки 

квалифицированного 

специалиста. 

Краткое описание: 
Рассматривает новейшие 

методики и технологии 

обучения  в рамках 

обновленного содержания 

среднего образования. Изучает 

методы научного анализа,  

прогнозирования, 

планирования и управления  

педагогическим процессом. 

Формирует теоретические 

представления о педагогике 

как отрасли гуманитарного 

знания и взаимодействии 

субъектов образовательного 

процесса 

 Результаты обучения: 
Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать 

Сode of module: UC 

Name of module: UC 

Name of discipline: Higher 

school pedagogy  

Prerequisites: Pedagogy 

(bachelor's course) 

Postrequisites: application 

of knowledge and practical 

skills in professional 

activities 

Purpose: research of 

regularities of development, 

education and training of 

students and development 

on this basis of ways of 

improvement of process of 

preparation of the qualified 

specialist. 

Brief description: 
Examines the latest teaching 

methods and technologies 

as part of the updated 

content of secondary 

education. Studies methods 

of scientific analysis, 

forecasting, planning and 

management of the 

pedagogical process. 

Forms theoretical ideas 

about pedagogy as a branch 

of humanitarian knowledge 

and interaction of subjects 

of the educational process 

Learning outcomes: 

Ability to abstract thinking, 

analysis, synthesis, the 

ability to improve and 

develop their intellectual 

and general cultural level. 



қандай да бір аспектісіне сын 

тұрғысынан қарайды, 

пікірталастарда белгілі бір  

ұстанымға сүйенеді және өз 

пікірін білдіре алады 

Қалыптасатын құзыреттер: 

өзінің зияткерлік және жалпы 

мәдени деңгейін, тұлғаның 

адамгершілік және дене 

дамуын жетілдіруге қабілетті 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Способен и готов к 

критическому анализу 

социальных явлений: умеет 

критически относиться к тому 

или иному аспекту развития 

общества, занимает 

определенную позицию в 

дискуссиях и высказывает  

свое собственное  мнение 

Формируемые компетенции: 
Способен к 

совершенствованию своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

нравственного развития 

личности  

Able and ready for critical 

analysis of social 

phenomena: able to be 

critical of a particular aspect 

of the development of 

society, takes a certain 

position in discussions and 

gives his own opinion 

Formed competencies: 
able to improve their 

intellectual and general 

cultural level, moral and 

physical development of the 

persononality 

Модуль атауы: «Білім беру 

үрдісін басқару» 

Пән атауы: Менеджмент 

Пререквизиттер: 
Экономикалық теория 

Постреквизиттер: 

Стратегиялық менеджмент 

Мақсаты: Магистранттарға 

менеджмент теориясы мен 

практикасы саласында терең 

біліммен қамтамасыз ету, бұл 

нарықтық экономика 

жағдайында университетті 

бітіргеннен кейін басқару 

қызметімен тиімді айналысуға 

мүмкіндік береді. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл 

пән басқару мазмұнын 

қарастырады және зерттейді 

және классикалық 

менеджмент негіздерін 

меңгеруге мүмкіндік береді, 

басқару принциптері, 

функциялары мен процестері 

туралы білім кешенін 

қалыптастырады, басқару 

қызметінің түрлі түрлерін 

жүзеге асырудың және 

басқару жүйелерін талдаудың 

нақты дағдыларын өңдейді 

Оқыту нәтижелері:  

- менеджменттің 

принциптерін, әдістерін және 

функцияларын біледі. 

- ұйымды өзара байланысты 

элементтер жүйесі ретінде 

қарастырады  

Название модуля: 
«Управление образовательным 

процессом» 

Название дисциплины: 

Менеджмент 

Пререквизиты:  

Экономическая теория 

Постреквизиты:  

Стратегический менеджмент 

Цель: Обеспечение 

магистрантов глубокими 

знаниями в области теории и 

практики менеджмента, что 

позволит им по окончании 

университета в условиях 

рыночной экономики 

эффективно заниматься 

управленческой  

деятельностью. 

Краткое описание: 
Рассматривает и изучает 

содержание управления и 

позволяет освоить основы 

классического менеджмента, 

формирует комплекс знаний о 

принципах, функциях и 

процессах управлении, 

вырабатывает конкретные 

навыки осуществления 

различных видов 

управленческой деятельности и 

анализа систем управления. 

Результаты обучения:  
- знает принципы, методы и 

функции менеджмента. 

- рассматривает организацию, 

как систему взаимосвязанных 

Module name: “ 

Educational process 

management ” 

Name of discipline: 

Management 

Prerequisites: Economic 

theory 

Postrequisites: Strategic 

management 

Purpose: Providing 

undergraduates with deep 

knowledge in the field of 

theory and practice of 

management, which will 

allow them to graduate from 

the University in a market 

economy to effectively 

engage in management 

activities. 

Brief description: 

Examines and studies the 

content of management and 

allows you to learn the 

basics of classical 

management, forms a set of 

knowledge about the 

principles, functions and 

processes of management, 

develops specific skills of 

various types of 

management activities and 

analysis of management 

systems 

Learning outcome:  

- knows the principles, 

methods and functions of 

management. 



- басқарушылық дағдыларды 

меңгерген. 

Қалыптасатын құзыреттер: 

құзыретті: 

- ұйымдағы ғылым және 

кәсіби қызмет түрі ретінде 

менеджмент туралы ұғымды 

анықтауда.  

- менеджментте алынған 

білімді, кәсіби қызмет 

процесінде пайдалану.  

- коммуникативтік және 

ұйымдастырушылық 

дағдыларды қолдануда 

элементов  

- владеет управленческими 

навыками. 

Формируемые компетенции: 
компетентны: 

- в определении понятия о 

менеджменте, как о науке и 

виде профессиональной 

деятельности в организации.  

- использовать полученные в 

менеджменте знания, в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

- в применении 

коммуникативных и 

организационных навыков 

- considers the organization 

as a system of interrelated 

elements  

- has managerial skills. 

Formed competence: 
competent: 

- in the definition of 

management as a science 

and type of professional 

activity in the organization.  

- use the knowledge gained 

in management, in the 

process of professional 

activity.  

- application of 

communication and 

organizational skills 

Модуль коды:  
 

Модуль атауы: Білім беру 

мен ғылымның өзекті 

мәселелері 

 

Пән атауы: Ғылым тарихы 

мен философиясы 

 

Пререквизиттер: 
Философия, саясаттану, 

мәдениеттану, әлеуметтану 

Постреквизиттер:  

 

Мақсаты: магистранттарға 

ғылымды оқып үйренудің 

негізгі аспектілерінің өзіне 

тән ерекшелігі мен өзара 

байланысын ашып көрсету, 

болмыс туралы біліктіліктерін 

және мәселені шеше алу 

жолдарын қалыптастыру; 

жалпыгуманитарлық 

сипаттағы әдебиетпен өз 

бетімен жұмыс жасай білу, 

басты көзқарастық 

мәселелерді және олардың 

шешімдерін таба білу; 

танымның негізгі принциптері 

мен заңдары туралы 

әлеуметтік өмірдің негіздері 

мен заңдылықтары туралы 

түсінігін қалыптасытыру.  

