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ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 

23.10.2020 жылы ЭжҚ институты директоры А. Табулденов бекіткен академиялық комитет 

әзірледі / Разработано академическим комитетом, утвержденным  директором института 

Экономики и права А.Табулденовым 23.10.2020 года / Developed by the Academic Committee 

approved by the Director of the Institute of Economics and Law A.Tabuldinov on 23.10.2020 

 

 

 

 

 

 

ҰСЫНЫЛДЫ/ РЕКОМЕНДОВАНО/RECOMMENDED: 

 

Бухгалтерлік есеп және басқару кафедра отырысында қарастырылды,2021 ж.30.03. № 3 

хаттама 

Рассмотрена на заседании кафедры бухгалтерского учета и управления, протокол № 3 от 

30.03.2021 г. 

Considered at a meeting of the department,protocolON. 3 dated 30.03. 2021y. 

 

П.И Чужинов атындағы Экономика және құқық институттың әдістемелік комиссиясында 

талқыланды,2021 ж.  16.04. № 2хаттама 

Обсуждена на  заседании методической комиссий института Экономики и права имени 

П.И.Чужинова протокол № 2 от 16.04. 2021 г.  

Discussed at a meeting of the methodological commissions of the P.I. ChuzhiONv Institute of 

EcoONmics and Law ,protocol ON.2  dated 16.04. 2021y. 

 

Оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылды, 2021 ж. 20.04. № 4  хаттама 

Рекомендованарешением Учебно-методического совета, протокол №4 от 20.04.2021 г. 

Recommended by the decision of the Educational and Methodological Council, 

Protocol ON.4  dated 20.04. 2021y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы (05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен 

толықтырулар негізінде); 

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образова-

ния и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604(с изменени-

ями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнер-

ству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

 

Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 ON. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by 

the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social 

and labor relations; 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of the educational program 

 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В04105 Мемлекеттік және жергілікті 

басқару/Государственное и местное управление / State 

and local management 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6В04 Бизнес, басқару және құқық/Бизнес, управление и 

право /Business, administration and Law 

 

Даярлау бағытының коды мен 

жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

6В041 Бизнес және басқару/ Бизнес и управление/ 

Бизнес и управление / 6В041 Business and administration 

 

B044 Менеджмент және басқару / В044 Менеджмент и 

управление / B044 Management and administration 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting;  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ISCED 6 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/NQF 

level 

ҰБШ /НРК/NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ Уро-

вень по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК//ORK 6 (6.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу 

мерзімі/Срокобучения/Training 

period 

4 жыл/ 4 года/4 years 

Оқыту 

тілі/Языкобучения/Language of 

instruction  

қазақ және орыс/казахскийирусский/kazakh and russian 

 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 

240/Academiccredits240 ECTS 

 
 
 
 
 



 
 

Білімберубағдарламасыныңмақсаты/Цельобразовательнойпрограммы/Thepurposeoftheedu

cationalprogram 

Жалпы мемлекеттік мүдделердің басымдығын сақтай отырып, олардың ӛмір сүруінің 

жергілікті факторлары мен жағдайларын ескеретін ғылыми негізделген шаруашылық 

шешімдер қабылдау үшін жоғары білікті мамандар даярлау; экономиканың кӛп реттілігі 

және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік-

тердің экономикалық және әлеуметтік даму перспективаларын ғылыми негіздеу үшін жоспа-

рлы-болжамды есептеулер жүргізу. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для принятия научно-обоснованных  

хозяйственных  решений, учитывающих  местные факторы и условия их существования при 

соблюдении приоритетности  общегосударственных интересов; проведения  планово-

прогнозных расчетов  для научного обоснования перспектив экономического и социального 

развития соответствующих административно-территориальных единиц  в условиях много-

укладности экономики и повышения ее конкурентоспособности. 

Training of highly qualified specialists to make scientifically based economic decisions, taking into 

account local factors and conditions of their existence, while respecting the priority of national in-

terests; conducting planning and forecasting calculations for scientific justification of the prospects 

of economic and social development of the relevant administrative-territorial units in a multi-

economy and improve its competitiveness. 

Берілетіндәреже/Присуждаемаястепень/Awarded degree 

«6В04105Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және 

басқару бакалавры 

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе «6B04105 Государственное и 

местное управление» 

Bachelor of Business and Management in the educational program «6B04105 State and local govern-

ment» 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ListofpositionsonOP 

Басқару лауазымдары, орталық және жергілікті басқару органдарының экономистері, Мем-

лекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың, ӛндірістік компаниялардың, холдинг-

тердің, қызмет кӛрсету саласы кәсіпорындарының және т. б. экономисты-менеджерлер 

қаржы-кредит секторының басқару құрылымдары, экономика жӛніндегі мамандар колледж 

оқытушысы, әлеуметтік сала 

Управленческие должности, экономисты центральных и местных органов управления, мене-

джеры государственных предприятий, акционерных обществ, производственных компаний, 

холдингов, предприятий сферы услуг и др., экономисты-менеджеры управленческих струк-

тур финансово-кредитного сектора, специалисты по экономике отраслей социальной сферы, 

преподаватель колледжа 

Мanagement positions, economists of central and local government bodies, managers of state-

owned enterprises, joint-stock companies, manufacturing companies, holdings, service companies, 

etc., economists-managers of management structures of the financial and credit sector, specialists in 

the economy of social sectors, college teacher 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ 
Objects of professional activity 

Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігі; ҚР Парламентінің аппара-

ты; ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бӛлімшелері; экономика мен қаржыны басқару ор-

гандары (министрліктер, ведомстволар мен агенттіктер); жергілікті басқару органдары (ау-

дандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппаратта-

ры; колледждер; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, 

аппарат и администрация Президента Республики Казахстан; аппарат Парламента РК; раз-

личные структурные подразделения Правительства РК; органы управления экономики и фи-



нансами (министерства, ведомства и агентства); местные органы управления (акиматы райо-

нов, городов, областей) и аппараты исполнительных органов; колледжи;  национальные гос-

ударственные и частные компании, концерны, корпорации и другие. 

the office and administration of the President of the Republic of Kazakhstan; the office of the Par-

liament of the Republic of Kazakhstan; various structural divisions of the Government of the Re-

public of Kazakhstan; economic and financial management bodies (ministries, departments and 

agencies); local government bodies (akimats of districts, cities, regions) and executive bodies; col-

leges; national public and private companies, concerns, corporations and others. 

