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Түсіндірме жазба 

 

«7М04104 - Экономика (бейіндік)» 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. 

Магистратураның «7М04104 - Экономика (бейіндік)» білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктерін, жұмыс 

берушілердің тілектерін, 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. 

БББ 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. 

 «7М04104 - Экономика (бейіндік)» 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 қалыптастырылады және білім алушының қабілетін 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) бүкіл оқу кезеңіне арналған оқу модульдерінің иынтығы және дәйектілігі ретінде әзірленді және БББ 

Экономика бойынша "ғылым магистрі" біліктілігін беру үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге 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 саласында білімі мен түсінігін көрсетуге, осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдануға мүмкіндік береді 

Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мыналардан тұрады: 

- базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын Теориялық оқыту; 
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- 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 магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 10 академиялық кредитті құрайды. 

Оның ішінде 6 академиялық кредит ШҚ бөлінеді. БП циклінің көлемі білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 25 академиялық 

кредиттін  құрайды. БП циклінің жоғары оқу орны компоненті "Шет тілі (Кәсіби)", "Басқару психологиясы"  "Менеджмент» пәндерін 

қамтиды. 

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

пәнаралық және көп салалы сипатқа ие. 

Бейіндік  магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқытумен қатар жүргізілетін практиканың бір түрін қамтиды. 

– БП цикліндегі өндірістік-диссертацияны орындау орны бойынша. 

Магистранттың өндірістік практикасы оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту, оқытылатын мамандық бойынша 

практикалық дағдыларды, құзыреттер мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу, сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында жүргізіледі, 

диссертациялық зерттеу тақырыбымен анықталады. 

Магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы (бұдан әрі – МЭЗЖ) 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 эксперименттік-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 (бейіндік)" БББ негізінде пәндер бойынша оқу жоспарлары (жұмыс оқу жоспарлары, 

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

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

қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 60 академиялық кредитті игеруі болып табылады. 

"Экономика (бейіндік)" БББ бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға "7М04104 

Экономика" БББ бойынша Магистрбизнес және басқарма 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). «7М04104 Экономика» БББ бойынша  бизнес және басқару магистрі  



4 

 

(ҰБШ 7-біліктілік деңгейі) бойынша «7М04104 Экономика» БББ бойынша  бизнес және басқару магистрі Оқыту нәтижелері білім беру 

бағдарламасының паспортында ұсынылған. 

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 ескерілді.  

«7М04104 - «Экономика (бейінді)» БББ бітірушісінің моделі келесі кестеде көрсетілген: 

Кәсіби 

стандарт 

атауы  

Кәсіби қызмет 

түрі 

Еңбек 

функциялары 

 

Біліктілік талаптары Қызметтердің 

атауы 

Біліктілік 

деңгейі 

94. Қаржылық 

менеджмент 

Қаржылық –

экономикалық 

саладағы кәсіби 

қызмет 

 

 

 

 

Фирманың 

қызметін 

қаржыландыру 

ды ұйымдастыру 

Дағдылар мен біліктілігі  

1. Ұйымның қаржы ресурстарының 

қозғалысын басқаруды ұйымдастыру. 

2. Өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) 

өндіру және өткізу үдерісінде 

ресурстардың барлық түрлерін тиімді 

пайдалануды ұйымдастыру. 

3.Компанияның қаржылық ресурстарын 

пайдаланудың тиімді әдістерін анықтау. 

4.Кірістердің уақтылы түсуін 

қамтамасыз ету. 

5.Фирманың белгіленген 

мерзімде қаржы-есеп айырысу 

операцияларын жүргізу. 

Білімі: 

1. Қаржылық қатынастарды реттеу 

саласындағы бағдарламалық және 

стратегиялық нормативтік-құқықтық 

актілер. 

2. Компания ресурстарының көздері мен 

түрлері, оларды пайдаланудың 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

3. Компанияның нарықтық мінез-

құлқының түрлері. 

4. Банк операцияларын жасау ережелері 

мен рәсімдері. 

5. Табыс алу және берешекті өндіріп алу 

1221-1-005 

Қаржы-

экономикалық 

бөлім 

меңгерушісі  

1221-1-008 

Қаржы-

экономикалық 

бөлім бастығы 

1221-1-009 

Қаржы-

экономикалық 

бөлім бастығы 

1221-1-010 

Қаржы-

экономикалық 

қызмет бастығы 

1221-1-011 

Қаржы-

экономикалық 

бөлігі бастығы  

Бакалавриат 

7 ҰБШ 

деңгейі 

7 БСШ деңгейі 
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қағидалары мен рәсімдері. 