 

Қысқаша сипаттамасы: Ол 

тарихи философиялық 

жетістіктерді, идеяларды, 

көзқарастарды, әлемдік 

философиялық ой-пікірлерді 

Код модуля:  
 

Название модуля: Актуальные 

вопросы образования и науки 

 

Название дисциплины: 
История и философия науки 

 

Пререквизиты: Философия, 

политология, культурология, 

социология 

Постреквизиты:  

 

Цель: формирование у 

магистрантов умений и 

навыков самостоятельного 

исследования философских 

проблем, проявление интереса 

к познавательной деятельности, 

а также закреплений знаний у 

студентов по философской 

науке. Основной задачей 

студента заключается в 

исследовании философских 

учений, понятий, категорий, 

методов познания 

действительности и раскрытии 

взаимосвязи теории с 

практикой.  

 

Краткое описание: 
Рассматривает основные 

философские достижения, 

идеи, взгляды, теории мировой 

философской мысли в 

историческом аспекте, 

сохраняющие свою значимость 

при проведении научных 

исследований. Изучает 

Сode of module:  
 

Name of module: Topical 

issues of education and 

science 

 

Name of discipline: History 

and philosophy of science 

 

Prerequisites: Philosophy, 

political science, cultural 

studies, sociology 

Postrequisites:  

 

Purpose: formation of 

undergraduates ' skills and 

abilities of independent 

research of philosophical 

problems, the manifestation 

of interest in cognitive 

activity, as well as 

consolidation of knowledge 

among students in 

philosophical science. The 

main task of the student is 

to study philosophical 

doctrines, concepts, 

categories, methods of 

cognition of reality and 

reveal the relationship 

between theory and 

practice. 

 

Brief description: 
Examines the main 

philosophical achievements, 

ideas, views, theories of 

world philosophical thought 

in the historical aspect, 



тарихи тұрғыдан зерттейді, 

олар ғылыми зерттеулер 

жүргізуде маңыздылығын 

сақтайды. Ол мета-теориялық, 

теориялық, теориялық-

эмпирикалық және 

қолданбалы (эмпирикалық) 

деңгейлердегі, ғылыми-

зерттеу жұмыстарындағы 

философиялық және ғылыми 

білімдердің негізгі 

принциптерін және әдістерін 

зерттейді. Ғылыми 

зерттеулердің логикасын және 

оның нәтижелерін 

таныстырады 

 

Оқыту нәтижелері: ғылыми 

теориялардың негізгі 

концептілерін және қазіргі 

қоғамның түрлі сфераларын 

зерттеудің тиімді 

технологияларын біледі; 

философия, тарих, математика 

психология, мәдениеттану 

тағы сол сияқты әлеуметтік 

ғылымдармен тығыз 

байланыста бола отырып, 

олардың теорияларын ғылыми 

тұрғыдан қолдана алады; 

төзімділікке және кұрметтеуте 

негізделген тұлғааралық және 

мәдениаралық байланыстар 

дағдыларын, ұжымда 

жауапкершілікпен жұмыс 

істей алады.   

 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Негізгі құзіреттері (НҚ) - 

магистаннтар ғылымның 

тарихы мен философиясының 

негізгі 

түсініктерімен танысады және 

кәзіргі ғылыми даму жағдайға 

дұрыс баға беріп, бұл 

процеске 

теориялық білімдердерін 

пайдалана отыра қатысады. 

Пәндік құзіреттері (ПҚ) – 

пән толық аяқталғаннан кейін 

магистраннтар ғылым тарихы 

мен философиясы дегеніміз 

не, ғылым логикасы, ғылым 

тарихының статусы мен 

проблемалары қандай 

заңдылықтармен жүргізіледі, 

основные принципы и методы 

философского и научного 

познания метатеоретического, 

теоретического, теоретико-

эмпирического и прикладного 

(эмпирического) уровней, 

научно-исследовательской 

работы. Раскрывает логику 

научного исследования и 

изложения его результатов 

 

Результаты обучения: Знать 

методы научного познания и 

структуру научного знания; 

Уметь анализировать 

мировоззренческие проблемы, 

возникающие в науке на 

современном этапе ее развития;  

Владеть навыками 

проектирования и 

осуществления комплексных, в 

т.ч. междисциплинарных 

исследований на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения и 

знаний в области истории и 

философии науки; навыками 

аргументированного изложения 

своей позиции и ведения 

научных дискуссий. 

 

Формируемые компетенции: 

Основные компетенции (ОК) 
- магистры знакомятся с 

основными понятиями истории 

и философии науки, правильно 

оценивают состояние 

современного научного 

развития и участвуют в этом 

процессе с использованием 

теоретических знаний. 

Предметные компетенции 
(ПК) – после полного 

завершения дисциплины 

магистранты полностью 

осваивают основные 

закономерности, что такое 

история и философия науки, 

логика науки, статус и 

проблемы истории науки, 

методологические основы 

философии науки, роль и 

функции науки в обществе. 

Специальные компетенции 

(СК) – наука рассматривалась в 

большинстве случаев, когда она 

retain their importance in 

the conduct of scientific 

research. He studies the 

basic principles and 

methods of philosophical 

and scientific knowledge of 

metatheoretic, theoretical, 

theoretical and empirical 

and applied (empirical) 

levels, research work. 

Reveals the logic of 

scientific research and 

presentation of its results 

 

Learning outcomes: To 

know the methods of 

scientific knowledge and 

the structure of scientific 

knowledge; to be Able to 

analyze the ideological 

problems arising in science 

at the present stage of its 

development;  

Possess the skills of design 

and implementation of 

complex, including 

interdisciplinary research on 

the basis of a holistic 

system of scientific 

worldview and knowledge 

in the field of history and 

philosophy of science; skills 

of reasoned presentation of 

its position and conduct of 

scientific discussions. 

 

Formed competencies: 

Core competencies (CC) - 

masters get acquainted with 

the basic concepts of history 

and philosophy of science, 

correctly assess the state of 

modern scientific 

development and participate 

in this process using 

theoretical knowledge. 

Subject competence (SC) – 

after the full completion of 

the discipline 

undergraduates fully master 

the basic laws of what is the 

history and philosophy of 

science, the logic of science, 

the status and problems of 

the history of science, the 

methodological foundations 



ғылым философиясының 

методологиялық негіздерін, 

қоғамдағы ғылымның рөлі 

мен қызметтерін толық 

меңгеріп шығады. 

Арнайы құзіреттері (АҚ) – 

ғылым көп жағдайда қазіргі 

өркениеттің барлық жаман 

жақтары мен күнәләріне 

жауапты болатын жағдайда 

қаралып келді, осы мәселеге 

дұрыс шешімдер қабылдауға 

үйренесіздер; ғылыми 

дамудың мәнін, 

мүмкіндіктерін, 

заңдылықтарын айқындауды, 

келешегін және негізгі 

түрлерін түсінеді; 

философиялық концепцияның 

ғылымның дамыуна әсерін 

қалыптастырады. 

несет ответственность за все 

плохие стороны и грехи 

современной цивилизации, вы 

учитесь принимать правильные 

решения по этому вопросу; 

понимают сущность, 

возможности, закономерности, 

перспективы и основные 

формы научного развития; 

формируют влияние 

философской концепции на 

развитие науки. 

of the philosophy of 

science, the role and 

functions of science in 

society. 