Кәсіби қызмет түрлері/Виды профессиональной деятельности/Professional activities 

- ӛндірістік-басқару қызметі;  

- эксперименттік-зерттеу;  

- ұйымдастырушылық-басқарушылық;  

- есептеу-жобалау;  

- білім беру;  

- кәсіби қызмет; 

-ғылыми-зерттеу қызметі; 

- жобалау қызметі;  

- білім беру немесе педагогикалық қызмет. 

- производственно–управленческая деятельность; 

- экспериментально-исследовательская;  

- организационно-управленческая;  

- расчетно-проектная; 

- образовательная; 

- профессиональная деятельность;  

-научно-исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность;  

- образовательная или педагогическая деятельность. 

- production and management activities;  

- experimental research;  

- organizational and managerial support;  

- calculation and design work;  

- educational;  

- professional activity;  

- research activities;  

- project activities;  

- educational or pedagogical activity. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ 
Functions of professional activity 

- әкімшілік-аумақтық бірліктердің (округтердің, аудандардың, қалалардың, облыстардың) 

және Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік дамуының әртүрлі салала-

рында басқарушылық қызметті жүзеге асыру; 

- осы процеске оң ықпал етудің әкімшілік-экономикалық тетіктерін жетілдіру жӛніндегі 

тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында аумақтардың, әкімшілік аудандар-

дың және облыстардың әлеуметтік-экономикалық даму процесін сипаттайтын кӛрсеткіштер-

ге салыстырмалы талдау жүргізу;  

-жалпы мемлекеттік мүдделердің басымдығын сақтай отырып, жергілікті факторлар мен 

оларды жүзеге асыру жағдайларын ескеретін ғылыми негізделген шаруашылық шешімдер 

қабылдау; 

- экономиканың кӛп құрылымы және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында 

тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің экономикалық және әлеуметтік даму перспективала-

рын ғылыми негіздеу үшін жоспарлы-болжамды есептеулер жүргізу; 

-жергілікті ӛкілді органдардың экономиканы дамыту және жергілікті халықтың ӛмір сүру 



деңгейі мәселелері бойынша заң шығармашылық бастамашылығын кӛрсетуде белсенділігін 

ынталандыру мақсатында талдамалық, анықтамалық, нормативтік-нұсқаулық және басқа да 

материалдар дайындау; 

- қаражат пен еңбек нәтижелеріне меншік нысандарының әртүрлі ара қатынасы кезінде 

жергілікті шаруашылықтың емес, экономиканы басқарудың жергілікті органдарының да 

тиімділігін арттыру және құрылымын жетілдіру жӛніндегі ұсыныстарды негіздеу;  

- колледждерде экономикалық пәндерді оқыту. 

-осуществление управленческой деятельности в различных сферах экономического и соци-

ального развития административно-территориальных единиц (округов, районов, городов, об-

ластей) и Республики Казахстан;  

- проведение сравнительного анализа показателей, характеризующих процесс социальноэко-

номического развития территорий, административных районов и областей с целью формули-

рования выводов и предложений по совершенствованию административноэкономических 

механизмов позитивного воздействия на этот процесс; 

 - принятие научно обоснованных хозяйственных решений, учитывающих местные факторы 

и условия их осуществления при соблюдении приоритетности общегосударственных интере-

сов;  

- проведение планово-прогнозных расчетов для научного обоснования перспектив экономи-

ческого и социального развития соответствующих административнотерриториальных еди-

ниц в условиях многоукладности экономики и повышения ее конкурентоспособности;  

- подготовка аналитических, справочных, нормативно-инструктивных и других материалов с 

целью стимулирования активности местных представительных органов в проявлении зако-

нотворческой инициативы вопросам развития экономики и уровня жизни местного населе-

ния;  

- обоснование предложений по повышению эффективности и совершенствованию структуры 

не местного хозяйства, но и местных органов управления экономикой при различных соот-

ношениях форм собственности на средства и результаты труда;  

-преподавание экономических дисциплин в колледжах 

-implementation of management activities in various areas of economic and social development of 

administrative-territorial units (districts, districts, cities, regions) and the Republic of Kazakhstan;  

- conducting a comparative analysis of indicators that characterize the process of socio-econonomic 

development of territories, administrative districts and regions in order to formulate conclusions and 

proposals for improving administrative and economic mechanisms of a positive impact on this pro-

cess;  

- making scientifically based economic decisions that take into account local factors and conditions 

for their implementation, while respecting the priority of national interests;  

- carrying out planning and forecasting calculations for scientific substantiation of prospects of eco-

nomic and social development of the corresponding administrative territorial units in the conditions 

of a multi-layered economy and its improvement competitive advantage; 

- preparation of analytical, reference, regulatory and instructional materials 

Жалпы қаблеттері/Общиекомпетенции/General competences 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабiлетті болады: 
ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып жатқан 

жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға; 

ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени мәселелерді шешуді 

жоспарлау үшін; 

ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық позицияны 

қалыптастырады; 

ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс 

қолданады; 

ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді; 

ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады; 

ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға; 



ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды философиялық 

тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға; 

ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайды 

бағалауға; 

ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді; 

ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын тұжырымдайды 

және сауатты түрде дәлелдейді; 

ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму 

траекториясын құрады; 

ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді ұжымдық 

жұмысты кӛрсетеді; 

ЖК 14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады.  

