
 

 



 

Түсіндірме жазба 

 

 «7М04106-Экономика» (ғылыми-педагогикалық) білім беру бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 604 

қаулысымен бекітілген "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 43-1-бабының 2- тармақшасына 

сәйкес жоғары оқу орынынан кейін білім беру МЖМБС, тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына (ҚР БҒМ 

2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы), ҚР БҒМ 2018 жыл 12 қазандағы № 563 бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту технологиясы 

(өзгерістермен және толықтырулармен) бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелеріне, сәйкес әзірленді. 

Экономика (ғылыми-педагогикалық)" магистратурасының білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктерін, жұмыс 

берушілердің үміттерін, магистранттардың қажеттіліктері мен мүдделерін ескере отырып әзірленді және оқыту нәтижелеріне, білім 

алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың дайындық деңгейіне және оқыту мерзіміне бағдарлана отырып, 

білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды айқындайды. 

ББ түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасын білдіреді және терең ғылыми-педагогикалық және зерттеу дайындығына ие жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар үшін 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған. 

"Экономика (ғылыми-педагогикалық)" білім беру бағдарламасы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің Екінші деңгейдегі Дублин 

дескрипторларын (магистратура) дайындау деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген 

игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жекелеген модульдер немесе оқу 

пәндері деңгейінде де қалыптасады және білім алушының қабілеттерін сипаттайды:   

1) зерттеу контексінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін салада 

дамып келе жатқан білімдер мен түсініктерді көрсету; 

2) жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу үшін өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде 

қолдану; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4) мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, проблемалар мен шешімдерді анық және бір мәнді 

хабарлау; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

Білім беру мазмұнын, оқу процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілін жоспарлауды Академия оқытудың кредиттік технологиясы 

негізінде жүзеге асырады. 

Білім беру бағдарламасы (БББ) оқытудың барлық кезеңіне оқу модульдерінің жиынтығы және дәйектілігі ретінде әзірленді және ББ 

экономика бойынша "экономика ғылымдарының магистрі" біліктілігін беру үшін қажетті құзыреттерді игеруге бағытталған модульдерді 

қолдану білім беру бағдарламаларын жетілдіру және оқыту әдістемелерінің қолжетімділігіне қол жеткізу процесінде негіз қалаушы бағыт 

болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы білім алушыларға пәндік, пәнаралық, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін 

игеруге, экономика, педагогика және психология саласындағы білімдері мен түсініктерін көрсетуге, осы білімдері мен түсініктерін кәсіби 

деңгейде қолдануға мүмкіндік береді 



 

Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мыналардан тұрады: 

- базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын теориялық оқыту; 

- магистранттардың практикалық дайындығы: практикалардың, ғылыми немесе кәсіби тағылымдамалардың әртүрлі түрлері; 

- магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы; 

- қорытынды аттестаттау. 

  Білім беру бағдарламасының мазмұны цикл пәндерінен – базалық пәндерден (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндерден (бұдан әрі 

– БП) тұрады, оларға жоғары оқу орны компонентінің (бұдан әрі – ЖК) және таңдау компонентінің (бұдан әрі – ТК) пәндері енгізілген. ЖК 

компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін Академия айқындайды. 

ДБ циклінің көлемі 35 академиялық кредитті құрайды. 

Оның ішінде 20 академиялық кредит ЖК бөлінеді. БП циклінің көлемі білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 49 академиялық 

кредитті құрайды. ДҚ циклінің жоғары оқу орны компоненті "Ғылым тарихы және философиясы", "Шет тілі (кәсіби)", "жоғары мектеп 

педагогикасы", "Басқару психологиясы"пәндерін қамтиды. 

Пәндер мен модульдердің бағдарламалары, әдетте, бірқатар білім салаларының қиылысында кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін 

пәнаралық және көп салалы сипатқа ие. 

Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқытумен қатар немесе жеке кезеңде жүргізілетін 

тәжірибенің екі түрін қамтиды: 

– БП цикліндегі тәжірибе-Академияда; 

– БД цикліндегі зерттеу-диссертацияны орындау орны бойынша. 

Педагогикалық практика оқыту мен оқыту әдістемесінің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі. Бұл ретте 

магистранттар академия Бакалавриатында сабақ өткізуге тартылады. 

Магистранттың зерттеу тәжірибесі отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық 

жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу 

мақсатында жүргізіледі. Бұл ретте зерттеу тәжірибесінің мазмұны диссертациялық зерттеудің тақырыбымен айқындалады. 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (бұдан әрі – МҒЗЖ) шеңберінде магистранттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық 

технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет 

аясындағы ұйымдарда міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделген. 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының қорытынды қорытындысы магистрлік диссертация (жоба) болып табылады. Магистрлік 

диссертацияның негізгі нәтижелері кемінде бір жарияланымда және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияда бір сөз сөйлеуде 

ұсынылады. Академия магистрантқа зерттеу нәтижелерін жариялауға көмек көрсетеді. 

Қорытынды аттестаттау.Қорытынды аттестаттаудың мақсаты магистратураның білім беру бағдарламасын оқуды аяқтау бойынша қол 

жеткізілген оқу нәтижелерін және меңгерілген құзыреттерді бағалау болып табылады. Қорытынды аттестаттау ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде кемінде 12 академиялық кредитті құрайды және магистрлік 

диссертацияны (жобаны) жазу және қорғау нысанында өткізіледі. 

Оқыту нәтижелерін көрсететін "экономика (ғылыми-педагогикалық)" БББ негізінде пәндер бойынша оқу жоспарлары (жұмыс оқу 

жоспарлары, магистранттардың жеке оқу жоспарлары) және жұмыс оқу бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді. 



 

"Экономика (ғылыми-педагогикалық)"БББ бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критерийі білім алушының магистранттың оқу және 

ғылыми қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 120 академиялық кредитті игеруі болып табылады. 

"Экономика (ғылыми-педагогикалық)" БББ бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға 

"экономика ғылымдарының магистрі "7М04106-Экономика"(ғылыми-педагогикалық)" біліктілігі беріледі және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімі туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі, бітірушіге дипломға жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement (диплом 

саплэмент) тегін беріледі)) 

Оқыту нәтижелері (жалпы құзыреттер). "Экономика (ғылыми-педагогикалық)" БББ, (ҰБШ 7-біліктілік деңгейі) бойынша экономика 

ғылымдары бакалавры білім беру бағдарламасының паспортында көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне, кәсіптік стандарттарға сәйкес әзірленді. Білім 

беру бағдарламасын құрастыру кезінде профессорлық-оқытушылық құрамның, білім алушылар мен жұмыс берушілердің тілектері мен 

ұсыныстары ескерілген: 

 

7М04106 Экономика (ғылыми-педагогикалық) БББ бітірушісінің моделі келесі кестеде көрсетілген: 
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85. Фирманың 
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Ұйымның 

қаржы-
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қызметін 

әдістемелік 

қамтамасыз 

ету және 
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жүргізу 

Дағдылар мен біліктілігі  

- Жиналған ақпаратты өңдеу әдістерін 

анықтау. 

- Ақпаратты өңдеудің техникалық 

құралдарын таңдау және негіздеу. 

- Деректерді өңдеу кезінде 

пайдаланылатын анықтамалық және 

нормативтік ақпаратқа өзгерістер енгізу. 

- Жобалық қызметті жүзеге асыру 

әдістерін қолдану. 

- Мәліметтер базасын қалыптастыру және 

қолдану әдістерін қолдану. 

- Дайын жобаларды, алгоритмдерді, 

қолданбалы бағдарламалар пакеттерін 

пайдалану мүмкіндігін анықтау. 

- Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қызметін сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді және оларды 

Экономист 

(жалпы бейін) 

 

Магистратура 

7 ҰБШ 

деңгейі 

7 БСШ деңгейі 



 

есептеу әдістерін әзірлеу және негіздеу. 

- Ақпарат жинау үшін қажетті тізбені 

анықтау және дайындау. 

- Ақпаратты, оның ішінде статистикалық 

зерттеулер мен сұрау салулар бойынша 

жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу. 

- Ұйымның шаруашылық қызметіне 

экономикалық талдау жүргізу. 

-  Кәсіби қызмет саласына жататын 

зерттелетін процестердің, құбылыстар мен 

объектілердің теориялық және 

эконометрикалық модельдерін әзірлеу, 

алынған нәтижелерді бағалау және 

түсіндіру. 

- Ұйымның қаржы-экономикалық 

есептілігін жасау және талдау. 

-  Экономикалық есептеулер үшін ақпарат 

көздерін іздеу, талдау және бағалау. 

- Ұйым, сала, өңір және жалпы экономика 

қызметінің негізгі әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерінің серпінін болжау. 