6. Шоттарды төлеу, қарыздарды өтеу, 

пайыздарды, еңбекақыны төлеу, 

салықтарды және бюджетке және 

бюджеттен тыс қорларға басқа да 

міндетті төлемдерді аудару қағидалары, 

рәсімдері мен мерзімдері. 

Фирма қызметін 

қаржылық 

жоспарлау 

Дағдылар мен біліктілігі  

1.Компанияның қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету 

стратегиясын жасаңыз. 

2. Перспективалық және ағымдағы 

қаржы жоспарларының, болжамды 

баланстардың және ақша қаражаты 

бюджеттерінің жобаларын әзірлеу 

3.Өнімдерді (жұмыстарды, 

қызметтерді) сату жоспарын дайындау 

білігі. 

4. Күрделі салымдар жоспарын 

дайындау қабілеті. 

5. Ғылыми зерттеулер мен 

әзірлемелердің жоспарын дайындау 

білігі. 

6. Өнімнің өзіндік құнын және 

компанияның табысын жоспарлау. 

7. Пайданы есептеу. 

8. Нормалау процедураларын 

әдістемелік қамтамасыз ету. 

9. Қаржылық нормативтерді әзірлеу 

үдерісін бақылау. 

Білім: 

1. Қаржылық жоспарлау қағидалары, 

компанияның қаржылық 

тұрақтылығына қол жеткізу және 

сақтау қағидалары. 

2.Компанияның қаржылық 

жоспарларының құрамы мен 
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құрылымы, олардың басқа 

жоспарланған құжаттармен байланысы. 

1. Өндірістік қызметтің құрылымы мен 

құрамы, өндірілетін тауарлардың, 

көрсетілетін қызметтердің, 

орындалатын жұмыстардың 

номенклатурасы. 

2. Компанияның тіркелген активтерінің 

құрамы мен құрылымы. 

3. Фирманың ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық 

жұмыстарының құрамы мен құрылымы, 

гранттық негізде қаржы ресурстарын 

алу және пайдалану қағидалары мен 

рәсімдері. 

4. Шығындарды есепке алу және 

компанияның табысын есептеу 

қағидалары. 

1. Компания қаражатының айналым 

ерекшеліктері. 

2. Қаржылық нормативтерді есептеу 

қағидалары. 

3. Қаржылық нормативтерді компания 

бөлімшелерінің қызметін бақылауға 

интеграциялау қағидалары. 

Фирма активтерін 

басқару 

Дағдылар мен біліктілігі  

1. Компанияға қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді несие беруді 

ұйымдастыру. 

2. Бағалы қағаздарды шығаруды 

ұйымдастыру. 

3. Басқа көздерден қаржы ресурстарын 

тартуды ұйымдастыру. 

4. Қаржы құралдарының тәуекелдерін 

бағалау. 

5. Қаржы салымдарының тиімділігін 

бағалау. 
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6. Тіркелген, тауарлық-материалдық 

және қаржылық активтердің 

құрылымын анықтау. 

7. Активтердің ауыстырылуын және 

жойылуын бақылау. 

8. Қаржы салымдарының тиімділігін 

талдау. 

Білімі: 

1.Банктік және банктік емес 

кредиттерді алу процедуралары. 

2.Борыштық міндеттемелерді 

эмиссиялау процедуралары. 

3.Акциялар эмиссиясының 

процедуралары. 

4.Мамандандырылған қорлардың 

қарыздары мен гранттарын, бюджеттік 

қарыздарды, гранттарды, 

субсидияларды тарту процедуралары. 

5. Тәуекелдерді бағалау және оларды 

әртараптандыру және азайту 

қағидалары. 

6. Қаржылық инвестициялардың 

табыстылығы мен балама бағасын 

бағалау қағидалары. 

7. Компания активтерін қалыптастыру 

және пайдалану қағидалары. 

8. Нәтижеге бағытталған бюджеттеудің 

заманауи әдістері. 

9. Активтерді жою тетіктері. 

10. Шығарылған активтерді толықтыру 

тетіктері. 

11. Қаржы салымдарының тиімділігін 

бағалау әдістері. 

12. Фирманың есеп саясаты. 