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 

ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в современном 

глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина; 

ОК 2  планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с 

ипользованием знания исторических фактов; 

ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании 

мировозренческую и этическую позицию; 

ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и 

устной коммуникации; 

ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья; 

ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности; 

ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни; 

ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления 

философского содержания проблем профессиональной области; 

ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации; 

ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии; 

ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного общества; 

ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни 

посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в 

команде при решении профессиональных задач; 

ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы.  
Upon successful completion of this program, the student will be able to: 

GC 1to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern globalizing 

society with an active position of a patriot and a citizen; 

GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of historical facts; 

GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position; 

GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communication; 

GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment; 

GC 6 apply digital protection and security means; 

GC 7 improve ICT knowledge throughout life; 

GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical content of 

the problems of the professional field; 

GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication; 

GC 10synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology; 

GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent problems of 

modern society; 

GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and means of phys-

ical culture; 

GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional problems; 

GC 14 reflect on your needs and motives. 



БББ бойынша оқу нәтижелері/РезультатыобученияпоОП/EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті: 

ОN 1 қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде байланысқа түсу, сондай-ақ 

арнайы терминология мен лексиканы пайдалану, шығармашылық және перспективалық ойлау, кәсіби 

әдебиеттермен жұмыс істеу; 

ОN 2 күнделікті жағдайларда ӛндірістік есептерді шешу үшін математикалық ойлауды қолдану, 

ӛзінің кәсіби қызметінде статистикалық және математикалық әдістерді қолдану;  

ON 3 экономикалық проблемаларды зерттеуге жүйелі кӛзқарас дағдыларын меңгеру, 

макроэкономикалық нарықтардағы негізгі макроэкономикалық субъектілердің жай-күйі мен мінез-

құлқын талдау бойынша экономикалық ойлау тәсілін қалыптастыру;  

ОN 4 мемлекеттік аппарат пен жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарын кадрлық қамтамасыз ету 

жүйесін, мемлекеттік қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы талдау;  

ОN 5 мемлекеттік мекемелерде басқару іс-шараларын ұйымдастыру және ӛткізу;  

ОN 6 мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша білім жүйесін практикалық қызметте пайдалану; 

ОN 7 Ұлттық экономика және мемлекеттік басқару саласында теориялық және практикалық білімді 

қолдану, проблемаларды тұжырымдау және талдау, басқарушылық міндеттерді қою және шешу;  

ОN 8 мемлекеттік мекемелер қызметінің әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерінің ӛзгеру 

үрдістерін анықтау;  

ОN 9 тиісті ӛңірлердегі қоғамдық тұрмыс ережелерін, демографиялық және шаруашылық жағдайды 

терең білу негізінде әлеуметтік сипаттағы мәселелерді шешу;  

ON 10 әр түрлі жағдайларда ӛзін-ӛзі басқару және мәселені шешу процесінде қалыпты психологиялық 

жағдай жасау;  

ОN 11 дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін 

білім мен әдіснаманың негіздерін қолдана алады, ӛз білімін кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдана 

алады;  

ОN 12 кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану 

ON 13 Ұйымның қаржылық жағдайын бағалау және есепке алу үшін қаржы құралдарын пайдалану, 

қаржылық деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің сақталуын қамтамасыз ететін 

тұжырымдамаларды қолдану. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

РО 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном 

языках, а также использовать специальную терминологию и лексику, творчески и перспективно мыс-

лить, работать с профессиональной литературой; 

РО 2 Применять математическое мышление для решения производственных задач в повседневных 

ситуациях, использовать статистические и математические методы в своей профессиональной дея-

тельности;  

РО 3 Исследовать экономические проблемы, формировать экономический образ мышления по анали-

зу состояния и поведения основных макроэкономических субъектов на макроэкономических рынках;  

РО 4 Анализировать систему кадрового обеспечения государственного аппарата и органов местного 

самоуправления, действующее законодательство, регулирующее государственную службу; 

РО 5 Организовывать и проводить управленческие мероприятия в государственных учреждениях;  

РО 6 Использовать систему знаний по государственному и местному управлению в практической де-

ятельности;  

РО 7 Применять теоретические и практические знания в области национальной экономики и государ-

ственного управления, формулировать и анализировать проблемы, ставить и решать управленческие 

задачи; 

РО 8 Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей деятельности государ-

ственных учреждений; 

РО 9 Решать вопросы социального характера на основе глубокого знания правил общественного бы-

тия, демографической и хозяйственной ситуации в соответствующих регионах; 

РО 10 Управлять собой в различных ситуациях и создавать нормальную психологическую обстанов-

ку в процессе решения вопроса; 

РО 11 Использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для выявления проблем и вы-

водов, основанных на доказательствах, применять свои знания для решения профессиональных задач;  

РО 12 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий. 

РО 13 Использовать финансовый инструментарий для оценки и учета финансового состояния органи-



зации, применять концепции, обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и со-

хранности активов организации 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON 1 To engage in communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign languages, as 

well as to use special terminology and vocabulary, to think creatively and prospectively, to work with pro-

fessional literature.  

ON 2 Apply mathematical thinking to solve production problems in everyday situations, use statistical and 

mathematical methods in their professional activities;  

ON 3 To master the skills of a systematic approach to the study of economic problems, to form an economic 

way of thinking on the analysis of the state and behavior of the main macroeconomic subjects in the macroe-

conomic markets;  

ON 4 Analyze the system of personnel support of the state apparatus and local self-government bodies, the 

current legislation regulating the civil service;  

ON 5 Organize and conduct management activities in public institutions;  

ON 6 Use the knowledge system on state and local government 

 ON 7 Apply theoretical and practical knowledge in the field of national economy and public administration, 

formulate and analyze problems, set and solve management tasks;  

 ON 8 Identify trends in the socio-economic performance indicators of public institutions;  

ON 9 Solve social issues on the basis of deep knowledge of the rules of social life, demographic and eco-

nomic situation in the respective regions;   

ON 10 Manage yourself in various situations and create a normal psychological environment in the process 

of solving the issue;   

ON 11 Is able to use the fundamentals of knowledge and methodologies that explain the world to identify 

problems and draw conclusions based on evidence, and apply its knowledge to solve professional problems; 

ON 12 Use various types of information and communication technologies in professional activities 

ON 13 Use financial tools to assess and account for the financial condition of the organization, apply con-

cepts that ensure the accuracy and integrity of financial data and the safety of the organization's assets 
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ЖБП МК KKZT 

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын мемлекеттілік 

пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен дамуы мәселелеріне бағыттайды. 