- Ұйымның шаруашылық қызметіне талдау 

жүргізу. 

Білімі: 

- Экономика, өндірісті, еңбекті және 

басқаруды ұйымдастыру, Өндіріс 

технологиясының негіздері, шаруашылық 

жүргізудің нарықтық әдістері. 

- Ұйымның материалдық ресурстарының 

нормативтерін әзірлеу тәртібі. 

- -Ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметін жоспарлау, есепке алу және талдау 

бойынша әдістемелік материалдар. 

- Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

талдау кезінде қолданылатын әдістер мен 

тәсілдерді жіктеу. 



 

- Мәліметтер базасын қалыптастыру 

әдістері. 

- Ақпаратты өңдеудің заманауи 

техникалық құралдарының тізімі мен 

мүмкіндіктері. 

- Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

талдау кезінде қолданылатын әдістер мен 

тәсілдерді жіктеу. 

- Экономикалық-математикалық 

модельдеу әдістері. 

- Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау 

бойынша әдістемелік материалдар. 

-  Ұйымның материалдық ресурстарының 

нормативтерін әзірлеу тәртібі. 

- Қаржылық-экономикалық есептілікті 

жасау тәртібі. 

- Ресми және статистикалық деректерді 

жариялау көздері. 

  Ұйымның 

қаржы-

экономикалық 

қызметін 

қамтамасыз ету 

және басқару 

Дағдылар мен біліктілігі  

1.Жоспарлау-экономикалық бөлімнің 

жұмысын құру. 

2. Экономикалық мәселелерді шешу үшін 

командалық жұмысты ұйымдастыру және 

оны басқару. 

3. Ұйымдардың экономикалық қызметтері 

мен бөлімшелерін басқару. 

4.Ұйымның жоспарлы-есептік 

құжаттамасын жүргізу. 

5.Даму жоспарларының (бизнес-

жоспарлардың) құрылымы мен мазмұнын 

жасау. 

6.Тапсырмаларды дайындау және 

ұйымның әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштер жүйесін әзірлеу. 

7.Ұйымдастыру-басқару шешімдерін 

  



 

қабылдау. 

8. Рационализаторлық ұсыныстарды талдау 

және енгізу. 

9. Қаржылық қызметтерді электрондық 

нысанда ұсыну тетіктерін қолдану және 

олардың ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

10. Ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, ұйымды 

басқару және мониторинг жүйесін құру. 

11. Ұйымның және оның бөлімшелерінің 

өндірістік қызметі нәтижелерінің 

экономикалық көрсеткіштерінің есебін 

жүргізу, сондай-ақ жасалған шарттардың 

есебін жүргізу. 

12. Регламенттік емес есептеулермен және 

есеп айырысу операцияларын жүзеге 

асырудың дұрыстығын бақылаумен 

байланысты жұмыстарды орындау. 

13. Үнемдеу режимін қамтамасыз ету, 

өндірістің рентабельділігін, шығарылатын 

өнімнің бәсекеге қабілеттілігін, еңбек 

өнімділігін арттыру, өнімді өндіру мен 

өткізуге шығындарды азайту, шығындар 

мен өнімсіз шығыстарды жою бойынша 

шаралар әзірлеу. 

14. Стратегиялық басқаруды ескере 

отырып, ұйым жоспарларының 

экономикалық бөлімдерін құру. 

15. Белгісіздік факторын ескере отырып, 

жобалардың тиімділігіне бағалау жүргізу. 

16. Шарттарға экономикалық бағалау 

жүргізу. 

17. Ұйымдар мен оның бөлімшелерінің 

даму және жұмыс істеу стратегияларын 

әзірлеу. 



 

18. Бизнес-жобаларды, перспективалық 

және жылдық жоспарларды және ұйым 

қызметі туралы есептерді жасау. 

19. Ұйымның қаржылық есептілігін жасау. 

20. Ұйымның қаржылық-экономикалық 

есептілігін талдау. 

21. Әр түрлі нарықтардағы экономикалық 

агенттердің мінез-құлық стратегиясын 

жасау. 

22. Экономикалық саясат саласындағы іс - 

шараларды бағалау және микро-және 

макро деңгейде стратегиялық шешімдер 

қабылдау үшін талдамалық материалдар 

жасау. 

23. Басқару шешімдерінің нұсқаларын 

әзірлеу және ұйым қызметінің әлеуметтік-

экономикалық тиімділігінің критерийлері 

негізінде оларды таңдауды негіздеу. 

Білімі:  

1. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау 

жөніндегі заңнамалық және нормативтік 

құқықтық актілер. 

2. Ұйымның шаруашылық-қаржылық 

және өндірістік қызметінің 

перспективалық және жылдық 

жоспарларын әзірлеу тәртібі. 

3.Ұйымның жоспарлы-есептік 

құжаттамасын жүргізу тәртібі. 

4.Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау 

жөніндегі әдістемелік материалдар. 

5.Еңбекті қорғау ережелері мен 

нормалары. 

6.Шарттық жұмыстарды жүргізу тәртібі. 

7.Жедел және статистикалық есепті 



 

ұйымдастыру. 

8. Миға шабуыл әдісі (Brainstorm). 

9. Персоналды басқару әдістері. 

10. Экономика, маркетинг, менеджмент, 

өндірісті, еңбекті және басқаруды 

ұйымдастыру, Өндіріс технологиясының 

негіздері, шаруашылық жүргізудің 

нарықтық әдістері. 

11.Ұқыпты өндіріс теориялары 

(LeanManagement) және Кайдзен. 

12. TQM/СМЖ, SMART, 6 Sigma әдістері. 

13. SWOT талдау әдісі. 

14.Ұйымның материалдық ресурстарының 

нормативтерін әзірлеу тәртібі. 

15.Ұйымның бизнес-жоспарларын әзірлеу 

тәртібі. 

16.Ұйымның шаруашылық-қаржылық 

және өндірістік қызметінің 

перспективалық және жылдық 

жоспарларын әзірлеу тәртібі. 

17.Ұйымның жоспарлы-есептік 

құжаттамасын жүргізу тәртібі. 

18.Ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметін жоспарлау, есепке алу және 

талдау жөніндегі әдістемелік материалдар. 

  Ұйымның 

қаржы-

экономикалық 

қызметі туралы 

есептілікті 

жасау және 

тапсыру 

 

 

 

Дағдылар мен біліктілігі  

1. Ұйымның қаржылық-экономикалық 

есептілігін қалыптастыру. 

2. Бөлімшелердің қаржылық-экономикалық 

есептілігін шоғырландыру. 

3.  Статистикалық есептілікті жасау және 

тапсыру. 

4. Уәкілетті органдардың, басқарушы 

компанияның, инвесторлардың, 

кредиторлардың сұрау салулары бойынша 

қаржы-экономикалық қызмет туралы 

  



 

есептілікті қалыптастыру. 

Білімі: 

1. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау 

жөніндегі заңнамалық және нормативтік 

құқықтық актілер. 

2. Ұйымның жоспарлы-есептік 

құжаттамасын жүргізу тәртібі. 

3. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау 

жөніндегі әдістемелік материалдар. 

4. Еңбекті қорғау ережелері мен 

нормалары. 

5.Ұйымның қызметі туралы статистикалық 

есептілікті қалыптастыру және тапсыру 

тәртібі. 

 

 

7М04106 «Экономика» БББ бітірушісінің негізгі құзіреттіліктері келесі кестеде көрсетілген: 

 

Жалпы құзыреттер 

Жалпы білімділік 

ЖҚ-1 Тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларын, Қазақстанның рөлін және оның халықаралық 

қоғамдастықтағы орнын түсіну қабілеті 

ЖҚ -2 Қаржы-экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды қолдану қабілеті 

ЖҚ -3 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, талдау және олардың нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдану қабілеті 

ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді шарлау мүмкіндігі 

ЖҚ -5 Қазақ, орыс және шет тілдерінде мақалалар мен құжаттарды аудару және өз ойын жеткізе білу 

ЖҚ -6 Іскерлік қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас қабілеті 

ЖҚ -7 Әртүрлі ақпараттық ресурстардан келіп түсетін ақпаратты барабар қабылдау және талдау қабілеті 

ЖҚ -8 Деректерді талдау және өңдеу үшін базалық компьютерлік бағдарламаларды қолдану, жаңа технологияларды түсіну қабілеті 

Әлеуметтік-этикалық  компетенции 

ЖҚ -9 Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды мәселелерді түсіну қабілеті 

ЖҚ -10 Мораль, кәсіби этика және қызметтік этикет нормаларына сәйкес кәсіби міндеттерді орындау қабілеті 



 

ЖҚ -11 Ұжымда жұмыс істеу қабілеті 

ЖҚ -12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау қабілеті 

ЖҚ -13 Кәсіби қызмет процесінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және сындарлы шешу қабілеті 