  Шаруашылық 

қызметтің 

нәтижесін талдау, 

Дағдылар мен біліктілігі: 

1. Компанияның төлем қабілеттілігін 

сақтауды бақылау. 
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есепке алу және 

бақылау 

2.Пайдаланылмайтын тауар-

материалдық құндылықтардың 

қалыптасуы мен жойылуын бақылау. 

3. Пайданы ұлғайту мен шығындарды 

азайту үйлесімі негізінде өндіріс 

рентабельділігін бақылау. 

4.Компанияның қаржылық 

стратегиясының индикаторлары мен 

көрсеткіштерінің орындалуын бақылау. 

5.Қаржылық емес сипаттағы жоспарлар 

көрсеткіштері мен индикаторларының 

орындалуын бақылау. 

6.Фирманың қаржы-шаруашылық 

қызметінің есебін жүргізу. 

7. Қаржылық ақпараттың дұрыстығын 

қамтамасыз ету. 

8 Есеп беру құжаттамасының дұрыс 

жасалуы мен ресімделуін, оның сыртқы 

және ішкі пайдаланушыларға уақтылы 

берілуін бақылау. 

Білімі: 

1. Төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету 

қағидаттары мен тетіктері, төлем 

қабілеттілігін есептеудің заманауи 

әдістері. 

2. Қорлардың пайда болу және оларды 

басқару қағидалары мен тетіктері. 

3. Компанияның пайдасы мен құнын 

арттырудың заманауи әдістері мен 

тетіктері 

4. Қаржылық және қаржылық емес 

сипаттағы жоспарланған 

көрсеткіштерге қол жеткізу тетіктері. 

5. Фирма жоспарларының жүйесі 

6. Қазақстан Республикасында 

қолданыстағы салық заңнамасы. 

7. Қаржылық және статистикалық 
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есептілікті жүргізу нормалары мен 

қағидалары. 

8. Бухгалтерлік, салықтық және 

басқарушылық есеп стандарттары. 

9. Салықтық әкімшілендіру қағидаттары 

және сыртқы және ішкі аудит 

процедуралары 

 

7М04104 «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 құзыреттер 

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 үдерісінде келіспеушілік жағдайлардың алдын алу және конструктивті  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 мәліметтерді 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 
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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 деректерін талдау және түсіндіру, 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті 

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 Мәліметтер 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-үдерістерді үлгілеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-үдерістерді қайта ұйымдастыру әдістерін пайдалану қабілеті 

КҚ -17 Қаржылық есептемені талдау және негізделген инвестициялық, несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау қабілеті 

Арнайы  құзыреттер 

Ғылыми-зерттеу қызмет 

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 
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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 жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

қолдану қабілеті 

АҚ -10 Кәсіпорындардың кірістілігі мен тәуекелдерін талдауды жүзеге асыру және мінез-құлық стратегиясын қалыптастыру кезінде оның 

нәтижелерін ескеру қабілеті 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

7M04104–Экономика 

 

№ Атауы  Ескертулер 

1 ОБ Коды  7M04104 

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі  
7М04 - Бизнес, басқару және құқық  

3 Оқыту бағыттарының коды және 

жіктелуі  
7M041Бизнес және басқару  

4 Білім беру бағдарламалар тобы  7M04-Экономика 

5 ОБ коды және атауы  7М04104–Экономика 

6 ОБ түрі  Қолданыста 

7 БҰШ  бойынша деңгейі  7 

8 БСШ бойынша деңгейі  7 

9 Берілетін дәреже  «7М04104 Экономика» ОБ бойынша  бизнес және басқару магистрі 

10 Жалпы кредиттер көлемі  60 

11 Айрықша ерекшеліктері  Жоқ  

12 ОБ мақсаты   Нарықтық экономиканың экономикалық заңдылықтары және олардың көріну формалары туралы 

түсініктері бар маман даярлау; қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану және интериализация 

процестері; кәсіпорындардың негізгі ғылыми басқару, қаржылық-экономикалық, маркетингтік 

мәселелері туралы; кәсіпорын деңгейіндегі басқару қызметінің барлық функционалдық 

бағыттарының іргелі негіздері туралы білімге ие болу; 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 суреттерін, табиғат пен қоғамның даму 

заңдылықтарын, адам санасының формалары мен оның қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктерін, 

рухани және материалдық құндылықтардың арақатынасын, олардың адам, қоғам өміріндегі рөлін 

білу. Ғылым мен ғылыми білімнің рөлін, оның құрылымын, формалары мен әдістерін, ғылымның, 
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технологияның және техниканың жетістіктерін әзірлеуге және қолдануға байланысты әлеуметтік-

этикалық мәселелерді білу. 