5 1 ЖК 1; ЖК 2 

ООД ОК SIK 

1101 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические 

знания об основных этапах истории современ-

ного Казахстана; направляет внимание студен-

тов на проблемы становления и развития госу-

дарственности и историко-культурных про-

цессов. 

GED MK Contemprorary 

History of 

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical 

knowledge about the main stages of the history of 

modern Kazakhstan; directs the attention of stu-

dents to the problems of the formation and devel-

opment of statehood and historical and cultural 

processes. 

ЖБП МК Fil 1102 Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.  

Пән аясында студенттер философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рӛлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық-

5 

 

1 

 

ЖК 3; ЖК 

8 



дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді. 

ООД ОК Fil 1102 Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, про-

блемах и методах их изучения в контексте бу-

дущей профессиональной деятельности. В 

рамках дисциплины студенты изучат основы 

философско-мировоззренческой и методоло-

гичской культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного 

сознания и решении глобальных задач совре-

менности.  

GED MK Philosophy The discipline forms students' holistic understand-

ing of philosophy as a special form of understand-

ing the world, its main sections, problems and 

methods of studying them in the context of future 

professional activities. As part of the discipline, 

students will study the basics of philosophical, 

worldview and methodological culture in the con-

text of understanding the role of philosophy in 

modernizing public consciousness and solving 

global problems of our time. 

ЖБП МК ASM 

1106 

 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

 

Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғам-

дық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарла-

масында анықталған қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүни-

етанымын қалыптастырады 

6 2 ЖК 9,  

ЖК 10,  

ЖК 14 

ООД ОК SPC 

1106 

 

Социология,  

Политология,  

Культурология 

 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в 

контексте решения задач модернизации обще-

ственного сознания, определенных государ-

ственной программой «Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного сознания» 

GED MK SPSC 

1106 

Sociology, 

Political 

science, 

The disciplines of the module form the social and 

humanitarian outlook of students in the context of 

solving the problems of modernization of public 



Culturology consciousness, determined by the state program 

"Looking into the future: modernization of public 

consciousness" 

ЖБП МК Psi 

1107 

Психология Пән студенттердің әлеуметтік – гуманитарлық 

кӛзқарасын қалыптастыруға бағытталған, «Бо-

лашаққа кӛзқарас: қоғамдық сананы жаңғыр-

ту» мемлекеттік бағдарламасы мен байланы-

сты. Пән тұлға психологиясы, ӛзін-ӛзіреттеу 

психологиясы, ӛмірдіңмәні мен кәсіби ӛзін-ӛзі 

анықтау психологиясы, сондай-ақ тұлға ара-

лық қарым-қатына спсихологиясындағы 

негізгіт үсініктерді қамтиды 

2 2 ЖК 9,  

ЖК 10,  

ЖК 14 

ООД ОК 

 

Psi 

1107 

Психология Дисциплина направлена на формирование со-

циально-гуманитарного мировоззрения сту-

дентов, связана с государственной программой 

«Взгляд в будущее: модернизация обществен-

ного сознания». Дисциплина включает в себя 

основные понятия по психологии личности, 

психологии саморегуляции, психологии смыс-

ла жизни и профессионального самоопределе-

ния, а также психологии межличностного об-

щения 

GED MK Psy 

1107 

Psychology The discipline is aimed at the formation of the 

social and humanitarian outlook of students, is 

associated with the state program "Looking into 

the future: modernization of public conscious-

ness." The discipline includes basic concepts in 

personality psychology, psychology of self-

regulation, psychology of the meaning of life and 

professional self-determination, as well as the 

psychology of interpersonal communication 

ЖБП ТК КSZhK

MN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениет 

негіздері 

Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі 

туралы жалпы түсінік беретін құқықтың 

негізгі салаларының мәселелерін қарауға 

бағытталған, сондай-ақ білім алушылардың 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымы 

мен құқықтық мәдениетін қалыптастыруды 

зерделеуді кӛздейді. 

5 3 

 

ЖК 11, 

ЖК13, 

ON 11 



ООД КВ OPAK 

2109 

Основы права и 

антикорруп-

ционной куль-

туры  

Изучение дисциплины направлено на рассмот-

рение вопросов основных отраслей права, ко-

торые дают общее представление о роли зако-

нодательных норм, а также предусматривает 

изучение формирования антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры обучаю-

щихся. 

GED CV FLACC 

2109 

Basics of Law 

and Anti-

Corruption Cul-

tures 

The study of the discipline is aimed at considering 

the issues of the main branches of law, which give 

a general idea of the role of legislative norms, and 

also provides for the study of the formation of 

anti-corruption worldview and legal culture of 

students. 

ЖБП МК ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи 

экожүйелер мен техносфералардың 

жұмысында қауіпті, тӛтенше жағдайлардың 

алдын алу қабілетін қалыптастырады. 

ЖК 6,  

ON 11 

ООД КВ EBZh 

2109 

Экология и без-

опасность жиз-

недеятельности  

Дисциплина формирует экозащитное мышле-

ние и способность предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в функционировании 

природных экосистем и техносферы. 

GED CV ELS 

2109 

Ecology and life 

safety 

The discipline forms eco-protective thinking and 

the ability to prevent dangerous and emergency 

situations in the functioning of natural ecosystems 

and the technosphere. 

ЖБП MK EKN 

2109 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

ЖК 11,  

ON 11 

ООД КВ OEP 

2109 

Основы эконо-

мики и пред-

приниматель-

ства  

Дисциплина формирует экономический образ 

мышления, теоретические и практические 

навыки организации успешной предпринима-

тельской деятельности предприятий в конку-

рентной среде. 

GED CV FEE 

2109 

Basics of eco-

nomics and 

business 

The discipline forms an economic way of think-

ing, theoretical and practical skills in organizing 

successful entrepreneurial activities of enterprises 

in a competitive environment. 