Special competence (SC) – 

science was considered in 

most cases, when it is 

responsible for all the bad 

sides and sins of modern 

civilization, you learn to 

make the right decisions on 

this issue; understand the 

essence, capabilities, 

patterns, prospects and basic 

forms of scientific 

development; form the 

influence of the 

philosophical concept on 

the development of science. 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: MMТ 5308 

Пән атауы: Микро-

макроэкономикалық талдау  

Пререквизиттері: 

экономикалық теория 

Постреквизиттері: зерттеу 

іс-тәжірибесі, магистрлік 

диссертацияны орындау 

Мақсаты: нарықты зерттеу, 

сатып алушылардың мінез-

құлқын зерттеу, жағдай мен 

мәселені талдау, 

мүмкіндіктеріне қарай шешім 

қабылдаулары, бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру және 

табысты көбейту. Бұл пән 

магистранттың барлық болып 

жатқан үрдістерді макро- және 

микродеңгейде түсінуі үшін 

керек. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: микро-

макроэкономикалық 

талдаудың ары қарай 

негізделуін С.Н. Бернштейн, 

А.Н. Колмогоров, А.Я. 

Хинчин, Р. Мизеса және П. 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: MMA 

5308 

Название дисциплины: 

Микро-макроэкономический 

анализ 

Пререквизиты: экономическая 

теория 

Постреквизиты: 

исследовательская практика, 

выполнение магистерской 

диссертации 

Цель изучения: исследование 

рынка, изучение поведения 

покупателей, анализ ситуации 

и проблемы, их решение с 

учетом имеющихся 

возможностей, повышение 

конкурентоспособности, 

увеличение прибыли. Данная 

дисциплина нужна для того, 

чтобы магистранту понять все 

происходящие процессы на 

макро- и микро- уровне. 

Краткое содержание 

основных разделов: 

Дальнейшее обоснование 

микро-макроэкономического 

анализа получила в работах 

С.Н. Бернштейна, А.Н. 

Колмогорова, А.Я. Хинчина, Р. 

Мизеса и П. Леви. Ими 

установлены тесные связи 

между  математическими 

EC 1.1 

Identifier discipline: MMA 

5308 

Title discipline: Micro 

macroeconomic analysis 

Prerequisites: economic 

theory 

Postrequisites: research 

practice, the performance of 

the master's thesis 

 Studying purpose: market 

research study of consumer 

behavior, analysis of the 

situation and problems and 

their solution on existing 

capacities and 

competitiveness, increase 

profits. This discipline is 

needed in order to understand 

all undergraduates processes 

occurring at the macro and 

micro level. 

Summary of the main 

sections: Further study of 

micro-macro-economic 

analysis in the works of SN 

Bernstein, AN Kolmogorov, 

AJ Khinchin, R. von Mises 

and Levy. They established 



Левидің еңбектерінде көруге 

болады. Олар математикалық 

моделдер мен экономика 

арасында тығыз байланысын 

көрсеткен. Математикалық 

моделдің практикамен 

байланысы математикалық 

статистиканың – 

ықтималдықтар теориясына 

ұқсас математикалық пәннің 

пайда болуына әкелді. 

Күтілетін нәтиже: 

бәсекелес фирманың пайдасын 

максиммизациялау, жетілген 

бәсеке нарығы, монополия 

және монопсония, 

монополиялық бәсекелестік 

және олигополия, өндіріс 

факторлар нарығы, жалпы 

тепе-теңдік, қоғамдық 

игіліктер.  

Құзыреті: теория және 

практиканы, сұраныс пен 

ұсыныстың қалыптасуын, 

салыстырмалы статистиканы 

және сұранысты талдауды, 

еңбекті ұсыну және 

шаруашылық жүргізу 

капиталын, өндіріс және өнім 

шығындарын, бәсекелес 

фирманың пайдасын 

максимизациялау, 

шаруашылық жүргізу 

тәжірибесінде магистранттар 

объективті экономикалық 

заңдылықтардың қызмет ету 

механизмін қолану негіздерін 

игереді.  

 

моделями  и экономикой. Связь 

математической модели с 

практикой привела к 

возникновению и развитию 

математической статистики – 

прикладной математической 

дисциплины, родственной 

теории вероятностей. 

Ожидаемые результаты: 

максимизацию прибыли 

конкурентной фирмы, рынок 

совершенной конкуренции, 

монополия и монопсония, 

монополистическая 

конкуренция и олигополия, 

рынки факторов производства, 

общее равновесие, 

общественные блага 

Компетенции: магистранты 

будут знать основы   

использования   механизма  

действия  объективных  

экономических законов  в  

практике хозяйствования, 

теорию и практику, 

формирование  спроса  и 

предложения, сравнительную 

статистику и анализ спроса, 

предложение труда и капитала 

домохозяйствами, 

производство и издержки 

производства, максимизацию 

прибыли конкурентной фирмы. 

 

close ties between the 

mathematical models and the 

economy. Connection with 

the practice of the 

mathematical model has led 

to the emergence and 

development of mathematical 

statistics - applied 

mathematical disciplines 

related probability theory. 

Expected results: profit-

maximizing competitive 

firm, perfect competition, 

monopoly and monopsony, 

monopolistic competition 

and oligopoly, factor 

markets, general equilibrium, 

public goods 

Competencies: 

undergraduates will know the 

basics of using the 

mechanism of action of 

objective economic laws in 

management practice, theory 

and practice, the formation of 

supply and demand, 

comparative statistics and 

analysis of the demand, the 

supply of labor and capital 

by households, production 

and production costs, profit-

maximizing competitive firm 

ВК 

Пәннің шифры: IZhKT 5306 

Пән атауы: Инновация және 

кәсіпкерлік тәуекелдер  

Пререквизиттері: кәсіпорын 

экономикасы 

ВК 

Шифр дисциплины: OEIP 

5306 

Название дисциплины: 

Инновации и 

предпринимательские риски 

 

Пререквизиты: экономика 

предприятия 

ВК 

Identifier discipline: IER 

5306 

Title discipline: Innovation 

and Entrepreneurial Risks 



Постреквизиттері: 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Мақсаты: инвестициялық 

жобалардың тиімді болуының 

механизмін зерттеу. 

Инвестициялық жобалардың 

тиімділігінің экономикалық 

мазмұны және қажеттілігін 

зерттеу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: инвестициялық 

және инновациялық 

стратегияларда басқару 

шешімдерін тиімді қабылдау, 

қаржылық инвестициялар 

портфелін қалыптастыруда 

нақты инвестициялаудың 

мақсатты бағдарламасын 

әзірлеу нысандарының тиімді 

бағыттарын таңдау.  

Күтілетін нәтиже: пәнді 

игеру нәтижесінде 

магистранттар: - 

инвестициялық шешімдер 

қабылдау логикасын игеру; 

- осы басқару үрдісіндегі 

отандық және шетелдік 

шаруашылық тәжірибедегі 

қазіргі инвестициялық 

технологиялар мен 

құрылғыларды қолдану; 

Құзыреті: - нарықтық 

экономикаға сай 

инвестициялық қызметті 

басқарудың қазіргі әдістер 

жүйесі туралы білу; 

- жаңа инвестициялық 

идеологияны және 

басқарудың 

инвестициялық 

мәдениетін қабылдау; 

- логикалық, 

аналитикалық және 

концептуалды ойлауды 

игеру 

 

 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

 

Цель изучения: исследование 

механизма достижения 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

Изучение необходимости и 

экономического содержания 

эффективности 

инвестиционного проекта.  