ON2 Жеке тұлғаны қалыптастыру шарттары, оның еркіндігі мен өмірді, мәдениетті, қоршаған 

ортаны сақтау үшін жауапкершілік туралы білім. 

ON3Қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен қоғамның әлеуметтік-психологиялық құбылыстарын, 

жеке тұлғаның әлеуметтік бейімделу жолдарын білу. Ауызша және жазбаша қарым-қатынасты, 

оның ішінде шет тілін меңгеру 

ON4 Адаммен, қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынастың этикалық және құқықтық 

нормаларын басшылыққа ала білу. Әр түрлі әлеуметтік жағдайларды жеткілікті бағдарлай білу 

және командада жұмыс істей білу. 

ON5 Өз жұмысыңызды жоспарлай және ұйымдастыра білу. Шешімдер қабылдау және олардың 

тиімділігін бағалау мүмкіндігі. 

ON6 Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігіне әсер ететін факторларға ие болу. Білімді 

интеграциялау және кәсіпорындағы логистика мен басқа процестерді ұйымдастырудың күрделі 

мәселелерімен күресу мүмкіндігі. 

ON7 Адамдар мен олардың іс-әрекеттерін олардың мүмкіндіктерін, қабілеттері мен ынталарын 

ескере отырып басқару мүмкіндігі. 

ON8Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау саласында заманауи әдістерді қолдана білу. 

Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың бірнеше нұсқаларын әзірлеу мүмкіндігі. 

ON9 Кәсіпорынды басқару стратегиясын қалыптастыруда және оның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруда білімдерін қолдана білу. Еңбек ресурстарын ұйымдастыру және өндірістік сектордағы 

жұмыспен қамтудың тиімділігін қамтамасыз ету дағдыларына ие болу. 

ON10 Өндірістің нақты жағдайларына, қызметтік иерархия арқылы жоғарылауға, басқа аймақтарға 

ауысуға, сондай-ақ кәсібінің өзгеруіне байланысты маманның өзгеретін әлеуметтік, экономикалық, 

кәсіби рөлдеріне бейімделу мүмкіндігі. Дүниежүзілік нарықта кәсіпкерлік ұйымдардың 

интеграциясы мәселелерін шешуде дағдыларды қолдану. 

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

матрицасында келтірілген  
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Академиялық пәндер арқылы 

білім беру бағдарламасының қалыптасқан оқу нәтижелерінің қол жетімділік матрицасы 
 

№ Пәндер атауы  Пәндердің қысқаша сипаттамасы  
Кредитте

р 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері 

(кодтар) 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

Базалық пәндер циклы (10) 

Жоғарғы оқу орнының компоненті (6) 

1 Шет тіл (кәсіби)  Шет тілінің негізгі бөлімдерін, оның ерекшеліктерін 

оқып үйрену. Басқа мәдениетті, тарихты, әдебиетті 

енгізу арқылы ол оқушының интеллектуалды дамуын 

арттырады. Тілдің айтылуын, ауызекі сөйлеу 

дағдыларын жақсартады. Интернет-ресурстарды 

қолдана отырып, жаңа ақпараттық технологияларды 

уақытында зерттеуге ықпал етеді. Шетел тілін ауызша 

ғана емес, жазбаша қолдану дағдыларын жетілдіреді. 

2 +  +  +     + 

2 Менеджмент  Пән менеджмент туралы білімдер кешенін, 

менеджменттің әр түрлі түрлерін жүзеге асырудың 

нақты дағдыларын дамытуды, басқару жүйелерін 

талдауды және оларды жобалауды зерттейді. 

Студенттер оқиғаларды дамытудың ықтимал 

сценарийлерін болжауды үйренеді және осыған сәйкес 

жұмыс істеу стратегиясы мен тактикасын жасайды; 

мақсаттар мен міндеттерді дұрыс тұжырымдау 

дағдыларын игеру. 