ЖБП МК KN 

2109 

Кӛшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқу кезінде білім алушылар 

кӛшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, 

кәсіпорын, аймақ және тұтастай ел деңгейінде 

әсер ету әдістерін қолдана отырып, 

адамдардың мінез-құлқы мен ӛзара әрекетін 

тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын 

игереді. 

ЖК 13,  

ON 11 

ООД КВ OL 

2109 

Основы лидер-

ства 

 

При изучении данной дисциплины обучающи-

еся овладеют методологией и практикой эф-

фективного управления поведением и взаимо-

действием людей путем использования лидер-

ских качеств, стилей, методов влияния на 

уровне предприятия, региона и страны в це-

лом. 

GED CV LF 2109 Basics of 

Leadership 

When studying this discipline, students will mas-

ter the methodology and practice of effective 

management of behavior and interaction of people 

through the use of leadership qualities, styles, 

methods of influence at the level of the enterprise, 

region and country as a whole. 

Тіл модулі/ 

Языковой 

модуль/ lan-

guage mod-

ule 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖК 4, ЖК 5,ON6 

 

/После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 4, ОК 5, ON6 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student will: 

GC 4, GC 5, ON6 

ЖБП МК K(O)T 

1104 (1,2) 

Қазақ (орыс) 

тілі 

Пән қазақ тілін шет тілі ретінде студенттерге 

тілді қолданудың барлық деңгейінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби 

қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін 

сапалы меңгеруді қамтамасыз етеді. 

10 1,2 ЖК 4, ЖК 

5 

ООД ОК K(R)Ya 

1104 

(1,2) 

Казахский 

(русский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усво-

ение казахского языка как средства социально-

го, межкультурного, профессионального об-

щения через формирование коммуникативных 

компетенций всех уровней использования 

языка для изучающих казахский язык как ино-

странный. 

GED MK K(R)La 

1104 

(1,2) 

Kazakh 

(Russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of 

the Kazakh language as a means of social, inter-

cultural, professional communication through the 

formation of communicative competencies at all 

levels of language use for students of Kazakh as a 



foreign language. 

ЖБП МК ShT 

1103 

(1,2) 

Шетел тілі Пән студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде 

білім беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады. 

10 1,2 ЖК 4, ЖК 

5 

 

ООД ОК IYA 

1103 

(1, 2) 

 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную компетенцию студентов в 

процессе иноязычного образования на доста-

точном уровне. 

GED CC FL 1103 

(1,2) 

Foreign 

language 

The discipline forms the intercultural and com-

municative competence of students in the process 

of foreign language education at a sufficient level. 

БП ЖООК AIH   

2201 

 

 

 

Академиялық 

іскерлік хат  

 

 

 

Бұл пән білімалушыларға ғылыми 

дерекқорлардан ақпараттар іздеуге, мәтіндерді 

талдау мен рефераттауға, академиялық 

жазбалардың әр түрлі жанрларымен 

(аннотация, эссе, шолулар, аналитикалық 

шолулар, мақала) жұмыс жасауға байланысты 

кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

3 3 ЖК 4,  

ЖК 5, 

ON 6 

БД ВК ADP 

2201 

Академическое 

деловое письмо  

Изучение данного курса позволит обучаю-

щимся осуществлять профессиональную дея-

тельность, связанную с поиском информации в 

научных базах данных, анализом и рефериро-

ванием текстов, работой с различными жанра-

ми (аннотации, эссе, отзыв, рецензии, анали-

тический обзор, статьи) особенностями акаде-

мического письма. 

BD UC ABW 

2201 

Academic 

business writing 

This course allows students to search for infor-

mation from scientific databases, analyze and ab-

stract texts, carry out professional activities relat-

ed to working with different genres of academic 

records (annotations, essays, reviews, analytical 

reviews, articles). 

Жаратылы-

стану- 

ғылыми  

модулі/ 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7, ON1, ON 2, 

ЖБП/ 

МК 

AKT 

1105 

 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Пән цифрлық коммуникациялық технология-

лар арқылы ақпаратты іздеу,сақтау, ӛңдеу 

және беру процестерін, әдістерін сыни бағалау 

және талдау қабілетін қалыптастырады. 

5 2 ЖК 6, ЖК 

7, 

ON 12 

 



Естественно- 

научный 

модуль/ 

Natural 

Science and 

Mathematics 

module 

 

 

ON 3,ON 4, ON5, ON 8,  

ON 12, ON 13 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ОК 6, ОК 7,  PO1, PO2, 

PO3, PO 4, PO5, PO 8,  

PO 12, PO 13 

 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 
GC 6, GC 7, ON1, ON 2, 

ON3, ON 4, ON5, ON 8, 

ON 12, ON 13 

(ағылшын 

тілінде) 

ООД 

ОК 

IKT 

1105 

 

 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на англ. языке) 

Дисциплина формирует способность критиче-

ски оценивать и анализировать процессы, ме-

тоды поиска, хранения, обработки и передачи 

информации, посредством цифровых комму-

никационных технологий. 

 

GED 

MC 

IKT 

1105 

Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

The discipline forms the ability to critically evalu-

ate and analyze the processes, methods of search-

ing, storing, processing and transmitting infor-

mation through digital communication technolo-

gies. 

БП ЖООК EM 

1202 

Экономикадағы 

математика  

Пән білім алушыларға экономикалық 

есептерді қосымшамен талдау және шешу, 

қажет болған жағдайда компьютерлік 

техниканы қолдана отырып, экономикадағы, 

бизнестегі басқарушылық есептерді талдау 

кезінде математикалық модельдеу әдістерін 

қолдану қабілетін қалыптастырады. 

3 1 ON2, 

ON3,  

ON8,   

ON13 

БД ВК МЕ 

1202 

Математика в 

экономике 

Дисциплина формирует у обучающихся 

способность анализировать и решать 

экономические задачи с приложением, в 

случае необходимости с использованием 

компьютерной техники, применять методы 

математического моделирования при анализе 

управленческих задач в экономике, бизнесе. 