Краткое содержание 

основных разделов: принятия 

управленческих решений в 

области обоснования 

инвестиционной и 

инновационной стратегий, 

выбора эффективных 

направлений и форм 

разработки целенаправленной 

программы реального 

инвестирования и 

формирования 

сбалансированного портфеля 

финансовых инвестиций. 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен:  

- вырабатывать логику 

принятия инвестиционных 

решений; 

- использовать современные 

инвестиционные технологии и 

инструменты, практикуемые в 

отечественной и зарубежной 

хозяйственной практике в 

процессе этого управления. 

Компетенции: - иметь 

представление о системе 

современных методов 

управления инвестиционной 

деятельности, адекватных 

рыночной экономике; 

- воспринимать новую 

инвестиционную идеологию и 

инвестиционную культуру 

управления;  

Prerequisites: enterprise 

economy 

Postrequisites: Work 

practice 

Studying purpose: study of 

the mechanism to achieve 

efficiency of investment 

projects. Study the need for 

and effectiveness of the 

economic content of the 

investment project 

Summary of the main 

sections: management 

decision-making in the field 

of study of investment and 

innovation strategies, the 

choice of effective directions 

and forms to develop a 

focused program of real 

investment and formation of 

a balanced portfolio of 

financial investments 

Expected results: As a 

result of studying the 

discipline master's degree 

must:  

- To develop the logic of 

making investment decisions;  

- Use of modern investment 

techniques and tools 

practiced in domestic and 

foreign economic practices in 

the process control 

Competencies: - Have an 

understanding of the system 

of modern methods of 

management of investment 

activities, adequate market 

economy;  

- Open to new investment 

ideology and investment 

management culture;  

- Master the skills of logical, 

analytical and conceptual 

thinking 



- овладеть навыками 

логического, аналитического и 

концептуального мышления. 

Модуль коды: 

Модуль атауы: 

Пән атауы: Экономиканың 

инвестициялық және 

инновациялық дамуы 

Пререквизиттер: кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттер: 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Мақсаты: инновациялық 

даму экономикасының 

контекстінде инвестициялық 

талдаудың теориясы мен 

тәжірибесінің қазіргі жағдайы 

туралы білім жүйесін меңгеру, 

магистрлерді дайындаудың 

білім беру нәтижелеріне қол 

жеткізу үшін инновациялық 

саладағы инвестициялық 

қызметті талдау әдістемесін 

және оның ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қаржыландыру объектісі 

ретінде инновациялық процесс 

түсінігі және оның құрылымы. 

Инновациялық қызметтегі 

Инвестициялар ұғымы. 

Инвестициялық инновациялық 

процестің кезеңдері. 

Инновацияға инвестициялау 

ерекшеліктері. 

Инновацияларға 

инвестициялаудағы 

тәуекелдер. Инновациялық 

жобалар. Инвестициялық 

жобалар. Инновациялық 

жобаларды қаржыландырудың 

қатысушылары, кезеңдері мен 

ерекшеліктері. Инновациялық 

қызметті қаржыландыруды 

ұйымдастырудың мәні. 

Инновациялық қызметті 

Код модуля: 

Название модуля: 

Название дисциплины: 

Инвестиционно- 

инновационное развитие 

экономики 

Пререквизиты: экономика 

предприятия  

Постреквизиты: 

Производственная практика 

 

Цель: Целью дисциплины  

является овладение системой 

знаний о современном 

состоянии теории и практики 

инвестиционного анализа в 

контексте экономики 

инновационного развития, 

изучение методологии анализа 

инвестиционной деятельности 

и его особенностей в 

инновационной сфере для 

достижения образовательных 

результатов ООП подготовки 

магистров. 

Краткое описание: Понятие 

инновационного процесса как 

объекта финансирования и его 

структура. Понятие 

инвестиций в инновационной 

деятельности. Этапы 

инвестиционно 

инновационного процесса. 

Особенности инвестирования в 

инновации. Риски в 

инвестировании в инновации. 

Инновационные проекты. 

Инвестиционные проекты. 

Участники, этапы и 

особенности финансирования 

инновационных проектов. 

Сущность организации 

финансирования 

инновационной деятельности. 

Сущность, цели, задачи и 

Code of module: 

Name of module: 

The name of the discipline: 

Investment and innovation 

development of the 

economy 

Prerequisites: enterprise 

economy 

Post-requisites:  

Work practice 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to master 

the system of knowledge 

about the current state of the 

theory and practice of 

investment analysis in the 

context of the economy of 

innovative development, the 

study of the methodology of 

analysis of investment 

activity and its features in 

the field of innovation to 

achieve educational results 

PLO training masters. 

Brief description: The 

concept of innovation 

process as an object of 

financing and its structure. 

The concept of investment 

in innovation. Stages of 

investment and innovation 

process. Features of 

investment in innovation. 

Risks in investing in 

innovation. Innovative 

project. Investment project. 

Participants, stages and 

features of financing 

innovative projects. The 

essence of the organization 

of financing of innovative 

activity. The essence, goals, 

objectives and functions of 

the organization of 



қаржыландыруды 

ұйымдастырудың мәні, 

мақсаты, міндеттері және 

функциялары. Инновациялық 

қызметті қаржыландыру 

көздері мен нысандарын 

жіктеу. Ұлттық 

экономикадағы инновациялық 

қызметті қаржыландыру 

әдістері. 

Күтілетін нәтижелер:  

- инновациялық саладағы 

инвестициялық қызметті 

ұйымдастырудың теориялық 

негіздері мен технологиясын 

білу;  

- инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалай білу;  

- инновациялық саладағы 

инвестициялық қызметке 

талдау жүргізу дағдыларын 

меңгеру. 

Құзыреттілігі:  

- әзірленген бағдарламаға 

сәйкес дербес зерттеулер 

жүргізу қабілеті 

- инновациялық қызметті, 

инновациялық үрдісті және 

инновациялық кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру және дамыту 

мәселелері бойынша 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау;  

- инновациялық жобалардың 

техникалық-экономикалық 

негіздемесін жүзеге асыра 

білу; 

- өзгермелі сыртқы орта 

жағдайында нарықтағы 

әртүрлі инновациялық типтегі 

шаруашылық субъектілерінің 

мінез-құлқын талдау. 

функции организации 

финансирования 

инновационной деятельности. 

Классификация источников и 

форм финансирования 

инновационной деятельности. 

Методы финансирования 

инновационной деятельности в 

национальной экономике. 

Ожидаемые результаты:  
- знать теоретические основы и 

технологии организации 

инвестиционной деятельности 

в инновационной сфере;  

- уметь оценивать 

эффективность 

инвестиционных проектов;  

- владеть навыками проведения 

анализа инвестиционной 

деятельности в инновационной 

сфере. 

Компетенции: 

- способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

-  принимать управленческие 

решения по вопросам 

организации и развития 

инновационной деятельности, 

инновационного процесса и 

инновационного 

предпринимательства;  

- уметь осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование инновационных 

проектов; 

- анализировать 

поведение хозяйствующих 

субъектов различных 

инновационных типов на 

рынке в условиях 

изменяющейся внешней среды. 

financing of innovation. 

Classification of sources 

and forms of financing of 

innovation. Methods of 

financing innovation in the 

national economy. 

Expected results:  
- to know the theoretical 

foundations and 

technologies of the 

organization of investment 

activity in the innovation 

sector;  

- be able to assess the 

effectiveness of investment 

projects;  

- possess the skills of 

analysis of investment 

activity in the field of 

innovation. 