2 + + + +   +   + 

3 Басқару 

психологиясы  
Пән қазіргі заманғы психологияның негіздері туралы 

түсінік береді. Магистрант коммуникативті 

техниканың және техниканың кең спектрін дұрыс 

қолдана алады, психологиялық тұрғыдан сауатты жеке 

іс-әрекеттерді ұйымдастырады, адамдардың 

тұлғааралық және топаралық қарым-қатынасын, 

күнделікті қарым-қатынас және өзара әрекеттесу 

процесінде әлеуметтік-психологиялық әсер етудің 

әртүрлі түрлерін қолдану дағдыларын игереді. 

адамдармен. 

2   +  + + +  + + 
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Базалық пәндер циклі  (10) 

Таңдау компоненті/ (4) 

1 Геосаясат және 

инвестициялар 

Бұл курста халықаралық экономика саласындағы 

проблемалар зерттеледі, халықаралық аренада 

болып жатқан оқиғаларды, процестер мен 

құбылыстарды талдауға, жай-күйіне әсер ететін 

геосаяси процестерді талдауға және 

инвестициялық тартымдылықтың болашақ 

тенденцияларына, инвестициялау 

тұжырымдамасына, негізгі жобаны талдау, алдын-

ала дайындау және оның техникалық-

экономикалық және қаржылық қолайлылығын 

бағалау кезеңдері. 

4   +  + +  + + + 

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. 

+   + +   + + + 

  Матрица РО 4 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 

Бейіндеуші пәндер циклы  (25) 

Жоғарғы оқу орнының компоненті (15) 

1 Микро-

макроэкономикалы

қ талдау 

«Микро-макроэкономикалық талдау» курсы 

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 

5 + +  +    + + + 



16 

 

салдарын түсінудің маңыздылығымен негізделген. 

2 Экономикалық 

қауіпсіздік саясаты  

Болашақ мамандарда экономиканың нақты 

секторындағы қауіпсіздік қатерлерін анықтай отырып, 

ұлттық қауіпсіздіктің негізі ретінде экономикалық 

қауіпсіздік туралы теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру; елдің, аймақтардың 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

шараларын анықтау және тетіктерін әзірлеу; алған 

білімдерін кәсіби іс-әрекетте қолдану. 

5 +    + +  + + + 

3 Өндірістік іс-

тәжірибе  

Ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-

басқарушылық, есеп айырысу-жобалау, 

экономикалық, талдау жұмыстарын жүзеге 

асыруға дайындыққа бағытталған негізгі 

құзыреттіліктерді қалыптастырады. Компанияның 

қаржылық-несиелік саясатының стратегиясын 

анықтайды және қаржылық қатынастарды 

ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу, қаржылық-

экономикалық процестерді болжау дағдыларын 

игере отырып, оны жүзеге асырудың тетіктерін 

жасайды. 

5 +  + + + +   + + 
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Бейіндеуші пәндер циклы  (25) 

Таңдау компоненті (10) 

1 

 

Жобаларды 

коммерциялау 

Пән болашақ мамандарға инвестициялық 

процесті, оның қаржылық қызметтерін 

ұйымдастыруда және жүзеге асыруда кәсіби 

білімді игеруге бағытталған мақсатты теориялық 

және практикалық бағдар, жобалар мен 

технологиялар нәтижелерін 

коммерциализациялаудың тиімді сценарийлерін 

жүйелі түрде түсіну және қазіргі әлемдік 

экономикада технологиялық бизнесті құру 

негіздері. 

5 

 

  +  + +  + + + 

Салық 

менеджменті  

Курсқа мемлекеттік және корпоративті салықтық 

басқару жүйесін құрудың әдістемелік және 

ұйымдастырушылық негіздері, тәсілдері мен 

әдістері, оларды Қазақстанда жүзеге асырудың 

+    + +  + + + 
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әдістері, механизмдері мен практикалық 

схемалары кіреді. 

2 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 келіссөз 

жүргізу этикасы; іс қағаздарын жүргізу этикасы; 

бәсекелестіктің этикалық әдістерін қолдану. 

5  + + +  + +    

Кәсіпорындарды 

қайта 

ұйымдастыру, 

қаржыландыру 

және сауықтыру 

Пәнді оқып-үйренудің мақсаты студенттерді 

дағдарысқа қарсы басқару саласындағы 

коммерциялық ұйымдардың дағдарысқа қарсы 

қаржылық басқару әдістері мен тәсілдерін игеру, 

дағдарыстық жағдайлардың алдын алу 

мәселелерін шешу дағдыларын алу, білім беруді 

қалыптастыру. немесе олардың ұйым қызметінің 

нәтижелеріне әсерін азайту. 