BD  UC ME1202 Mathematics in 

Economics 

The discipline forms students ability to analyze 

and solve economic problems with the applica-

tion, if necessary using computer technology, to 

apply methods of mathematical modeling in the 

analysis of management problems in economics, 

business. 

БП ЖООК ESA2205 Экономика-

дағы статисти-

калық әдістері  

Пән қойылған міндеттерге сәйкес деректерді 

жинау, талдау және ӛңдеу, есептеу нәтиже-

леріне талдау жасауды және қорытындыларды 

негіздеуді, сондай-ақ экономикалық кӛрсет-

кіштердің сенімділігі үшін толық жауап бе-

руді. 

5 3 OK5 

ON2 

ON3 

ON13 



БД ВК SME 

2205 

Статистиче-

ские методы в 

экономике 

Дисциплина формирует навыки по сбору, 

анализу и обработке данных согласно 

поставленной задачи, проводить анализ 

результатов расчета и обосновать выводы а так 

же нести полную ответственность за 

достоверность экономических показателей. 

BD  UC SME 

2205 

Statistical 

Methods in 

Economics 

The discipline forms the skills to collect, analyze 

and process data according to the task, to analyze 

the results of calculations and justify the conclu-

sions, as well as to bear full responsibility for the 

reliability of economic indicators. 

БП ЖООК 

 

ET 1204 Экономикалық 

теория  

Пән білім алушыларға экономиканы жүйе 

ретінде, негізгі ұғымдар, категориялар, заңдар 

және қоғам мен компанияның әлеуметтік-

экономикалық дамуының заңдылықтары тура-

лы түсінік береді, экономикалық ойлауды 

қалыптастырады. 

4 2 OK5 

ON2 

ON3 

БД ВК ET 1204 Экономическая 

теория 

Дисциплина дает обучающимся представление 

об экономике как системе, основных понятиях, 

категориях, законах и закономерностях 

социально-экономического развития общества 

и фирмы, формирует экономический образ 

мышления. 

BD  UC ET 1204 Economic 

theory 

The discipline gives students an idea of econom-

ics as a system, the basic concepts, categories, 

laws and patterns of socio-economic development 

of society and the firm, forms the economic way 

of thinking. 

Экономика-

ның іргелі 

негіздері/ 

Фундамен-

тальные ос-

новы эко-

номики/ 

Fundamen-

tals of the 

economy 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖK 5, ON 1,ON 2,  ON 

3, ON 4, ON 5, ON 7, ON 

10, ON 13 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

БП ЖООК   

 

UTUM 

1203 

Ұйымдық 

тәртіп және 

ұйымдық 

мәдениет 

Пән шығармашылық және перспективалы 

ойлауға, ӛмірлік мақсаттарымен ӛзара 

әрекеттесу кезінде оқу мақсаттарын жоспарлау 

дағдыларын дамытуға, кәсіби түйіндеме 

жасауға үйретеді. Практикалық зерттеулер 

жүргізу, проблемалық жағдайларды талдау 

дағдыларын дамытады. Корпоративтік 

мәдениетті және ұйымдастырушылық мінез-

құлықты қалыптастыру, адами тиімді ӛзара 

қарым-қатынас саласындағы құзыреттерді 

5 1 OK5 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON9 

ON10 



OK 5, PO 1,PO 2, PO 3, 

PO 4, PO 5, PO 7, PO 9, 

PO 10, PO 13 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 
GG5, ON 1, ON2, ON 3,  

ON 4, ON 5, ON 7,  ON 

9, ON 10, ON 13 

алуға ықпал етеді. 

БД ВК  

 

OPOK 

1203 

Организацион-

ное поведение и 

организацион-

ная культура 

Дисциплина учит творчески и перспективно 

мыслить, вырабатывать умения планирования 

целей обучения во взаимодействии со своими 

жизненными целями, составлять профессио-

нальное резюме. Развивает навыки в проведе-

нии практических исследований, анализе про-

блемных ситуаций. Способствует получению 

компетенций в области формирования корпо-

ративной культуры и организационного пове-

дения, эффективных человеческих взаимоот-

ношений. 

BD  UC OBOC 

1203 

Organizational 

behavior and 

organizational 

culture 

The discipline teaches you to think creatively and 

prospectively, to develop the skills of planning 

learning goals in interaction with your life goals, 

to make a professional resume. Develops skills in 

conducting practical research, analyzing problem 

situations. Promotes the acquisition of competen-

cies in the field of formation of corporate culture 

and organizational behavior, effective human rela-

tionships. 

БП ЖООК Mik-Mak 

2206 

Микро-

макроэкономи-

ка  

Пән микро және макродеңгейлердегі 

тұжырымдамалық аппарат туралы жүйелі 

түсінік береді; негізгі макроэкономикалық 

ұғымдарды, санаттар мен кӛрсеткіштерді 

сипаттайды. Графиктерді құру әдістерімен 

және оларды талдау жүргізумен таныстырады. 

Макроэкономикалық нарықтардағы негізгі 

макроэкономикалық субъектілердің жағдайы 

мен мінез-құлқын және олардың ӛзара 

байланысын талдау бойынша экономикалық 

ойлау салтын қалыптастыру бойынша 

дағдыларды дамытады. Деректерді жинақтауда 

және оларды түсіндіруде құзыретті болуға 

үйретеді. 

5 3 ON3 

БД ВК Mik-Mak 

2206 

Микро-

макроэкономи-

ка 

Дисциплина дает системное представление о 

понятийном аппарате на микро и 

макроуровнях; характеризует основные 



макроэкономические понятия, категории и 

показатели. Знакомит с методами построение 

графиков и проведением их анализа. Развивает 

навыки по формированию экономического 

образа мышления, по анализу состояния и 

поведения основных макроэкономических 

субъектов на макроэкономических рынках, и 

их взаимосвязей. Учит быть компетентным в 

обобщении данных и их интерпретации. 

BD  UC Mic-Mac 

2206 

Micro-

Macroeconomics 

The discipline gives a systematic view of the con-

ceptual apparatus at the micro and macro levels; 

characterizes the basic macroeconomic concepts, 

categories and indicators. Introduces the methods 

of constructing graphs and conducting their analy-

sis. Develops skills to form an economic way of 

thinking, to analyze the state and behavior of ma-

jor macroeconomic actors in macroeconomic 

markets, and their interrelations. Teaches to be 

competent in summarizing data and their interpre-

tation. 