Жалпы кәсіби құзыреттер 

ЖКҚ-1 Кәсіптік қызметті регламенттейтін заңнамалық-нормативтік және құқықтық актілерді сауатты қолдану қабілеті 

ЖКҚ -2 Есептеу нәтижелерін талдау және өңдеу және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 

ЖКҚ -3 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды қолдану, кәсіби міндеттерді шешу 

үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті 

ЖКҚ -4 Адам ресурстарын басқару, оларды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті 

ЖКҚ -5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен кеңестер жүргізу қабілеті 

Кәсіби құзыреттер 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет 

КҚ-1 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ -2 Қазіргі заманғы персоналды басқару технологиялары негізінде, оның ішінде мәдениетаралық ортада жанжалды 

жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі 

КҚ -3 Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіруге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеуде стратегиялық талдау 

дағдыларын қолдану қабілеті 

КҚ -4 Инновациялық жобаларды инвестициялау туралы шешім қабылдау процесінде тәуекелдерді талдау қабілеті 

КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика деректе 

Кәсіпкерлік қызмет 

КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро және макроэкономикалық құбылыстар 

туралы ғылыми түсініктерге ие болу 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін білу және түсіну қабілеті, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін оның нәтижелерін пайдалану 

мүмкіндігі 

КҚ -11 Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттары, өнімдер және т. б.) құру мен дамытудың бизнес-жоспарларын әзірлеу қабілеті.) 

КҚ -12 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау қабілеті 

Ақпараттық-аналитикалық қызмет 

КҚ -13 Макроэкономикалық ортаға сүйене отырып, ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ -14 Деректер базасының көрсеткіштерін талдау, басқару шешімдерін қабылдау және Ұйымның экономикалық қызметін талдау 

негізінде болжамдар жасау мүмкіндігі 

КҚ -15 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның әлемдік нарыққа шығу қабілеті 

КҚ -16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді қайта ұйымдастыру әдістерін 



 

пайдалану қабілеті 

КҚ -17 Қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау қабілеті 

Арнайы  құзыреттер 

Ғылыми-зерттеу қызметі 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау қабілеті 

АҚ -2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу қабілеті 

АҚ -3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша 

есептер дайындау қабілеті 

АҚ -4 Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар арқылы өз ойын нақты білдіру қабілеті, ғылыми баяндамалармен 

конференцияларда сөз сөйлей білу 

АҚ -5 Ғылыми көзқарасты негіздеу және қорғау, ымыралы шешімдерді табу мүмкіндігі 

Кәсіби -мамандандырылған құзыреттер 

АҚ -6 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және экономикалық есептерді 

қолдану қабілеті 

АҚ -7 Ықтимал тәуекелдердің туындауының алдын алу, оларды төмендету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру қабілеті 

АҚ -8 Экономикалық және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау қабілеті,кәсіпорынның ауқаттылық дәрежесі 

АҚ -9 Қаржы-экономикалық қызметті өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

қолдану қабілеті 

АҚ -10 Нарықта кәсіпорынның бәсекелестік стратегияны қалыптастыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

7M04106–Экономика 

 

№ Атауы Ескерту  

1 ОБ Коды 7M04106 

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 

7М04 - Бизнес, басқару және құқық 

3 Оқыту бағыттарының коды және 

жіктелуі 

7M041-Бизнес және басқару 

4 Білім беру бағдарламалар тобы 7M04 -Экономика 

5 ОБ коды және атауы 7М04106–Экономика 

6 ОБ түрі Қолданыста 

7 БҰШ  бойынша деңгейі 7 

8 БСШ бойынша деңгейі 7 

9 Берілетін дәреже  «7М04106 – Экономика» ОБ бойынша экономика ғылымдарының магистрі 

10 Жалпы кредиттер көлемі 120 

11 Айрықша ерекшеліктері Жоқ 

12 ОБ мақсаты  Нарықтық экономиканың экономикалық заңдылықтарын түсінетін маман даярлау; жаһандану 

және интериализация процестері; менеджменттің барлық функционалдық бағыттарының іргелі 

негіздері туралы білімге ие болу; жоспарлау, инвестициялық және инновациялық қызметті басқару 

мен мазмұнына негізгі тәсілдер; кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін анықтайтын негізгі 

сипаттамалар мен процестер; экономикалық объектілердің қызметін талдауға қабілетті. 

13 Оқу бағыты бойынша 

лицензияның  қосымшасының  

болуы 

10 желтоқсан 2014 ж KZ11LAA00003786 ., қосымша нөмірі  028   28 наурыз  2019 ж 

14 ОБ  аккредиттеуінің  болуы 

(аккредиттеу органының атауы, 

аккредиттеу мерзімі) 

- 

15 Оқыту нәтижелері 

 

ON1 Әлемнің философиялық және ғылыми картиналары, адам санасының формалары және оның 

қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктері, рухани және материалдық құндылықтардың өзара 



 

 

 

 

 

 

 

 

байланысы, олардың адам, қоғам өміріндегі рөлі туралы білімді қолдана білу.  

ON2 Жеке тұлғаны қалыптастыру шарттары, оқытудың заманауи әдістері мен формалары, сондай-

ақ білім беру қызметі үшін өзара әрекеттесу механизмдері туралы білімді қолдана білу.  

ON3 Қарым-қатынас заңдары, сауатты ауызша және жазбаша қарым-қатынас, оның ішінде шет 

тілі, әлеуметтік-мәдени құзыреттілік пен мінез-құлық стереотиптерін қалыптастыру туралы білімді 

қолдана білу. 

ON4 Дағдарыстық жағдайларды шешуде білімді қолдана білу және әр түрлі реттеу тетіктерін 

бағдарлай білу. 

ON5 Ұзақ және орта мерзімді экономикалық жоспарлар мен қаржылық саясатты әзірлеу кезінде 

микро және макродеңгейлерді бағалау әдістемесі туралы білімді қолдана білу. 

ON6 Инвестициялық қызметті басқару туралы, кәсіпорында инновациялық процестерді 

қолданудың тиімділігі туралы білімді қолдана білу. 

ON7 Жанжалды жағдайларды шешуде психологиялық әдістерді қолдана отырып, олардың 

мүмкіндіктері мен ынталарын ескере отырып, адамдар мен олардың іс-әрекеттерін басқару 

мүмкіндігі. 

ON8 Сандық мәліметтерді өңдеу кезінде статистикалық дағдыларды қолдана отырып, 

экономикалық талдау, бизнес-жоспарлау, кәсіпорын қызметін инновациялық болжау саласында 

заманауи әдістерді қолдана білу. 

ON9 Кәсіпорынды басқару стратегиясын қалыптастыруда және оның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруда білімдерін қолдана білу. Еңбек ресурстарын ұйымдастыру және өндірістік сферада 

жұмыспен қамтудың тиімділігін қамтамасыз ету дағдыларына ие болу. 

ON10 Кәсіпорынды басқару стратегиясын қалыптастыруда және оның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруда цифрландыру туралы білімді қолдану мүмкіндігі. 

16 Пәндер туралы ақпарат  Пәндер туралы ақпарат білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасқан оқыту нәтижелеріне қол 

жеткізу матрицасында келтірілген 

 

  



 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасқан оқыту нәтижелерінің қол жетімділік матрицасы 

 оқу пәндері арқылы 

№ Пәндер атауы Пәндердің қысқаша сипаттамасы 
Кредитте

р 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері 

(кодтар) 

O

N 

1 

O

N 

2 

O

N 

3 

O

N 

4 

O

N 

5 

O

N 

6 

O

N 

7 

O

N 

8 

ON 

9 

ON 

10 

 

Базалық пәндер циклі (34) 

Жоғары оқу орнының компоненті (20) 

1 Ғылымның 

тарихы 

және 

философиясы  

 

Пән тарихтың және ғылым философиясының 

өзекті мәселелерін ғылымның табиғатын 

философиялық түсінудің қазіргі әлемдік дәстүрі 

ретінде ашады; қазіргі ғылымның 

ерекшеліктерін, ғылыми білім мен техногендік 

мәдениетті дамытудың ғаламдық мәселелерін 

білуге негізделген ғылыми-әдістемелік 

дүниетанымды қалыптастырады. 