Competences:  

- ability to conduct 

independent research in 

accordance with the 

developed program 

- make management 

decisions on the 

organization and 

development of innovation, 

innovation process and 

innovative 

entrepreneurship;  

- be able to carry out a 

feasibility study of 

innovative projects; 

- analyze the behavior of 

economic entities of various 

innovative types in the 

market in a changing 

environment. 

 



ВК 

Пәннің шифры: EAI 1105 

Пән атауы: Инвестицияларды 

экономикалық талдау  

Пререквизиттері: кәсіпорын 

экономикасы 

Постреквизиттері: 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Мақсаты: басқарушы 

ұйымдардың ең маңызды 

функциясы ретінде 

экономикалық қызметті 

талдаудың біртұтас көрінісін 

алу; басқарушылық 

шешімдерді әзірлеудің және 

қабылдаудың әртүрлі 

кезеңдерінде экономикалық 

талдаудың негізгі әдістерін 

түсіну және оларды қолдану; 

әртүрлі салаларды, өндірістік, 

экономикалық және 

инвестициялық қызметті 

талдау мен бағалауда 

практикалық дағдыларды алу. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: өндірістік, 

қаржылық-несиелік, 

бюджеттік, инвестициялық 

және басқа ұйымдардың 

қызметінің тиімділігі мен даму 

бағыттарын талдау 

әдістемесінің мазмұнын, 

принциптері мен 

ерекшеліктерін ашуға көңіл 

бөлу. Нарықтық экономика 

ұйымдардан ғылыми-

техникалық прогресті, басқару 

мен басқарудың тиімді 

формаларын, кәсіпкерлікті 

жандандыру негізінде өндіріс 

тиімділігін, бәсекеге қабілетті 

өнім мен қызмет көрсетуді 

арттыруды талап етеді. 

Күтілетін нәтиже: Пәнді 

оқу нәтижесінде магистрант: - 

өндірістің техникалық және 

ұйымдастырушылық деңгейін 

ВК 

Шифр дисциплины: EAI 1105 

Название дисциплины: 

Экономический анализ 

инвестиций 

Пререквизиты: экономика 

предприятия 

Постреквизиты: 

Производственная практика 

Цель изучения: - получение 

целостного представления об 

анализе хозяйственной 

деятельности как, важнейшей 

функции управления 

организациями; осмысление и 

понимание основных методов 

экономического анализа, и их 

применения, на разных стадиях 

разработки и принятия 

управленческих решений; 

получение практических 

навыков по анализу и оценке 

различных направлений, 

производственно - 

хозяйственной и 

инвестиционной деятельности. 

Краткое содержание 

основных разделов: основное 

внимание уделить раскрытию 

содержания, принципов и 

особенностей методики 

анализа эффективности 

деятельности и направлений 

развития производственных, 

финансово-кредитных, 

бюджетных, инвестиционных и 

прочих организаций. Рыночная 

экономика требует от 

организаций повышения 

эффективности производства, 

конкурентоспособности 

продукции и услуг на основе 

внедрений достижений научно-

технического прогресса, 

эффективных форм 

хозяйствования и управления, 

активизации 

предпринимательства. 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен:  - осуществлять анализ 

ВК 

Identifier discipline: EAI 

1105 

Title discipline: Investment 

and innovation development 

of the economy 

Prerequisites: enterprise 

economy 

Postrequisites: Work 

practice 

Studying purpose: 

obtaining a holistic view of 

the analysis of economic 

activity as the most important 

function of managing 

organizations; 

comprehension and 

understanding of the basic 

methods of economic 

analysis, and their 

application, at different 

stages of the development 

and adoption of managerial 

decisions; obtaining practical 

skills in the analysis and 

evaluation of various areas, 

production, economic and 

investment activities. 

Summary of the main 

sections: focus on disclosing 

the content, principles and 

features of the methodology 

for analyzing the 

effectiveness of activities and 

directions of development of 

production, financial and 

credit, budgetary, investment 

and other organizations. The 

market economy requires 

organizations to increase 

production efficiency, 

competitive products and 

services based on the 

implementation of scientific 

and technological progress, 

effective forms of 



талдауға; 

- материалдық, еңбек және 

қаржылық ресурстарды 

пайдалану тиімділігіне талдау 

жасау; 

- өнім өндірісі мен 

сатылымына талдау жасау; 

- негізгі құралдарды 

пайдалануды талдау; 

- ұйымның қаржылық 

жағдайын және іскерлік 

белсенділігін бағалау. 

Құзыреті: -  

Аумақтарды пайдалану және 

дамыту бойынша басқару 

шешімдерін қабылдау үшін 

қажетті құжаттаманы 

дайындау. Қолданыстағы 

жылжымайтын мүлікті 

пайдаланудың экономикалық 

тиімділігін анықтау бойынша 

ұсыныстар дайындау. 

Аумақтың әлеуметтік-

экономикалық дамуын 

жобалау мен талдауға қатысу. 

Бағалау объектісі және сол 

сияқты объектілер туралы 

қажетті және жеткілікті 

ақпаратты жинаңыз және 

өңдеңіз. Қолданылатын 

бағалау тәсілдері мен 

әдістеріне сүйене отырып, 

бағалау пәнін есептеңіз. 

Тәсілдер арқылы алынған 

нәтижелерді қорытындылаңыз 

және бағалау объектісінің 

мәнінің түпкілікті мәні туралы 

ақылға қонымды қорытынды 

беріңіз. 

технико-организационного 

уровня производства; 

- анализировать эффективность 

использования материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- анализировать производство и 

реализацию продукции; 

- анализировать использование 

основных фондов; 

- оценивать финансовое 

состояние и деловую 

активность организации. 

Компетенции: - 

Подготавливать 

документацию, необходимую 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории.  

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах.  Производить 

расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

Обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости объекта 

оценки.  

management and 

management, and the 

revitalization of 

entrepreneurship. 

Expected results: As a 

result of studying the 

discipline, the undergraduate 

should: - analyze the 

technical and organizational 

level of production; 

- analyze the effectiveness 

of the use of material, labor 

and financial resources; 

- analyze the production and 

sale of products; 

- analyze the use of fixed 

assets; 

- assess the financial 

condition and business 

activity of the organization. 

Competencies: - To 

prepare the documentation 

necessary for making 

management decisions on the 

operation and development 

of territories. To prepare 

proposals for determining the 

economic efficiency of the 

use of existing real estate. 

Participate in the design and 

analysis of the socio-

economic development of the 

territory. Collect and process 

the necessary and sufficient 

information about the 

valuation object and similar 

objects. Calculate the 

valuation of the valuation 

subject based on applicable 

valuation approaches and 

methods. Summarize the 

results obtained by the 

approaches, and give a 

reasonable conclusion about 

the final value of the value of 

the valuation object. 

Модуль коды: 

Модуль атауы: 

Пән атауы: Экономиканың 

инвестициялық және 

Код модуля: ВК 

Название модуля: ВК 

Название дисциплины: 

Code of module: 

Name of module: 

The name of the discipline: 



инновациялық дамуы 

Пререквизиттер: 

Постреквизиттер: 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Мақсаты: инновациялық 

даму экономикасының 

контекстінде инвестициялық 

талдаудың теориясы мен 

тәжірибесінің қазіргі жағдайы 

туралы білім жүйесін меңгеру, 

магистрлерді дайындаудың 

білім беру нәтижелеріне қол 

жеткізу үшін инновациялық 

саладағы инвестициялық 

қызметті талдау әдістемесін 

және оның ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Қаржыландыру объектісі 

ретінде инновациялық процесс 

түсінігі және оның құрылымы. 