БП ЖООК 

 

 

 

BE 

2207 

Бухгалтерлік 

есеп 

Бұл пән білім алушыларда ақпаратты ӛңдеу 

кезінде, осы ақпаратты талдау кезінде, 

кәсіпорын шоттарының жұмыс жоспарын 

әзірлеу кезінде, сондай-ақ оның негізінде 

бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарын құру 

кезінде, бухгалтерлік есеп шоттарында 

кәсіпорынның экономикалық қызметінің 

нәтижелерін кӛрсету кезінде, сондай-ақ 

бухгалтерлік есеп нысандарын жасау кезінде 

қажетті белгілерді қалыптастырады. 

5 3 ON 13 

БДВК BU 

2207 

Бухгалтерский 

учет 

Данная дисциплина формирует у обучающих-

ся навыки необходимые при обработке ин-

формации, при анализе данной информации, 

при разработке рабочего плана счетов пред-

приятия, а также формировании на его основе 

данного плана счетов бухгалтерских проводок, 

при отражении на счетах бухгалтерского учета  

результатов хозяйственной деятельности 

предприятия, а также при составлении форм 



бухгалтерской отчетности. 

BD  UC AS 

2207 

Accounting and 

Audit 

This discipline forms the necessary accounting 

postings for the trainees in processing the infor-

mation, when analyzing this information, when 

developing the working chart of accounts of the 

enterprise, as well as on the basis of this chart of 

accounts, when reflecting the results of financial 

activities of the enterprise on accounting accounts, 

as well as when compiling accounting forms. 

БП ЖООК Kar 

2209 

Қаржы Пән білім алушыларда қаржылық 

категориялар, терминология және 

экономикалық процестегі қаржының 

маңыздылығы туралы білім жүйесін 

қалыптастырады. Білім алушылар қаржы 

санатының негізгі бағыттары саласында, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

әртүрлі салалары саласындағы қаржы тетігі 

қозғалысының рӛлі туралы білім алады. 

5 4 ON 2 

ON 13 

БД ВК Fin 

2209 

Финансы Дисциплина формирует у обучающихся си-

стему знаний о финансовых категориях, тер-

минологий и значимости финансов в экономи-

ческом процессе. Обучающиеся приобретают 

знания в сфере основных направлений финан-

совых категорий, о роли движения финансово-

го механизма в области различных сфер хозяй-

ствующих субъектов. 

BD   

UC 

Fin 

2209 

Finance The discipline forms students' system of 

knowledge about financial categories, terminolo-

gy and the importance of finance in the economic 

process. Students acquire knowledge in the field 

of the main directions of financial categories, 

about the role of the movement of the financial 

mechanism in the field of various spheres of eco-

nomic entities. 

БП ЖООК   

 

Men 

2208 

Менеджмент  Пән студенттердің менеджмент саласындағы 

ғылыми іргелі теориялық білімдерін қалыпта-

стырады; студенттердің менеджменттің негізгі 

функцияларын орындауда жүйелік практика-

5 3 ON 5 

ON 7 



лық дағдыларды игеруіне ықпал етеді; басқару 

әдістерін игеруге мүмкіндік береді; студент-

терді шешім қабылдау механизмімен және 

олардың тиімділігін бағалауымен таныстыра-

ды; пер- соналды басқару әдістерін, жанжал-

дарды шешу әдістерін үйретеді, басқару 

қызметінің тиімділігін бағалау құзыреттерін 

дамытады.  

БД ВК  

 

Men 

2208 

Менеджмент Дисциплина формирует у студентов научные 

фундаментальные теоретические знания в об-

ласти менеджмента; способствует приобрете-

нию студентами системных практических 

навыков выполнения основных функций ме-

неджмента; дает возможность овладеть мето-

дами менеджмента; знакомит студентов с ме-

ханизмом принятия решений и оценкой их эф-

фективности; учит методам управления персо-

налом, способам разрешения конфликтов, раз-

вивает компетенции по оценке эффективности 

управленческой деятельности. 

BD UC Man 

2208 

Management The discipline forms students'' scientific funda-

mental theoretical knowledge in the field of man-

agement; promotes the acquisition by students of 

systemic practical skills in performing the basic 

functions of management; makes it possible to 

master the methods of management; acquaints 

students with the decision- making mechanism 

and the assessment of their effectiveness; teaches 

personnel management methods, methods of con-

flict resolution, develops competencies for as-

sessing the effectiveness of management activi-

ties. 

БП ТК  

 

Mar 

2214 

Маркетинг  Пән маркетингтің теориялық негіздері мен ка-

тегориялық-тұжырымдамалық аппаратын зерт-

теуге, сонымен қатар ұйымдар қызметінде 

маркетинг элементтері мен принциптерін қол-

дану бойынша практикалық дағдыларды иге-

руге бағытталған. Бұл пән жалпы маркетингті 

басқару жағдайында маркетингтік қызметті 

5 4 ON 2 

ON 7 



ұйымдастыру туралы білімді қамтамасыз етеді. 

БД КВ  

 

Mar 

2214 

Маркетинг  Дисциплина направлена на изучение теорети-

ческих основ и категориально-понятийного 

аппарата маркетинга, а также овладение прак-

тическими навыками по применению элемен-

тов и принципов маркетинга в деятельности 

организаций. Данная дисциплина обеспечива-

ет знание организации маркетинговой дея-

тельности в контексте маркетинг- менеджмен-

та в целом. 

BD OC Mar 

2214 

Marketing 

 

 

The discipline is aimed at studying the theoretical 

foundations and categorical and conceptual appa-

ratus of marketing, as well as mastering practical 

skills in the application of elements and principles 

of marketing in the activities of organizations. 

This discipline provides knowledge of the organi-

zation of marketing activities in the context of 

marketing management in general. 