+    + +  + + + 

  Матрица РО 10 0 1 1 2 3 2 1 3 2 1 

Қорытынды аттестаттау 

1 Магистрлық 

диссертацияны 

қоса алғандағы   

магистранттың 

эксперименталды-

зерттеу жұмысы     

МЭЗЖ магистранттарға ғылыми жұмыс жазудың 

заманауи әдістемелік қағидаларымен және 

тәсілдерімен танысуға мүмкіндік береді, сонымен 

қатар ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, 

жобалау және ұсыну дағдыларын 

қалыптастырады және ғылыми білімнің негізгі 

әдістерін меңгереді және оларды жазбаша түрде 

практикалық қолдану мүмкіндіктерін 

қалыптастырады ғылыми жұмыс. 

13 +    + +  + +  

2 Қорытынды 

аттестаттау 

Магистранттың жұмысы - студенттердің өз 

бетімен жазған, қоғамның қазіргі дамуының 

өзекті экономикалық мәселелеріне арналған 

12 +    + + + + + + 
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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. 

   Кредитте

р 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

  БП ЖК+ТК 10 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 

  БП ЖК+ТК 25 0 1 1 2 3 2 1 3 2 1 

  МЭЗЖ/ЭИРМ 13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

  ҚА/ИА 12 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

  Барлығы/Всего 60 31 

 

 
1. Жалпы міндетті пәндер модулі 

Модуль атауы және шифр Жалпы міндетті пәндер модулі  БПМ-1 

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

(ТК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Шет тіл (кәсіби), Менеджмент, Басқару психологиясы , Геосаясат және инвестициялар ,Экономикалық саясат  

Академиялық сағаттар саны  300 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық кредит 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 1 

Модуль сипаттамасы 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; - студенттердің шетел тілінде 

күнделікті және кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін білімді өз бетімен игеру қабілетін дамыту - білімнің 

дербестігін, өзін-өзі тәрбиелеу қабілетін, мультимедиялық бағдарламалармен, электрондық сөздіктермен, шет 

тіліндегі интернет-ресурстармен жұмыс істеу қабілетін арттыру. Магистрант игеру процесінде адамның, топтың 

және ұйымның тұтастай алғанда қызметінің жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау 

психологиялық аспектілерін зерттейді. Пәннің негізгі міндеттері: - маркетингтің өзекті мәселелерін талдауда 
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теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу. 

Меңгерілген құзыреттер 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 Іскерлік қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас қабілеті 
ЖҚ -6 Қазақ, орыс және шет тілдерінде мақалалар мен құжаттарды аудару және өз ойын жеткізе білу 

 
2. Экономикалық талдау және өндірістік іс-тәжірибе модулі 

 

Модуль атауы және шифр Экономикалық талдау және өндірістік іс-тәжірибе КПМ-2 

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

Модуль мазмұны (пәннің)  Микро-макроэкономикалық талдау, Экономикалық қауіпсіздік саясаты, Өндірістік іс-тәжірибе 

Академиялық сағаттар саны 450 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны 15 академиялық кредит 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 1,2 

Модуль сипаттамасы Осы модульді оқу арқылы 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.Болашақ мамандарда 

экономиканың нақты секторындағы қауіпсіздік қатерлерін анықтай отырып, ұлттық қауіпсіздіктің негізі ретінде 

экономикалық қауіпсіздік туралы теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру; елдің, 

аймақтардың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтау және тетіктерін әзірлеу; алған 

білімдерін кәсіби іс-әрекетте қолдану.Ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, есеп 

айырысу-жобалау, экономикалық, талдау жұмыстарын жүзеге асыруға дайындыққа бағытталған негізгі 

құзыреттіліктерді қалыптастырады. 
Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді шарлау мүмкіндігі 

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

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

оның нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі 

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

 

 
3. Кәсіпорын экономикасы модулі 

 

Модуль атауы және шифр Кәсіпорын экономикасы БПМ-1 

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

Модуль мазмұны (пәннің)  Жобаларды коммерциялау, Салық менеджменті, Көшбасшылық және іс этикасы, Кәсіпорындарды 

қайта ұйымдастыру, қаржыландыру және сауықтыру 

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық кредит 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 1,2 

Модуль сипаттамасы Модуль  болашақ мамандарға инвестициялық процесті, оның қаржылық қызметтерін ұйымдастыруда 

және жүзеге асыруда кәсіби білімді игеруге бағытталған мақсатты теориялық және практикалық 

бағдар, жобалар мен технологиялар нәтижелерін коммерциализациялаудың тиімді сценарийлерін 

жүйелі түрде түсіну және қазіргі әлемдік экономикада технологиялық бизнесті құру негіздері. 