Инновациялық қызметтегі 

Инвестициялар ұғымы. 

Инвестициялық инновациялық 

процестің кезеңдері. 

Инновацияға инвестициялау 

ерекшеліктері. 

Инновацияларға 

инвестициялаудағы 

тәуекелдер. Инновациялық 

жобалар. Инвестициялық 

жобалар. Инновациялық 

жобаларды қаржыландырудың 

қатысушылары, кезеңдері мен 

ерекшеліктері. Инновациялық 

қызметті қаржыландыруды 

ұйымдастырудың мәні. 

Инновациялық қызметті 

қаржыландыруды 

ұйымдастырудың мәні, 

мақсаты, міндеттері және 

функциялары. Инновациялық 

қызметті қаржыландыру 

көздері мен нысандарын 

жіктеу. Ұлттық 

экономикадағы инновациялық 

Инвестиционно- 

инновационное развитие 

экономики 

Пререквизиты:  

Постреквизиты: 
Производственная практика 

 

Цель: Целью дисциплины  

является овладение системой 

знаний о современном 

состоянии теории и практики 

инвестиционного анализа в 

контексте экономики 

инновационного развития, 

изучение методологии анализа 

инвестиционной деятельности 

и его особенностей в 

инновационной сфере для 

достижения образовательных 

результатов ООП подготовки 

магистров. 

Краткое описание: Понятие 

инновационного процесса как 

объекта финансирования и его 

структура. Понятие 

инвестиций в инновационной 

деятельности. Этапы 

инвестиционноинновационного 

процесса. Особенности 

инвестирования в инновации. 

Риски в инвестировании в 

инновации. Инновационные 

проекты. Инвестиционные 

проекты. Участники, этапы и 

особенности финансирования 

инновационных проектов. 

Сущность организации 

финансирования 

инновационной деятельности. 

Сущность, цели, задачи и 

функции организации 

финансирования 

инновационной деятельности. 

Классификация источников и 

форм финансирования 

инновационной деятельности. 

Методы финансирования 

инновационной деятельности в 

Investment and innovation 

development of the 

economy 

Prerequisites: 

Post-requisites: Work 

practice 

Purpose: The purpose of 

the discipline is to master 

the system of knowledge 

about the current state of the 

theory and practice of 

investment analysis in the 

context of the economy of 

innovative development, the 

study of the methodology of 

analysis of investment 

activity and its features in 

the field of innovation to 

achieve educational results 

PLO training masters. 

Brief description: The 

concept of innovation 

process as an object of 

financing and its structure. 

The concept of investment 

in innovation. Stages of 

investment and innovation 

process. Features of 

investment in innovation. 

Risks in investing in 

innovation. Innovative 

project. Investment project. 

Participants, stages and 

features of financing 

innovative projects. The 

essence of the organization 

of financing of innovative 

activity. The essence, goals, 

objectives and functions of 

the organization of 

financing of innovation. 

Classification of sources 

and forms of financing of 

innovation. Methods of 

financing innovation in the 

national economy. 

Expected results:  



қызметті қаржыландыру 

әдістері. 

Күтілетін нәтижелер:  

- инновациялық саладағы 

инвестициялық қызметті 

ұйымдастырудың теориялық 

негіздері мен технологиясын 

білу;  

- инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалай білу;  

- инновациялық саладағы 

инвестициялық қызметке 

талдау жүргізу дағдыларын 

меңгеру. 

Құзыреттілігі:  

- әзірленген бағдарламаға 

сәйкес дербес зерттеулер 

жүргізу қабілеті 

- инновациялық қызметті, 

инновациялық үрдісті және 

инновациялық кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру және дамыту 

мәселелері бойынша 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау;  

- инновациялық жобалардың 

техникалық-экономикалық 

негіздемесін жүзеге асыра 

білу; 

- өзгермелі сыртқы орта 

жағдайында нарықтағы 

әртүрлі инновациялық типтегі 

шаруашылық субъектілерінің 

мінез-құлқын талдау. 

национальной экономике. 

Ожидаемые результаты:  
- знать теоретические основы и 

технологии организации 

инвестиционной деятельности 

в инновационной сфере;  

- уметь оценивать 

эффективность 

инвестиционных проектов;  

- владеть навыками проведения 

анализа инвестиционной 

деятельности в инновационной 

сфере. 

Компетенции: 

- способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

-  принимать управленческие 

решения по вопросам 

организации и развития 

инновационной деятельности, 

инновационного процесса и 

инновационного 

предпринимательства;  

- уметь осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование инновационных 

проектов; 

- анализировать 

поведение хозяйствующих 

субъектов различных 

инновационных типов на 

рынке в условиях 

изменяющейся внешней среды. 

 

 

- to know the theoretical 

foundations and 

technologies of the 

organization of investment 

activity in the innovation 

sector;  

- be able to assess the 

effectiveness of investment 

projects;  

- possess the skills of 

analysis of investment 

activity in the field of 

innovation. 
Competences:  

- ability to conduct independent 

research in accordance with the 

developed program 

- make management decisions on 

the organization and development 

of innovation, innovation process 

and innovative entrepreneurship;  

- be able to carry out a feasibility 

study of innovative projects; 

- analyze the behavior of 

economic entities of various 

innovative types in the market in 

a changing environment. 

 

Модуль коды:  

Модуль атауы:  
Пән атауы: Экономикалық 

жаңғырту және кеңістіктік 

даму 

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер:  

Код модуля: MSDESK2 

Название модуля: Модернизация 

экономической системы Казахстана 

Название дисциплины: 

Модернизация экономики и 

пространственное развитие 

Пререквизиты:  

Постреквизиты:  

Code of module:   

Name of module: 

The name of the 

discipline: Economic 

modernization and spatial 

development 

Prerequisites:  

Post-requisites: 



Мақсаты: Нарықтық 

экономикада кез келген 

кәсіпкердің, жеке, 

корпоративтік фирманың, 

мемлекеттік кәсіпорынның, 

өңірлік институттар мен 

басқару органдарының 

қызметі экономикалық 

ортаны елеулі зерделеу 

және бағалау жағдайында 

табысты болуы мүмкін. 

Пәнді оқытудың мақсаты 

экономиканың даму үрдісін 

анықтау мақсатында оның 

дамуының нақты 

мәліметтері негізінде оның 

жағдайын талдаудың 

практикалық дағдыларын 

меңгеру болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Елдердің әлеуметтік-

экономикалық 

модернизациясын зерттеу 

әдістемесімен танысу. 

Шығыс елдерінде өтіп 

жатқан жаңғырту 

үдерістерінің өңірлік 

ерекшелігін талдау. 

Модернизациялаудың 

экономикалық және 

әлеуметтік аспектілерін 

зерттеу. Қазіргі әлеуметтік-

экономикалық 

жаңғыртудың жетістіктерін, 

қарама-қайшылықтарын, 

парадокстарын қарау. 