 4 +  +  +   +   

2 Шет тіл (кәсіби)  Әлемдік ақпараттық кеңістік жағдайында 

халықаралық интеграцияны тереңдету және елді 

жан-жақты және жан-жақты жаңғырту 

қажеттілігі қазіргі заманғы магистранттың шет 

тілін белсенді меңгеруін талап етеді.Пәнді оқу 

барысында келесі негізгі міндеттер шешіледі: - 

магистранттың еңбек нарығында сәтті 

бейімделуіне қажетті әлеуметтік-мәдени 

құзыреттілік пен мінез-құлық стереотиптерін 

қалыптастыру; - магистранттардың шетел 

тілінде күнделікті және кәсіби қарым-қатынасты 

жүзеге асыру үшін білімді өз бетімен игеру 

қабілетін дамыту - білімнің дербестігін, өзін-өзі 

тәрбиелеу қабілетін, мультимедиялық 

бағдарламалармен, электронды сөздіктермен, 

шет тілді интернетпен жұмыс істеу қабілетін 

арттыру.  

4  + +        



 

3 Жоғары мектеп 

педагогикасы  

 

Әлемдік білім беру жүйесінің құрылымы мен 

мазмұнын, қазіргі Қазақстанның білім беру 

жүйесін, негізгі педагогикалық категорияларын 

зерттейді; тұтас білім беру процесі; оқыту, 

тәрбиелеу және тұлғаны дамыту теориясының 

заңдылықтары, заңдылықтары, принциптері; 

дидактикалық және білім беру жүйелері, 

олардың өзара байланысы, өзара әрекеттесу 

механизмдері. Магистранттар педагогикалық 

қызметте оқытудың әр түрлі әдістерін, тәсілдері 

мен формаларын қолдануға үйренеді. 

 

4 + +  +   +    

4 Басқару 

психологиясы  

Курс басқару процесін талдаудың теориялық 

тәсілдерін ашады; тұлға психологиясында 

қолданылатын тәсілдер мен теориялар; Қазіргі 

ұйымдардың қызметі жағдайында 

психологиялық әдістерді қолдану ерекшеліктері; 

жанжалды жағдайлардың себептері және оларды 

шешу әдістері. 

 

 

4 + +  +   +  +  

5 Педагогикалық 

тәжірибе /  

Магистранттарға ғылыми зерттеулер жүргізу 

және оқыту барысында инновациялық формалар 

мен технологияларды қолдана отырып, 

экономикалық пәндерді оқыту әдістемесін 

оқытуға арналған; жасалған қорытындылар мен 

зерттеу нәтижелерін көпшілік алдында сөйлеу 

кезінде негіздеу, ақпаратты қолдану және тиісті 

ұсыныстар әзірлеу. Магистрант диалектикалық 

байланыс пен байланысты экономикалық 

процестер механизмдерінің кешенді әрекетін 

қамтамасыз ете алады. 

 

 

 

 

4 + +  +   +  +  



 

Базалық пәндер циклі (34) 

Таңдау компоненті (14) 

1 Геосаясат және 

инвестициялар  

Бұл курста халықаралық экономика саласындағы 

проблемалар зерттеледі, халықаралық аренада 

болып жатқан оқиғаларды, процестерді және 

құбылыстарды талдауға үйретеді, жағдайға әсер 

ететін геосаяси процестерді талдау және 

болашақтағы инвестициялық тартымдылық 

тенденциялары, инвестиция тұжырымдамасы 

ашылады, жобаны талдаудың негізгі кезеңдері, 

алдын ала дайындық және оның техникалық-

экономикалық және қаржылық қолайлылығын 

бағалау. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   + + +  + +  

Экономикалық 

саясат  

 

Курс магистранттарды экономикалық саясаттың 

негізгі бағыттарымен, олардың мақсаттарымен, 

құралдарымен, заманауи жағдайларда іске асыру 

ерекшеліктерімен таныстырады. Экономикалық 

саясатты талдау үшін макроэкономикалық 

тұжырымдамалар мен модельдерді пайдалануға 

ерекше назар аударылады. Қаржы-несие және 

ақша-несие саясатының ережелерін іске 

асырудың елге тән ерекшеліктері, сондай-ақ 

дағдарысқа қарсы реттеу тәжірибесі 

қарастырылған. 

   + + +  + + + 

 

2 Глобализация және 

сандық экономика  

Пән магистранттар арасында заманауи 

экономикалық ойлауды дамытады, 

экономикалық жүйе тұрғысынан қоғамның 

практикалық салаларына ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды енгізудің 

салдарын зерттейді және сәйкесінше 

кәсіпорындарды заманауи экономикалық 

интеграциялаудың жаңа ерекшеліктері мен 

әдістерін зерттейді жаһандану дәуіріндегі 

электрондық нарықтың ортасы. 

5    + + +  +  + 

Ғылыми 

зерттеулердегі 

Пәннің мақсаты; ғылыми-зерттеу және білім 

беру қызметінде ақпараттық технологияларды 

+    + +  +  + 



 

заманауи 

технологиялар /  

пайдалану туралы білім, білік және дағдыларды 

қалыптастыру. Тапсырмалар; 

- магистранттардың ақпараттық мәдениетін 

кеңейту; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялармен 

және оларды ғылыми және білім беру 

қызметінде қолдану құралдарымен танысу; 

-зерттеуші мен оқытушының кәсіби қызметінде 

интернет-ресурстарды қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру; 

- дәстүрлі («журнал») және электронды 

басылымдарды дайындаудың заманауи 

құралдарын меңгеру; ^ - ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін ұсынудың заманауи құралдарын 

игеру және т.б. 

3 Заманауи 

білім беру 

технологиялар 

және 

бағдарламалар  

Курс диалектикалық қарым-қатынас пен 

байланысты экономикалық процестер 

механизмінің кешенді әрекетін, оқыту 

процесінде инновациялық формалар мен 

технологияларды қолдануға, іскери ойындар 

өткізу әдістерін зерттеуге және практикалық 

педагогикалық қызметтегі пікірталастарға 

бағытталған. 

4    + + +  + + + 

 

Экономикалық 

пәндерді оқыту 

әдістемесі және 

ғылымизерттеужүргі

зу  

Пәндерді оқытуда дәстүрлі әдістерді қолдану 

мүмкіндіктері. Топтық оқытудың белсенді 

әдістері. Оқушылардың білімді игерудегі 

белсенділігі. 

+   + +  + +  + 

  Матрица РО 34 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 

 

Бейіндеуші  пәндер циклы (50) 

Жоғарғы оқу орнының компоненті (31) 

1 Микро-

макроэкономикалық 

талдау 

«Микро-макроэкономикалық талдау» курсы 

болашақ мамандарға микро және макродеңгейде 

болатын оқиғаларды, процестер мен 

құбылыстарды кәсіби және сауатты талдауға 

5    + + +  +  + 



 

мүмкіндік береді. Микро- және 

макроэкономикалық талдауды зерттеу 

қажеттілігі экономиканың үй шаруашылықтары, 

фирмалар, салалар, жалпы ел деңгейінде жұмыс 

істеу механизмін, сондай-ақ мемлекеттік 

саясаттың салдарын түсінудің маңыздылығымен 

негізделген. 

2 Экономикалық 

қауіпсіздік саясаты 

«Экономикалық қауіпсіздік саясаты» пәнінің 

мақсаты магистранттарға елдің мәні, мазмұны 

және экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

саясаты туралы заманауи негізгі білімдерді алу 

және қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан 

экономикалық процестерді талдаудың 

практикалық дағдыларын алу болып табылады. , 

кәсіби қызметте алынған ақпаратты пайдалану. 

5    + + +  +  + 

3 Инновациялық 

менеджмент 

Пән жаңа білімді алуға, ақпаратты дамыту 

жағдайында заманауи мәселелерді шешу құралы 

ретінде аналитикалық ойлаудың бағыттары, 

мазмұны мен құрылымының адаптивті 

алгоритмдерін құру үшін ақпаратты жинау, 

түсіндіру және пайдалану мәселелерін шешуге 

бағытталған. және аналитикалық нарық. Оқу 

процесі барысында нақты ақпараттық-талдау 

жұмысының әдістері туралы білім алынады. 

Магистранттардың ақпараттық-талдамалық 

жұмысты ұйымдастыру мен жүргізуге тәуелсіз 

тәсілдерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. 

5     +   + + + 

4 Интернет-маркетинг  Пән Интернет-маркетингтің негізгі мәселелерін 

қарастырады: алғышарттар, тұжырымдамалық 

және терминологиялық аппараттар, Интернет-

маркетингтің құралдары мен құралдары 

(маркетингтік зерттеулер және Интернеттегі 

бәсекелік интеллект, іздеу жарнамасы, баннерлік 

жарнама, іздеу жүйесін оңтайландыру, вирустық 

маркетинг, электрондық пошта жарнамасы , 

серіктестік және демеушілік бағдарламалар және 

5     +   + + + 



 

т.б.) олардың ерекшеліктері мен 

артықшылықтары, сондай-ақ интернетте 

компаниялар мен олардың өнімдерін жылжыту 

үшін оларды пайдаланудың экономикалық 

тиімділігін бағалау әдістері. 