Модульға мемлекеттік және корпоративті салықтық басқару жүйесін құрудың әдістемелік және 

ұйымдастырушылық негіздері, тәсілдері мен әдістері, оларды Қазақстанда жүзеге асырудың әдістері, 

механизмдері мен практикалық схемалары кіреді. Модульдің міндеті жалпы стратегиялық ойлауды 

және практикалық қажеттіліктерге бейімделген көшбасшының нақты практикалық басқарушылық 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады.Модульді  оқып-үйренудің мақсаты студенттерді 

дағдарысқа қарсы басқару саласындағы коммерциялық ұйымдардың дағдарысқа қарсы қаржылық 

басқару әдістері мен тәсілдерін игеру, дағдарыстық жағдайлардың алдын алу мәселелерін шешу 

дағдыларын алу, білім беруді қалыптастыру. немесе олардың ұйым қызметінің нәтижелеріне әсерін 

азайту. 
Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -6 Іскерлік қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас қабілеті 

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

технологияларды түсіну қабілеті 

ЖКҚ -2 Есептеу нәтижелерін талдау және өңдеу және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 
АҚ -4 Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар арқылы өз ойын нақты білдіру қабілеті, ғылыми 

баяндамалармен конференцияларда сөз сөйлей білу 

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

экономикалық есептерді қолдану қабілеті 
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4. Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы модулі 
Модуль атауы және шифр Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы   КПМ-4 
Модуль типі  
Модуль мазмұны (пәннің)  Магистрлық диссертацияны қоса алғандағы магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы  

Академиялық сағаттар саны 390 академиялық сағаттар 
Академиялық кредиттер саны 13 академиялық кредиттер 
Оқыту формасы Күндізгі 
Семестр 1,2 
Модуль сипаттамасы МЭЗЖ магистранттарға ғылыми жұмыс жазудың заманауи әдістемелік қағидаларымен және 

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

және ұсыну дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ ғылыми білімнің негізгі әдістерін және оларды 

жазбаша түрде практикалық қолдану мүмкіндіктерін игереді. ғылыми жұмыс 
Меңгерілген құзыреттер КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

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

бағалау 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 -9 Қаржы-экономикалық қызметті жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 

 

 

5.Қорытынды аттестациялау модулі 

Модуль атауы және шифр Қорытынды аттестациялау ҚА-5 

 
Модуль типі  
Модуль мазмұны (пәннің)  Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Академиялық сағаттар саны 360 академиялық сағаттар 
Академиялық кредиттер саны 12 академиялық кредиттер 
Оқыту формасы Күндізгі 
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Семестр 2 
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 -16 Бизнес-үдерістерді үлгілеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-үдерістерді қайта 

ұйымдастыру әдістерін пайдалану қабілеті 
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 -6 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және 

экономикалық есептерді қолдану қабілеті 

АҚ -10 Кәсіпорындардың кірістілігі мен тәуекелдерін талдауды жүзеге асыру және мінез-құлық 

стратегиясын қалыптастыру кезінде оның нәтижелерін ескеру қабілеті 
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                                                            ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ /РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
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Модуль атауы / 

Наименование модуля 
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Сағаттар көлемі (академиялық 

сағаттармен) / Объем часов (в 

академических часах) 

Курс,  семестр 

бойынша бөлу 

(акад 

кредитпен) /                                                

Распределение 

по семестрам, 

курсам (в акад. 

кредитах) 
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 /
 В

с
е
го

 

Д
әр

іс
т
е
р

/ 
Л

ек
ц

и
и

 

С
е
м

и
н

а
р

л
ы

қ
-

т
ә
ж

ір
и

б
ел

ік
/C

е
м

и
н

а

р
с
к

и
е
-п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
л

ы
қ

/ 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

О
О

Ө
Ж

/С
Р

О
П

 

О
Ө

Ж
/С

Р
О

 

1 курс 

1 сем. 2 сем. 