Күтілетін нәтижелер: - 

халық шаруашылығының 

өзара байланысты 

салаларының, салалары мен 

секторларының күрделі 

жиынтығы ретінде 

экономикамен танысу  

-экономикалық талдау 

әдістерімен танысу және 

оларды экономиканың 

әлеуметтік-экономикалық 

даму нәтижелерін бағалауда 

қолдана білу  

- экономикаға түрлі 

факторлардың әсерін 

анықтау  

- өзара байланыста 

Цель: В рыночной экономике 

деятельность любого 

предпринимателя, частной, 

корпоративной фирмы, 

государственного предприятия, 

региональных институтов и органов 

управления может быть успешной 

при условии серьезного изучения и 

оценки экономической среды. 

Целью преподавания дисциплины 

является овладение практическими 

навыками анализа состояния 

экономики на основе реальных 

данных ее развития с целью 

определения тенденций ее 

развития. 

Краткое описание: Ознакомление с 

методологией изучения социально-

экономической модернизации 

стран. Анализ региональной 

специфики модернизационных 

процессов, протекающих в странах 

Востока. Изучение экономических 

и социальных аспектов 

модернизации. Рассмотрение 

достижений, контрастов, 

парадоксов современной 

социально-экономической 

модернизации. 

Ожидаемые результаты:  

-ознакомиться с экономикой как 

сложной совокупностью 

взаимосвязанных сфер, отраслей и 

секторов народного хозяйства  

-ознакомиться с методами 

экономического анализа и уметь 

применять их в оценке результатов 

социально-экономического 

развития экономики  

- определять влияние различных 

факторов на экономику  

- уметь анализировать 

макроэкономические показатели во 

взаимосвязи  

-изучить методы количественного 

измерения конкурентоспособности 

экономики 

Компетенции: 

УК -1Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

Purpose: In a market 

economy, the activities of 

any entrepreneur, private, 

corporate firm, state 

enterprise, regional 

institutions and 

governments can be 

successful if the economic 

environment is seriously 

studied and evaluated. 

The purpose of teaching is 

to master the practical 

skills of analyzing the 

state of the economy on 

the basis of real data of its 

development in order to 

determine the trends of its 

development. 

Brief description: 

Introduction to the 

methodology of studying 

the socio-economic 

modernization of 

countries. Analysis of 

regional specifics of 

modernization processes 

in the East. Study of 

economic and social 

aspects of modernization. 

Consideration of 

achievements, contrasts, 

paradoxes of modern 

socio-economic 

modernization. 

Expected results:  

- to get acquainted with 

the economy as a complex 

set of interrelated spheres, 

industries and sectors of 

the national economy  

- get acquainted with the 

methods of economic 

analysis and be able to 

apply them in assessing 

the results of socio-

economic development of 

the economy  

- determine the impact of 

various factors on the 

economy  

- be able to analyze 

macroeconomic indicators 

in the relationship  

- to study the methods of 

quantitative measurement 



макроэкономикалық 

көрсеткіштерді талдай білу  

- экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін сандық өлшеу 

әдістерін зерттеу 

Құзыреттілігі:  

ОК -1 қазіргі ғылыми 

жетістіктерді сыни талдау 

және бағалау, зерттеу және 

практикалық міндеттерді 

шешу кезінде жаңа 

идеяларды жасау қабілеті, 

соның ішінде пәнаралық 

салаларда 

ОУК-2: кешенді 

зерттеулерді жобалау және 

жүзеге асыру қабілеті, оның 

ішінде пәнаралық, тұтас 

жүйелік ғылыми 

дүниетаным негізінде Тарих 

және Ғылым философиясы 

саласындағы білімді 

пайдалана отырып 

ОПК-1: қазіргі заманғы 

зерттеу әдістерін және 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды пайдалана 

отырып, тиісті кәсіби салада 

ғылыми-зерттеу қызметін 

дербес жүзеге асыру 

қабілеті 

КҚ-4: ұйымдар мен 

мемлекеттік саясат 

қызметінде туындайтын 

экономикалық 

проблемаларды шешу 

мақсатында қазіргі заманғы 

экономикалық 

зерттеулердің нәтижелерін 

бейімдеу қабілеті 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2: Способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

ОПК-1: способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-4: способность адаптировать 

результаты современных 

экономических исследований для 

целей решения экономических 

проблем, возникающих в 

деятельности организаций и 

государственной политики 

of the competitiveness of 

the economy 

Competences: 

OK -1 Ability to critically 

analyze and evaluate 

modern scientific 

achievements, generate 

new ideas in solving 

research and practical 

problems, including in 

interdisciplinary fields 

OUK-2: the Ability to 

design and carry out 

comprehensive research, 

including 

interdisciplinary, based on 

a holistic systemic 

scientific worldview using 

knowledge in the history 

and philosophy of science 

MIC-1: ability to 

independently carry out 

research activities in the 

relevant professional field 

using modern research 

methods and information 

and communication 

technologies 

PK-4: the ability to adapt 

the results of modern 

economic research for the 

purpose of solving 

economic problems 

arising in the activities of 

organizations and public 

policy 

Модуль коды:  

Модуль атауы:  
Пән атауы: Қазақстан 

Республикасының 

экономикасындағы 

Код модуля: MSDESK2 

Название модуля: Модернизация 

экономической системы Казахстана 

Название дисциплины: 

Управление стратегическими 

Code of module:   

Name of module: 

The name of the 

discipline: Management 

of strategic facilities in 



стратегиялық объектілерді 

басқару 

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер:  

Мақсаты: магистранттарда 

стратегиялық басқарудың 

теориялық және 

әдіснамалық негіздерін 

қалыптастыру, сыртқы 

ортаның тұрақты өзгеруі 

және ақпараттың толық 

болмауы жағдайында 

стратегиялық шешімдерді 

қабылдаудың практикалық 

дағдыларын дамыту, 

белгісіздік жағдайында 

баламалы нұсқаларды таба 

білу. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Экономикалық жүйенің 

дамуын стратегиялық 

басқарудың жалпы 

сипаттамасы . Стратегиялық 

басқарудың теориялық-

әдіснамалық негіздері. 

Стратегиялық басқару 

жүйесіндегі стратегиялық 

жоспарлаудың рөлі және 

оның негізгі сипаттамалары 

ұйымның сыртқы және ішкі 

ортасын Стратегиялық 

талдау. Ұйымның 

дамуының стратегиясы мен 

стратегиялық көрінісі. 

Ұйымды басқаруды 

стратегиялық жоспарлаудың 

базалық модельдері. 

Стратегиялар түрлері. 

Портфельдік талдау 

стратегиялық басқару 

әдістері. Стратегиялық 

өзгерістерді басқару. 

Уақыттың нақты 

ауқымында стратегиялық 

басқару. Стратегиялық 

басқару ерекшеліктері. 

Күтілетін нәтижелер: 

білуге: 

- күрделі жүйелерді 

стратегиялық басқарудың 

заманауи 

тұжырымдамалары; 

- стратегиялық басқарудың 

әдіснамалық негіздері; 

объектами в экономике Республики 

Казахстан 

Пререквизиты: 

Постреквизиты:  
Цель: сформировать у 

магистрантов знание теоретических 

и методологических основ 

стратегического управления, 

развить практические навыки 

принятия стратегических решений, 

в условиях неполноты информации 

и постоянных изменений внешней 

среды, умения находить 

альтернативные варианты в 

условиях неопределенности. 

Краткое описание: Общая 

характеристика стратегического 

управления развитием 

экономической системы . 

Теоретико-методологические 

основы стратегического 

управления. Роль стратегического 

планирования в системе 

стратегического управления и его 

основные характеристики 

Стратегический анализ внешней и 

внутренней среды организации. 