 Ақпараттық 

технологиялар және 

трансформация  

Пән кәсіпорының қызметі туралы кіріс 

деректерін түрлендірудің ақпараттық 

технологияларының теориялық негіздерін, 

бизнесті түрлендірудің экономикалық міндеттері 

үшін ақпараттық жүйелерді қолданатын 

кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару 

әдістері мен модельдерін зерттеуді қарастырады. 

4     +   + + + 

5 Зерттеу тәжірибе  Зерттеу практикасы барысында магистрант 

ғылыми зерттеулердің заманауи әдістемелік 

қағидалары мен тәсілдерін зерттейді, сонымен 

қатар ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, 

безендіру және ұсыну дағдыларын дамытады. 

Магистрант белгілі бір әдістердің тиімділігін 

талдау негізінде магистранттың зерттеу 

жұмысының тақырыбы бойынша зерттеу 

жүргізуге қажетті өзінің зерттеу аппаратын 

қалыптастырады.  

7 +   + + +  +   

Бейіндеуші  пәндер циклы (50) 

Таңдау компонентіу (19) 

1 

 

Көшбасшылық және 

іс этикасы  

Пәннің міндеті жалпы стратегиялық ойлауды 

және практикалық қажеттіліктерге бейімделген 

көшбасшының нақты практикалық 

басқарушылық дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады, негізгі этикалық ұғымдар 

туралы, жұмыс стилі мен іскер адамның сыртқы 

келбетіне қойылатын моральдық талаптар 

туралы, қызметкерлердің өнімділігін және 

тұтастай алғанда ұйым қызметінің тиімділігін 

едәуір арттыра алатын терең ақпарат зерттеледі. 

Серіктестермен келіссөздер жүргізу этикасы; 

құжаттама жүргізу этикасы; бәсекелестіктің 

5 + + +    +  +  



 

этикалық әдістерін пайдалану. 

Кәсіпорындарды 

қайта ұйымдастыру, 

қаржыландыру және 

сауықтыру  

Пәнді оқытудың мақсаты тыңдаушыларда 

ұйымды дағдарысқа қарсы басқару саласында 

қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру, 

тыңдаушылардың коммерциялық ұйымдардың 

қаржысын дағдарысқа қарсы басқару әдістері 

мен тәсілдерін меңгеру, дағдарысты 

жағдайлардың алдын алу немесе олардың ұйым 

қызметінің нәтижелеріне әсерін жұмсарту 

міндеттерін шешуде дағдыларды алу болып 

табылады. 

   + +   + +  

2 Жобаларды 

коммерциялау  

Пән болашақ мамандарға инвестициялық 

процесті, оның қаржылық қызметтерін 

ұйымдастыруда және жүзеге асыруда кәсіби 

білім алуға бағытталған мақсатты теориялық 

және практикалық бағытқа ие, жобалар мен 

технологиялар нәтижелерін 

коммерциализациялаудың ең тиімді 

сценарийлері мен негіздерін жүйелі түрде 

түсінеді. заманауи әлемдік экономикада 

технологиялық бизнесті құру. 

5     + +  + + + 

 

Инновациялық 

жобаларды бизнес-

зерттеу  

Бұл пән іскерлік зерттеу практикасын барлық 

көріністерінде ашады және мақсаттарды, 

кәсіпорынның (ұйымның) стратегиясын 

анықтау, болашаққа арналған іс-қимыл 

жоспарын жасау, алға қойылған мақсаттарға 

жету үшін инвестиция көлемін анықтау және 

бағалау қабілеттерін тексереді жобадағы 

инвестициялық шығындардың тиімділігі. 

    + +  + + + 

 

3 

 

Халықаралық 

экономикалық жүйе   

Курс қазіргі экономикалық теорияда 

(микроэкономика, макроэкономика, 

халықаралық экономика) қарастырылатын 

халықаралық экономикалық жүйенің негізгі 

мәселелерін ашады. Халықаралық сауда 

теориясы, сауда саясаты, жұмыс күшінің, 

5     + +  +  + 



 

капиталдың, технологияның ел аралық 

қозғалысы, өндірістің соңғы маңызды 

факторлары: инновациялық энергия, ақпараттық 

және экологиялық мәселелер қарастырылады. 

Инновациялық 

жобаларды басқару 

және бизнес-

жоспарлау  

Бұл пәнде ең маңызды мәселелер 

қарастырылады, атап айтқанда: инновациялық 

жобалардың бизнес-жоспарлауының 

тұжырымдамасы, мәні, даму стратегиясы, оны 

қалыптастыру механизмі. Бизнес-жоспарды 

құрудың әдістемесі келтірілген, оны жүзеге 

асыру процесі, кәсіпорындағы іскери 

диагностика анықталған, тәуекелдерді есепке 

алу, инновациялық жобалардың бизнес-

жоспарлауындағы бәсекелестік пен 

инновацияның рөлі көрсетілген. Осы саладағы 

отандық тәжірибенің ерекшеліктері 

қарастырылады, бизнес-жоспарларды дайындау 

мен практикалық іске асырудағы ең көп 

кездесетін қателіктер және оларды жою әдістері 

атап өтіледі. 

   + + +  +  + 

4 Ұлттық 

инновациялық 

инфрақұрылым  

Пән макродеңгейдегі инновациялық 

инфрақұрылым туралы білім кешенін 

қалыптастыруға арналған (инновациялық 

процестің теориясы, инновациялық даму 

тұжырымдамасы, жалпыинновациялардың 

сипаттамалары), ал микродеңгейде 

(инновацияларды іске асырудың негізгі 

факторлары, инновациялық компанияны құру 

және дамыту, инновациялық стратегияны 

таңдау, инвестицияларды тарту және т.б.). 

4    + + +  +  + 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

инновациялық 

қызметінің 

ұйымдастыруы  

Курс инвестициялық және инновациялық 

қызметтегі сандық құбылыстар мен процестерді 

ашады. Статистикалықинвестициялық және 

инновациялық қызметті жоспарлау, болжау және 

басқару әдістері мен модельдерінің теориялық 

та, практикалық та маңызы зорқұрмет. 

   + + +  +  + 



 

  ОН матрицасы 50 1 0 1 3 4 4 2 5 5 3 

 

Қорытынды аттестаттау 

1 Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы     

 

ҒЗЖ магистранттарға ғылыми жұмысты 

жазудың заманауи әдіснамалық қағидаттары мен 

тәсілдерімен танысуға мүмкіндік береді, сондай-

ақ оларда ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, 

ресімдеу және ұсыну дағдыларын 

қалыптастырады және ғылыми танымның негізгі 

әдістерін және оларды ғылыми жұмысты жазуда 

практикалық қолдану мүмкіндіктерін меңгереді. 

24   +  + +  +  + 

2 Қорытынды 

атестаттау 

Магистранттың жұмысы - студенттердің өз 

бетімен жазған, қоғамның қазіргі дамуының 

өзекті экономикалық мәселелеріне арналған 

ғылыми зерттеуі, таңдалған зерттеу тақырыбына 

теориялық негіздеме, қаржылық-экономикалық 

көрсеткіштерді талдау, даму перспективалары 

туралы қорытындылар мен ұсыныстар өндірістік 

және қаржы саласындағы зерттелген 

кәсіпорындар, мемлекеттік ұйымдар мен 

құрылымдар, сонымен қатар меншіктің әр түрлі 

формасындағы компаниялар мен фирмалар. 

12 +   + + +  + + + 

 

  ОН матрицасы            

   
Кредитте

р 

O

N 

1 

O

N 

2 

O

N 

3 

O

N 

4 

O

N 

5 

O

N 

6 

O

N 

7 

O

N 

8 

ON 

9 

ON 

10 

 

  БП ЖК+ТК 34 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 

 

  БП ЖК+ТК 50 1 0 1 3 4 4 2 5 5 3 

 

  МЭЗЖ 24           

  ҚА 12           

  Барлығы 120 39 

 

 



 

1. Жалпы міндетті пәндер модулі 

Модуль атауы және шифр Жалпы міндетті пәндер модулі БПМ-1 

 

Модуль типі Базалық пәндер циклы(БП) соның ішінде жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Ғылымның тарихы және философиясы , Шет тіл (кәсіби), Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару 

психологиясы 

Академиялық сағаттар саны 480 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 16 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 1 

Модуль сипаттамасы Модуль ғылымның қасиеттері туралы білімді таным типі ретінде және оның тарихи дамуындағы 

әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде білуге бағытталған. Курсты игеру барысында магистрант жалпы 

ғылымды философиялық түсіну проблемаларын да, ғылыми білім мәселелерінің ерекшеліктерін де 

зерттейді. Курстың маңыздылығы өз бетімен іздену қызметіне қабілетті магистранттарды даярлау 

ғылым құбылысының жалпы мәні туралы идеяларға негізделген білім философиясын терең және көп 

қырлы түсінуді қажет ететіндігімен байланысты.Модуль магистранттың адамның табиғатпен өзара 

әрекеттесуі туралы жүйелі жаратылыстану идеяларын қалыптастыруға бағытталған. Пән шетелдік 

серіктестермен байланыс кезінде кәсіби және ғылыми қызметтің әр түрлі салаларындағы әлеуметтік, 

құқықтық және экономикалық мәселелерді шешуге, әрі қарай өзін-өзі тәрбиелеу үшін коммуникативті 

құзыреттілікті зерттейді. Оқу үдерісінде магистрант өмір бойы білім беру жағдайында ағылшын тілінде 

кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру дағдыларын дамытуды қарастырады. 