15 15 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН - 10 кредит / кредитов  

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 6 кредит / кредитов 

Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 4 кредит / кредита 

БПМ-

1   

МБД-

1 

Жалпы міндетті пәндер 

модулі / Модуль 

общеобязательных 

дисциплин 

ShT 5201 / 

IYa 5201 

БП ЖК /БД 

ВК 

Шет тіл (кәсіби) / 

Иностранный язык (проф)  2 1 Э 60 15 15   10 20 2   

Men 5202 / 

Men 5202 

БП ЖК /БД 

ВК 

Менеджмент / 

Менеджмент  2 1 Э 60 15 15   10 20 2   

BP 5203 

/PU 5203 

БП ЖК /БД 

ВК 

Басқару психологиясы / 

Психология управления  2 1 Э 60 15 15   10 20 2   

1.GI 5204 / 

GI 5204 

2.ES 5204 / 

EP 5204  

БП ТК /  

БД КВ 

1.Геосаясат және 

инвестициялыр / 

Геополитика и 

инвестиции 

2.Экономикалық саясат /  

Экономическая политика  

4 1 Э 120 18 18   12 72 4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   

  
10 4   300 63 63 0 42 132 10 0 

БП циклі бойынша барлығы/Итого по циклу БД 
  

  
10 4   300 63 63 0 42 132 10 0 

БЕЙІНДЕУШІ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН - 25 кредит / кредитов 

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 15 кредит / кредитов 
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Таңдау компоненті (ТК)  / Компонент по выбору (КВ)  - 10 кредит / кредитов 

КПМ

-2                                                                              

МПД

-2 

Экономикалық талдау және 

өндірістік іс-тәжірибе  /  

Экономический  анализ и 

производственная практика 

MMET5305 

/ MMEA  

5305 
БП ЖК /  

ПД ВК 

Микро-

макроэкономикалық 

талдау/Микро-

макроэкономический 

анализ 

5 1 Э 150 30 15   15 90 5   

EKS  5303 

/РEB5303 БП ЖК /  

ПД ВК 

 Экономикалық 

қауіпсіздік саясаты / 

Политика экономической  

безопасности                        

5 1 Э 150 30 15   15 90 5   

OT 5303 /  

PP 5303 
БП ЖК /   

ПД ВК 

Өндірістік іс-тәжірибе /  

Производственная 

практика 

5 2   150   150         5 

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   15     450 60 180 0 30 180 10 5 

КПМ

-3   

  

МПД

-3 

Кәсіпорын экономикасы / 

Экономика предприятия 

1.JK 5305 /  

KP 5305                                   

2. SM 5305 /  

NM 5305 

БП ТК / 

ПД КВ 

1. Жобаларды 

коммерциялау  / 

Коммерциализация 

проектов                                      

2. Салық менеджменті / 

Налоговый менеджмент 

5 1 Э 150 30 15   15 90   5 

 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 2 Э 150 30 15   15 90 5   

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

КП циклі бойынша барлығы/Итого по циклу ПД   25     750 120 210 0 60 360 15 10 

КПМ

-4                                                                               

МПД

-4 

  Магистранттың 

эксперименталды-зерттеу 

жұмысы / 

Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта 

     Магистрлық 

диссертацияны қоса 

алғандағы   

магистранттың 

эксперименталды-зерттеу 

жұмысы    / 

    ЭИР магистранта, 

включая выполнение 

магистерской 

диссертации  

13 

1

,

2 

  390           5 8 

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   13     390 0 0 0 0 0 5 8 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ҚА-5   

 ИА-5 

Қорытынды аттестациялау / 

Итоговая аттестация 

    Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау / 

Оформление и защита 

магистерской 

диссертации  

12 2   360             12 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/Итого по итоговой 

аттестации 
12     360 0 0   0 0 0 12 

  

      Итого по учебному 

плану 60     1800 183 273 0 102 1242 30 30 

  БП циклі бойынша     По циклу БД 10     300 63 63   42 132     

  

БП ЖООК   
  

                               

БД/ВК  6     180 45 45 0 30 60     

  

БП ТК   
  

                               

БД/КВ  4     120 18 18 0 12 72     

  КП циклі бойынша     По циклу ПД 25     750 120 210   60 360     

  

КП ЖООК   
  

                               

ПД/ВК  15     450 60 180 0 30 180     

  

КП ТК 

  
  

                               

ПД/КВ  10     300 60 30 0 30 180     

  

Магистранттың 

эксперименталды-

зерттеу жұмысы 

      

13     390         390     

  

Қорытынды 

аттестаттау бойынша   
  

По итоговой 

аттестации 12     360         360     
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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. +7017994443 

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