Стратегия и стратегическое 

видение развития организации. 

Базовые модели стратегического 

планированияи управления 

организацией. Виды стратегий. 

Портфельный анализ Методы 

стратегического управления. 

Управление стратегическими 

изменениями. Стратегическое 

управление в реальном масштабе 

времени. Особенности 

стратегического управленияв. 

Ожидаемые результаты:  

знать: 

-современные концепции 

стратегического управления 

сложными системами; 

-методологические основы 

стратегического управления; 

-современный аналитический 

инструментарий поддержки 

принятия стратегических решений; 

-применимость и ограничения в 

использовании различных 

инструментов и методик анализа; 

-моделирование и технологии 

the economy of the 

Republic of Kazakhstan 

Prerequisites:  

Post-requisites: 

Purpose: to form the 

knowledge of theoretical 

and methodological 

foundations of strategic 

management, to develop 

practical skills of strategic 

decision - making, in 

terms of incomplete 

information and constant 

changes in the 

environment, the ability to 

find alternatives in 

conditions of uncertainty. 

Brief description: General 

characteristics of the 

strategic management of 

the economic system . 

Theoretical and 

methodological 

foundations of strategic 

management. The role of 

strategic planning in the 

system of strategic 

management and its main 

characteristics Strategic 

analysis of the external 

and internal environment 

of the organization. 

Strategy and strategic 

vision of the organization. 

Basic models of strategic 

planning of organization 

management. Types of 

strategies. Portfolio 

analysis methods of 

strategic management. 

Management of strategic 

changes. Real-time 

strategic management. 

Features of strategic 

management in.  

Expected results: know: 

- modern concepts of 

strategic management of 

complex systems; 

- methodological basis of 

strategic management; 

- modern analytical tools 

to support strategic 

decision-making; 

- applicability and 



- стратегиялық шешімдер 

қабылдауды қолдаудың 

заманауи аналитикалық 

құралы; 

- талдаудың әр түрлі 

құралдары мен 

әдістемелерін қолдануда 

қолданылуы мен 

шектеулері; 

- моделдеу және 

стратегиялық жоспарлау 

және басқару 

технологиялары; 

- Денсаулық сақтау 

саласындағы, ұйымдағы 

стратегиялық процестердің 

мәні;  

білу: 

- стратегиялық міндеттерге 

барабар басқару әдістерін 

таңдау; 

- заманауи аналитикалық 

құралдарды тиімді қолдану; 

- қол жетімді ресурстар мен 

ақпаратты тиімді 

пайдалануды анықтау және 

ұйымдастыру;  

- стратегиялық шешімдерді 

қолданудың шекаралық 

шарттарын анықтау;  

- Жүйенің сыртқы және ішкі 

ортасын талдауды жүзеге 

асыру; 

-командада жұмыс істеу 

және стратегиялық жобада 

командалық жұмысты 

ұйымдастыру; 

- турбуленттік өзгерістер 

жағдайында ұйым алдында 

тұрған мақсаттарға жетуге 

мүмкіндік беретін 

стратегиялық баламалар мен 

ұйымдастырушылық қолдау 

жүйесін қалыптастыру; 

- қарастырылатын жүйенің 

даму потенциалын және 

түйінді тәуелділігін 

анықтау; 

- маңызды жүйелік 

тәуекелдерді анықтау; 

- Стратегиялық талдау 

нәтижелері бойынша 

негізделген стратегияларды 

қалыптастыру. 

Құзыреттілігі:  

стратегического планирования и 

управления; 

-сущность стратегических 

процессов в организации, в сфере 

здравоохранения;  

уметь: 

-выбирать адекватные 

стратегическим задачам методы 

управления; 

-эффективно применять 

современный аналитический 

инструментарий; 

-идентифицировать и 

организовывать эффективное 

использование доступных ресурсов 

и информации;  

-выявлять граничные условия 

применения стратегических 

решений;-осуществлять анализ 

внешней и внутренней среды 

системы;-работать в команде и 

организовывать командную работу 

в стратегическом проекте; 

- формировать системы 

стратегических альтернатив и 

организационной поддержки, 

позволяющих достигать стоящих 

перед организацией целей в 

условиях турбулентных изменений; 

-определять потенциалы развития и 

ключевые зависимости 

рассматриваемой системы; 

-идентифицировать значимые 

системные риски; 

-формулировать обоснованные 

стратегии по результатам 

стратегического анализа. 

Компетенции:  

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого 

потенциала.общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной деятельности 

ПК-4 владение способностью к 

анализу и планированию в области 

государственного и 

муниципального управления; 

ПК-7 способность разрабатывать 

limitations in the use of 

various analysis tools and 

techniques; 

- modeling and 

technologies of strategic 

planning and 

management; 

- the essence of strategic 

processes in the 

organization, in the field 

of health;  

know: 

-to choose adequate 

strategic task management 

methods; 

- effectively apply modern 

analytical tools; 

- identify and organize 

efficient use of available 

resources and 

information;  

- to identify the boundary 

conditions for the 

application of strategic 

decisions;- to analyze the 

external and internal 

environment of the 

system; - to work in a 

team and organize 

teamwork in a strategic 

project; 

- to form a system of 

strategic alternatives and 

organizational support to 

achieve the goals of the 

organization in the face of 

turbulent changes; 

- determine the 

development potentials 

and key dependencies of 

the system under 

consideration; 

- identify significant 

systemic risks; 

- formulate sound 

strategies based on the 

results of strategic 

analysis. 

Competences: 

OK-1 ability to abstract 

thinking, analysis, 

synthesis; 

OK-3 readiness for self-

development, self-



ОК - 1 дерексіз ойлау, 

талдау, синтездеу қабілеті; 

ОК-3 өзін-өзі дамытуға, 

өзін-өзі жүзеге асыруға, 

шығармашылық әлеуетті 

пайдалануға 

дайындық.жалпы кәсіби 

құзыреттер 

ОПК - 1 кәсіби қызметті 

талдау, жоспарлау және 

ұйымдастыру қабілеті 

КҚ-4 мемлекеттік және 

муниципалдық басқару 

саласында талдау және 

жоспарлау қабілетін 

меңгеру; 

КҚ-7 Стратегиялық, 

ағымдағы және жедел 

бақылау жүйесін әзірлеу 

қабілеті; 

КҚ-14 ақпаратты жүйелеу 

және жалпылау, 

мемлекеттік және 

муниципалдық басқару 

жүйесін жетілдіру бойынша 

ұсыныстар дайындау 

қабілеті; 

ПК-15 инновациялық 

идеяларды және оларды іске 

асырудың стандартты емес 

тәсілдерін ұсыну қабілеті 

системы стратегического, текущего 

и оперативного контроля; 

ПК-14 способность 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить 

предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления; 

ПК-15 способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации. 

realization, use of creative 

potential.General 

professional competences 

MIC-1 ability to analyze, 

plan and organize 

professional activities 

PK-4 possession of the 

ability to analyze and plan 

in the field of public 

administration; 

PK-7 ability to develop 

strategic, current and 

operational control 

systems; 

PK-14 ability to 

systematize and 

summarize information, 

prepare proposals for 

improving the system of 

state and municipal 

management; 

PK-15 ability to put 

forward innovative ideas 

and innovative 

approaches to their 

implementation 

 