Меңгерілген құзыреттер  

 

                                

                                                                   2.Заманауи экономикалық саясат және зерттеу модулі 

 

Модуль атауы және шифр Заманауи экономикалық саясат және зерттеу БПМ-2 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде: таңдау компоненті (ТК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Геосаясат және инвестициялар ,Экономикалық саясат , Глобализация және сандық экономика ,               

Ғылыми зерттеулердегі заманауи технологиялар  

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 1- 2  



 

Модуль сипаттамасы Бұл модульде халықаралық экономика саласындағы проблемалар зерттеледі, модуль халықаралық 

аренада болып жатқан оқиғаларды, процестерді және құбылыстарды талдауға, жағдайға әсер ететін 

геосаяси процестерді талдауға және инвестициялық тартымдылықтың болашақ тенденцияларына, 

инвестиция тұжырымдамасы анықталды, жобаны талдаудың негізгі кезеңдері, алдын-ала дайындық 

және оның техникалық, экономикалық және қаржылық қолайлылығын бағалау.Модуль 

магистранттарды экономикалық саясаттың негізгі бағыттарымен, олардың мақсаттарымен, 

құралдарымен, заманауи жағдайларда іске асыру ерекшеліктерімен таныстырады. Модуль 

магистранттар арасында заманауи экономикалық ойлауды дамытады, экономикалық жүйе тұрғысынан 

қоғамның практикалық салаларына ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізудің 

салдарын және сәйкесінше кәсіпорындарды қазіргі заманғы экономикалық интеграциялаудың жаңа 

ерекшеліктері мен әдістерін зерттейді жаһандану дәуіріндегі электрондық нарықтың ортасы. Модуль 

ғылыми-зерттеу және білім беру қызметінде ақпараттық технологияларды пайдалану бойынша білім, 

білік және дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Меңгерілген құзыреттер ЖКҚ-1 Кәсіптік қызметті регламенттейтін заңнамалық-нормативтік және құқықтық актілерді сауатты 

қолдану қабілеті 

ЖКҚ -2 Есептеу нәтижелерін талдау және өңдеу және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 

ЖКҚ -3 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды 

қолдану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру 

қабілеті 

ЖКҚ -4  Адам ресурстарын басқару, оларды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге 

асыру қабілеті 

ЖКҚ -5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен кеңестер жүргізу қабілеті 

 

3. Пәндерді оқыту әдістемелері  модулі 

 

Модуль атауы және шифр Пәндерді оқыту әдістемелері БПМ-3 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде: таңдау компоненті (ТК), міндетті компонент (МК) 

Модуль мазмұны (пәннің)   Заманауи білім беру технологиялар және бағдарламалар ,  Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі 

және ғылыми зерттеу жүргізу, Педагогикалық тәжірибе  

Академиялық сағаттар саны 240  академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны 8 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Модуль диалектикалық қарым-қатынасты және байланысты экономикалық процестер механизмінің 

кешенді әрекетін, оқыту процесінде инновациялық формалар мен технологияларды қолдануға, іскери 



 

ойындар өткізу әдістерін зерттеуге және практикалық педагогикалық қызметтегі пікірталастарға 

бағытталған. Пәндерді оқытуда дәстүрлі әдістерді қолдану мүмкіндіктері. Топтық оқытудың белсенді 

әдістері.Оқушылардың білімді игерудегі белсенділігі. Модуль магистранттарға экономикалық пәндерді 

оқыту әдістемесін оқытуға және ғылыми зерттеулер жүргізу барысында инновациялық формалар мен 

технологияларды қолдана отырып оқытуға арналған; өз тұжырымдары мен зерттеу нәтижелерін 

көпшілік алдында сөйлеу кезінде негіздеу, тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін ақпаратты пайдалану және 

бағалау. Магистрант диалектикалық байланыс пен байланысты экономикалық процестер 

механизмдерінің кешенді әрекетін қамтамасыз ете алады.  

Меңгерілген құзыреттер КҚ-1 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ -2 Қазіргі заманғы персоналды басқару технологиялары негізінде, оның ішінде мәдениетаралық 

ортада жанжалды жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі 

КҚ -3 Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіруге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеуде 

стратегиялық талдау дағдыларын қолдану қабілеті 

КҚ -4 Инновациялық жобаларды инвестициялау туралы шешім қабылдау процесінде тәуекелдерді 

талдау қабілеті 

КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

 

 

4. Экономикалық талдау және инновациялық менеджмент модулі 

Модуль атауы және шифр Экономикалық талдау және инновациялық менеджмент КПМ-4 

 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде : жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Микро-макроэкономикалық талдау, Экономикалық қауіпсіздік саясаты, Инновациялық менеджмент 

Академиялық сағаттар саны 450 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны 15 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 2,3 

Модуль сипаттамасы Модуль  болашақ мамандарға микро және макродеңгейде болатын оқиғаларды, процестер мен 

құбылыстарды кәсіби және сауатты талдауға мүмкіндік береді. Микро- және макроэкономикалық 

талдауды зерттеу қажеттілігі экономиканың үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар, жалпы ел 

деңгейінде жұмыс істеу механизмін, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың салдарын түсінудің 



 

маңыздылығымен негізделген. Модуль  жаңа білімді алуға, ақпаратты дамыту жағдайында заманауи 

мәселелерді шешу құралы ретінде аналитикалық ойлаудың бағыттары, мазмұны мен құрылымының 

адаптивті алгоритмдерін құру үшін ақпаратты жинау, түсіндіру және пайдалану мәселелерін шешуге 

бағытталған. және аналитикалық нарық. Оқу процесі барысында нақты ақпараттық-талдау жұмысының 

әдістері туралы білім алынады. Магистранттардың ақпараттық-талдамалық жұмысты ұйымдастыру 

мен жүргізуге тәуелсіз тәсілдерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. 

Меңгерілген құзыреттер КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

деректе 

КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін білу және түсіну қабілеті, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлі 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі 

 

  

5. Сандық экономика модулі 

Модуль атауы және шифр Модуль Сандық экномика БПМ-5 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішнде:жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Интернет-маркетинг, Ақпараттық технологиялар және трансформация  

Академиялық сағаттар саны 270 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны 9 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Модуль Интернет-маркетингтің негізгі проблемаларын қарастырады: алғышарттар, тұжырымдамалық 

және терминологиялық аппараттар, Интернет-маркетингтің құралдары мен құралдары (маркетингтік 

зерттеулер және Интернеттегі бәсекелік интеллект, іздеу жарнамасы, баннерлік жарнама, іздеу жүйесін 

оңтайландыру, вирустық маркетинг, электрондық пошта жарнамасы , серіктестік және демеушілік 



 

бағдарламалар және т.б.), олардың ерекшеліктері мен артықшылықтары, интернетте компаниялар мен 

олардың өнімдерін жылжыту үшін оларды қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау әдістері. 

Модуль кәсіпорынның қызметі туралы кіріс деректерін түрлендірудің ақпараттық технологияларының 

теориялық негіздерін, бизнесті түрлендірудің экономикалық міндеттері үшін ақпараттық жүйелерді  

қолданатын кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару әдістері мен модельдерін зерттеуді 

қарастырады. 

Меңгерілген құзыреттер КҚ -11 Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттары, өнімдер және т. б.) құру мен дамытудың бизнес-

жоспарларын әзірлеу қабілеті.) 

КҚ -12 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын 

бағалау қабілеті 

КҚ -13 Макроэкономикалық ортаға сүйене отырып, ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін шешімдер 

қабылдау қабілеті 

КҚ -14 Деректер базасының көрсеткіштерін талдау, басқару шешімдерін қабылдау және Ұйымның 

экономикалық қызметін талдау негізінде болжамдар жасау мүмкіндігі 

 

 

6.Бизнес және экономикалық зерттеулерді жүргізу модулі 

 

Модуль атауы және шифр Бизнес жәнеэкономикалықзерттеулердіжүргізу  БПМ-6 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде: таңдау компоненті (ТК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Көшбасшылық және іс этикасы,  Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру, қаржыландыру және 

сауықтыру,  Жобаларды коммерциялау , Инновациялық жобаларды бизнес-зерттеу  

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 10академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 1-2 

Модуль сипаттамасы Модульдің мақсаты - студенттердің ұйымды дағдарысқа қарсы басқару саласындағы қазіргі заманғы 

іргелі білімдерін дамыту, коммерциялық ұйымдардың дағдарысқа қарсы қаржылық басқару әдістері 

мен тәсілдерін игеру, дағдарыстық жағдайлардың алдын алу мәселелерін шешу дағдыларын алу; 

олардың ұйым қызметінің нәтижелеріне әсерін азайту.Модуль болашақ мамандарға инвестициялық 

үдерісті, оның қаржылық қызметтерін ұйымдастыру мен жүзеге асыру саласында кәсіби білім алуға 

бағытталған мақсатты теориялық және практикалық бағдар, жобалар мен технологиялар нәтижелерін 



 

коммерциализациялаудың ең тиімді сценарийлері мен негіздерін жүйелі түрде түсінуге бағытталған. 

заманауи әлемдік экономикада технологиялық бизнесті құру.Бұл модуль бизнесті зерттеу практикасын 

оның барлық көріністерінде ашады және мақсаттарды, кәсіпорынның (ұйымның) стратегиясын 

анықтау, болашаққа арналған іс-шаралар жоспарын құру, қойылған мақсаттарға жету үшін инвестиция 

көлемін анықтау және тиімділігін бағалау қабілеттерін тексереді. жобаға инвестициялық шығындар. 

Меңгерілген құзыреттер КҚ -15 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның әлемдік нарыққа шығу қабілеті 

КҚ -16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді 

қайта ұйымдастыру әдістерін пайдалану қабілеті 

КҚ -17 Қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық 

шешімдер қабылдау қабілеті 

 

 

7. Макроэкономикалық жүйелер модулі 

Модуль атауы және шифр Макроэкономикалық жүйелер БПМ-7 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Халықаралық экономикалық жүйе , Инновациялық жобаларды басқару және бизнес-жоспарлау, 

Ұлттық инновациялық инфрақұрылым, Кәсіпорынның инвестициялық инновациялық қызметінің 

ұйымдастыруы  

Академиялық сағаттар саны 270  академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 9 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Модуль қазіргі экономикалық теорияда (микроэкономика, макроэкономика, Халықаралық экономика) 

қарастырылатын халықаралық экономикалық жүйенің негізгі мәселелерін ашады. Халықаралық сауда 

теориясы, сауда саясаты, еларалық еңбек қозғалысы, капитал, технологиялар, өндірістің жаңа негізгі 

факторлары: инновациялық энергия, ақпараттық және экологиялық. Бұл модуль ең маңызды 

мәселелерді, атап айтқанда: инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың тұжырымдамасы, мәні, 

Даму стратегиясы, оны қалыптастыру механизмін қарастырады. Бизнес-жоспарды құру әдістемесі 

берілген, оны жүзеге асыру процесі, кәсіпорынның бизнес-диагностикасы ашылған, тәуекелдерді 

есепке алу, инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудағы бәсекелестік пен инновацияның рөлі 

көрсетілген. Инновациялық жобаларды қаржыландыру нысандары көрсетіледі. Инновациялық 

жобалардың құнын бағалау әдістері қарастырылды. Модуль магистранттарда макро деңгейде 

(инновациялық процесс теориясы, инновациялық даму Тұжырымдамасы, инновациялардың жалпы 



 

сипаттамасы), сондай-ақ микро деңгейде (инновацияларды жүзеге асырудың негізгі факторлары, 

инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды 

тарту және т.б.) инновациялық инфрақұрылым туралы білім кешенін қалыптастыруға арналған. 

Модуль сандық бағалауға жататын инвестициялық және инновациялық қызметтегі жаппай құбылыстар 

мен процестерді ашады. Инвестициялық және инновациялық қызметтің статистикалық әдістері мен 

модельдері, жоспарлау, болжау және басқару теориялық және практикалық тұрғыдан да үлкен маңызға 

ие. 

Меңгерілген құзыреттер КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу 

КҚ -8  Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін білу және түсіну қабілеті, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлі 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі 

КҚ -15 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның әлемдік нарыққа шығу қабілеті 

 

 

8. Зерттеу тәжірибе модулі  

Модуль атауы және шифр Зерттеу тәжірибе БПМ-8 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде  жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖООК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Зерттеу тәжірибе  

Академиялық сағаттар саны 210 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны 7 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Зерттеу практикасы барысында магистрант ғылыми зерттеулердің заманауи әдіснамалық принциптері 

мен тәсілдерін зерттейді, сонымен қатар ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, безендіру және ұсыну 

дағдыларын дамытады. Белгілі бір әдістердің тиімділігін талдау негізінде магистрант магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша зерттеу жүргізуге қажетті ғылыми тәсілді 

қалыптастырады. 

Меңгерілген құзыреттер АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 

АҚ -2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу қабілеті 

АҚ -3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған 



 

зерттеулердің нәтижелері бойынша есептер дайындау қабілеті 

АҚ -4 Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар арқылы өз ойын нақты білдіру қабілеті, ғылыми 

баяндамалармен конференцияларда сөз сөйлей білу 

АҚ -5 Ғылыми көзқарасты негіздеу және қорғау, ымыралы шешімдерді табу мүмкіндігі 

9. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы модулі  

Модуль атауы және шифр Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы БПМ-9 

Модуль типі  

Модуль мазмұны (пәннің)  Тағылымдамадан өту және магистрлық диссертацияны қоса алғандағы   магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы     

Академиялық сағаттар саны 720 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны 24 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 2,3,4 

Модуль сипаттамасы МҒЗЖ магистранттарға ғылыми жұмыс жазудың заманауи әдістемелік қағидаларымен және 

тәсілдерімен танысуға мүмкіндік береді, сонымен қатар ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, 

безендіру және ұсыну дағдыларын қалыптастырады және ғылыми білімнің негізгі әдістерін және 

олардың практикалық мүмкіндіктерін игереді ғылыми жұмыс жазуда қолдану./НИР позволяет 

магистрантам ознакомиться с современными методологическими принципами и подходами к 

написанию научной работы, а также сформирует навыки подготовки, написания, оформления и 

представления научных работ и владение основными методами научного познания и возможностями 

их практического применения в написании научной работы. 

Меңгерілген құзыреттер АҚ -6 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және 

экономикалық есептерді қолдану қабілеті  

АҚ -7 Ықтимал тәуекелдердің туындауының алдын алу, оларды төмендету бойынша іс-шараларды 

жүзеге асыру қабілеті 

АҚ -8 Экономикалық және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау 

қабілеті,кәсіпорынның ауқаттылық дәрежесі 

АҚ -9 Қаржы-экономикалық қызметті өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 

АҚ -10 Нарықта кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру 

 

 



 

 

10. Қорытынды аттестациялау модулі  

Модуль атауы және шифр Қорытынды аттестациялау ҚА-10 

Модуль типі  

Модуль мазмұны (пәннің)  Қорытынды аттестациялау  

Академиялық сағаттар саны 360 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны 12академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Магистранттың жұмысы - студенттердің өз бетімен жазған, қоғамның қазіргі дамуының өзекті 

экономикалық мәселелеріне арналған ғылыми зерттеуі, таңдалған зерттеу тақырыбына теориялық 

негіздеме, қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді талдау, даму перспективалары туралы 

қорытындылар мен ұсыныстар өндірістік және қаржы саласындағы зерттелген кәсіпорындар, 

мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдар, сонымен қатар меншіктің әр түрлі формасындағы компаниялар 

мен фирмалар  

Меңгерілген құзыреттер КҚ -3 Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіруге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеуде 

стратегиялық талдау дағдыларын қолдану қабілеті 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 

АҚ -9 Қаржы-экономикалық қызметті өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 

АҚ -6  Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және 

экономикалық есептерді қолдану қабілеті 

АҚ -7 Ықтимал тәуекелдердің туындауының алдын алу, оларды төмендету бойынша іс-шараларды 

жүзеге асыру қабілеті 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                

    
 
 
 

ОҚУ ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ / 

РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Сағаттар көлемі (академиялық 

сағаттармен) / Объем часов                 

(в академических часах) 

Курс, семестр 

бойынша бөлу (акад 

кредитпен) /                                                
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1 курс 2 курс 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

15 15 15 15 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН - 34  кредит / кредитов 

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 20 кредит / кредитов 

Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 14 кредит / кредитов 

БПМ- 1    

МБД-1 

Жалпы міндетті пәндер 

модулі / Модуль 

общеобязательных 

дисциплин 

GTF 5201 /  

IFN 5201 
БП ЖК 

/БД ВК 

Ғылымның тарихы және 

философиясы /  

История и философия 

науки 

4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

ShT 5202 /  

IYa 5202 
БП ЖК 

/БД ВК 

Шет тіл (кәсіби) / 

Иностранный язык (проф) 4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

ZhMP 5203 /  

PVSh 5203 
БП ЖК 

/БД ВК 

Жоғары мектеп 

педагогикасы /  

Педагогика высшей школы 
4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

BP 5204 / 

PU 5204 
БП ЖК 

/БД ВК 

Басқару психологиясы / 

Психология управления 4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю    16     480 72 72 0 48 288 16 0 0 0 



 

БПМ- 2      

МБД-2 

Заманауи экономикалық 

саясат және зерттеу /  

Современная 

экономическая политика и 

исследования 

GI 5205 / GI 

5205ES 5205 

/EP 5205   

БП ТК /  

БД КВ 
1.Геосаясат және 

инвестициялыр / 

Геополитика и инвестиции  

2.Экономикалық саясат / 

Экономическая политика 

5 1 Э 150 30 15   15 90 5       

GI 5206 / GTsE 

5206               

GZZT 5206 /  

STNI 5206                                                    

БП ТК /  

БД КВ 
1. Глобализация және 

сандық экономика / 

Глобализация и цифровая 

экономика                                      

2. Ғылыми зерттеулердегі 

заманауи технологиялар / 

Современные технологии 

в научных исследованиях 

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   10     300 60 30 0 30 180 5 5 0 0 

БПМ- 3       

МБД-3 

Пәндерді оқыту  

әдістемелері /   

Методика преподавания 

 ZBBTB 6207 / 

SOTP  6207      

                                                                        

EPOA 6207 / 

MPED 6207 

БП ТК /  

БД КВ 
1. Заманауи білім беру 

технологиялар және 

бағдарламалар / 

Современные 

образовательные 

технологии и программы                                             

 2. Экономикалық 

пәндерді оқыту әдістемесі 

және ғылыми зерттеу 

жүргізу / Методика 

преподавания 

экономических дисциплин 

и проведение научных 

исследований       

4 3 Э 120 18 18   12 72     4   

PT 6208 /  PP 

6208                                         

БП МК 

/БД ОК 
Педагогикалық тәжірибе / 

Педагогическая практика 4 3 О 120   120           4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   8     240 18 138 0 12 72 0 0 8 0 

БП циклі бойынша барлығы/Итого по циклу БД 
  

34     1020 150 240 0 90 540 21 5 8 0 

БЕЙІНДЕУШІ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН - 50 кредит / кредитов 

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 31 кредит / кредитов 

Таңдау компоненті (ТК)  / Компонент по выбору (КВ)  - 19 кредит / кредитов 

КПМ-4                                                                           

МПД-4 

Экономикалық талдау және 

инновациалық менеджмент/  

Экономический  анализ и 

MMEТ 5302 /  

MMEA  5302 БП ЖК /  

ПД ВК 

Микро-

макроэкономикалық 

талдау/ Микро-

5 3 Э 150 30 15   15 90     5   



 
инновационный 

менеджмент 
макроэкономический 

анализ 

EKS 5303 

/РEB5303 БП ЖК /  

ПД ВК 

 Экономикалық қауіпсіздік 

саясаты / Политика 

экономической  

безопасности                        

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

IМ 5303 /IМ  

5303                БП ЖК /  
ПД ВК 

Иновациалық 

менеджмент/Инновационн

ый менеджмент 

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю 
  

15     450 90 45 0 45 270 0 10 5 0 

КПМ-5 

  МПД-

5 

Сандық экномика / 

Цифровая экономика 

IM 5304 / IM 

5304 БП ЖК /  
ПД ВК 

Интернет-маркетинг / 

Интернет-маркетинг 5 3 Э 150 30 15   15 90     5   

ATT 5305 /  

ITT 5305 

БП ЖК /  

ПД ВК 

Ақпараттық 

технологиялар және 

трансформация / 

Информационные 

технологии и 

трансформация                  

4 3 Э 120 18 18   12 72     4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю 
  

9     270 48 33 0 27 162 0 0 9 0 

КПМ-6                                                                            

МПД-6 

Бизнес және экономикалық 

зерттеулерді жүргізу  / 

Ведение бизнеса и 

экономических 

исследований 

 1. KIE 5301 / 

LDE 5301                                     

2. KKUKS 

5301 / RFOP 

5301 

БП ТК /  

ПД КВ 
1. Көшбасшылық және іс 

этикасы / Лидерство и 

деловая этика                                                               

2. Кәсіпорындарды қайта 

ұйымдастыру, 

қаржыландыру және 

сауықтыру / 

Реорганизация, 

финансирование и 

оздоровление предприятий 

5 1 Э 150 30 15   15 90 5       

1. JK 6308 / KP 

6308                             

2.IJBJ 6308 /  

BIIP 6308 

БП ТК /  
ПД КВ 

1. Жобаларды 

коммерциялау / 

Коммерциализация 

проектов                                                                                                            

2. Инновациялық 

жобаларды бизнес-

жоспарлау  / Бизнес-

планирование 

инновационных проектов 

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю 
  

10     300 60 30 0 30 180 5 5 0 0 



 

КПМ-7                                                                            

МПД-7 

Макроэкономикалық 

жүйелер / 

Макроэкономические 

системы 

1.XEJ 5305 / 

MES 5305                                   

2. IG 5305 /  

IGP 5305 

БП ТК /  

ПД КВ 
1. Халықаралық 

экономикалық жүйе  / 

Международная 

экономическая система                                            

2. Инвестиция және 

геосаясат/ Геополитика и 

инвестиции 

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

 1. UII 6310 / 

NII 6310                                     

2. KIIKU 6310 / 

OIIDP 6310 

БП ТК /  

ПД КВ 
1. Ұлттық инновациялық 

инфрақұрылым / 

Национальная 

инновационная 

инфраструктура                                                      

2. Кәсіпорынның 

инвестициялық 

инновациялық қызметінің 

ұйымдастыруы / 

Организация 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности предприятия 

4 3 Э 120 18 18   12 72     4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   9     270 48 33 0 27 162 0 5 4 0 

КПМ-8                                                                            

МПД-8 

Зерттеу тәжірибе /  

Исследовательская 

практика 

ZT 6306 /  

IP 6306 
БП МК / 

ПД ОК 

Зерттеу тәжірибе / 

Исследовательская 

практика 

7 4 О 210 0 0 

  

0 0       7 

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   7     210 0 210 0 0 0 0 0 0 7 

БП циклі бойынша барлығы/Итого по циклу ПД 
  

50     1500 246 351 0 129 774 5 20 18 7 

КПМ-9                                                                            

МПД-9 

  Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа 

магистранта 

     Тағылымдамадан өту 

және магистрлық 

диссертацияны қоса 

алғандағы   магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы    

/ 

    НИР магистранта, 

включая прохождение 

стажировки и выполнение 

магистерской диссертации 

  

24 2,3,4 О 720           4 5 4 11 

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю 
  

24     720 0 0 0 0 0 4 5 4 11 



 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ҚА-10 

 ИА-10 

Қорытынды аттестациялау / 

Итоговая аттестация 

    Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау / 

Оформление и защита 

магистерской диссертации  

12 4   360                 12 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/Итого по итоговой аттестации 12     360 0 0   0 0 0 0 0 12 

  

      Итого по учебному 

плану 120     3600 396 591   339 2274 30 30 30 30 

  
БП циклі бойынша     По циклу БД 34     1020 150 240   90 540         

  

БП ЖК   
  

                               

БД/ВК  20     600 78 168   68 286         

  

БП ТК   
  

                               

БД/КВ  14     420 72 72   42 252         

  
БП циклі бойынша     По циклу ПД 50     1500 246 351   129 774         

  

БП ЖК   
  

                               

ПД/ВК  31     930 138 273   72 447         

  

БП ТК 

  
  

                               

ПД/КВ  19     570 108 78   57 327         

  

Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

      

24     720         
720 

        

  
Қорытынды 

аттестаттау бойынша   
  

По итоговой 

аттестации 12     360       120 240         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Білім беру бағдарламасын даярлағандар 
 

Аты жөні Қызметі Байланыс мәліметтері 

Гриднева Елена Евгеньевна  

э.ғ.к., Кайнар  Академиясының профессоры 

 

elengred@mail.ru 87023587748 

Сыздыкова Куляш Шаймолденовна э.ғ.к., Кайнар  Академиясының профессоры 

 

сот.тел. + 7 701 765 50 98 

Егешбаева Айжан Болатовна  Директор ТОО «Mercury Project» сот. тел. 87017994443 

 

Мурзахметова Айсулу Болатовна  Директор ТОО «Керуен Logistic»  сот.тел. + 7 7758412190 
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