БП ТК  

 

IM 2214 Интернет-

маркетинг  

Пән маркетингтік міндеттерді шешу үшін 

кәсіпорындардың экономикалық қызметі ба-

рысында қолданылатын интернет-

маркетингтің қазіргі заманғы тұжырымдамасы 

туралы жүйелі кӛзқарасты қалыптастырады. 

Студенттер интернет-маркетинг құралдарын 

кәсіби қызметте пайдалану саласында білім 

мен дағдыға ие болады және сатып алушы-

ларға ӛнімді немесе қызметті сату және олар-

мен қарым-қатынасты басқару мақсатында ин-

тернеттегі дәстүрлі маркетингтің барлық ас-

пектілерін пайдалану тәжірибесін алады. 

ON 2 

ON 7 

БД КВ  

 

IM 2214 Интернет-

маркетинг 

Дисциплина формирует системное представ-

ление о современной концепции интернет-

маркетинга, используемой в ходе хозяйствен-

ной деятельности предприятий в целях реше-

ния маркетинговых задач. Студенты приобре-

тут знания и навыки в области использования 

инструментов интернет-маркетинга в профес-

сиональной деятельности и получат практику 



использования всех аспектов традиционного 

маркетинга в Интернете, с целью продажи 

продукта или услуги покупателям и управле-

ния взаимоотношениями с ними. 

BD OC IM 2214 Internet Market-

ing 

The discipline forms a systematic understanding 

of the modern concept of Internet marketing used 

in the course of business activities of enterprises 

in order to solve marketing tasks. Students will 

acquire knowledge and skills in the field of using 

Internet marketing tools in their professional ac-

tivities and will get the practice of using all as-

pects of traditional marketing on the Internet, in 

order to sell a product or service to customers and 

manage relationships with them. 

БП ЖООК   

 

MС 

2210 

Менеджмент-

консалтинг 

Пән студенттердің консалтингтік қызметтің 

әдіснамалық және әдістемелік мәселелері са-

ласындағы дағдыларды меңгеруіне бағыт-

талған, сондай-ақ кәсіби Консультанттардың 

қызметтерін тиімді пайдаланудың жай-күйі, 

проблемалары мен перспективалары туралы 

түсініктерді қалыптастырады. Студенттер 

кеңес беру қызметтерін кӛрсету және консал-

тингтік ұйымдарды таңдау және кеңес беру 

шарттарын жасасу мәселелерінде дұрыс 

бағдарлану үшін қажетті консалтингті ұйым-

дастыру және жүзеге асыру мәселелері 

бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды алады. 

3 4 ON 5 

ON 7 

БД ВК  

 

MС 

2210 

Менеджмент-

консалтинг 

Дисциплина направлена на овладение 

студентами навыками в области 

методологических и методических вопросов 

консалтинговой деятельности, так же 

формирует представления о состоянии, 

проблемах и перспективах эффективного 

использования услуг профессиональных 

консультантов. Студенты приобретают 

теоретические знания и практические навыки 

по вопросам организации и осуществления 

консалтинга, необходимых для правильной 



ориентации в вопросах оказания 

консультационных услуг и подбора 

консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров.  

BD UC MС 

2210 

Management -

consulting 

The discipline is aimed at mastering students 

skills in the field of methodological and methodo-

logical issues of consulting activities, as well as 

forming ideas about the state, problems and pro-

spects of effective use of the services of profes-

sional consultants. Students acquire theoretical 

knowledge and practical skills in the organization 

and implementation of consulting, necessary for 

proper orientation in the provision of consulting 

services and the selection of consulting organiza-

tions and the conclusion of consulting contracts. 

БП ЖООК 

 

 

OP 

1213 

Оқу практика-

сы   

Ол бастапқы кәсіби дағдыларды, алған 

теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді, 

таңдалған мамандық бойынша қажетті 

дағдылар мен дағдыларды игеруді, болашақ 

кәсіби іс-әрекет туралы идеяларды кеңейтуді 

қалыптастырады, ӛздік жұмысты болжамайды, 

керісінше болашақ мамандығымен таныстыру 

және алғашқы ғылыми-зерттеу дағдыларды 

қалыптастырады. 

1 2 OK4 

OK5 

ON1 

 

БД ВК UP 

1213 

Учебная прак-

тика 

Формирует первичные профессиональные 

умения и навыки, закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний, овладение 

необходимыми навыками и умениями по 

избранной специальности, расширение 

представлений о будущей профессиональной 

деятельности, предполагает не 

самостоятельную работу, а ознакомление с 

будущей профессией и получение первых 

навыков исследовательской деятельности. 

BD  UC TP 1213 Training 

practice 

It forms primary professional skills, consolidation 

and deepening of the theoretical knowledge 

gained, mastering the necessary skills and abilities 

in the chosen specialty, expanding ideas about 



future professional activities, does not presuppose 

independent work, but acquaintance with the 

future profession and obtaining the first skills of 

research activity. 

Мемлекеттік 

басқару 

теориясы 

және 

тәжірибесі/Те

ория и 

практика 

государствен

ного 

управления 

/Theory and 

practice of 

public admin-

istration 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON2, ON 3, ON 4, 

ON 5, ON 6, ON 7,ON 8, 

ON 9, ON 10 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: PO 1, 

ON2, PO 3, PO 4, PO 5, 

PO 5, PO 7,PO 8, PO 9, 

PO 10 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

ON 1, ON2, ON 3, ON 4, 

ON 5, ON 6,  ON 7, ON 

8, ON 9, ON 10 

 

 

БП ТК  

 

MKA 

2215 

Мемлекеттік 

және кадрлық 

әкімшілендіру 

Пән кадрлық әкімшілендірудің, кадрлық іс 

жүргізуді ұйымдастырудың ерекшеліктері 

туралы білім мен идеялар жүйесін, кадрларды 

есепке алу және қозғалысы бойынша, оның 

ішінде компьютерлік технологияларды 

пайдалана отырып, операцияларды 

құжаттамалық ресімдеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

5 4 ON 1 

БД КВ  

 

GKA 

2215 

Государственн

ое и кадровое 

администриров

ание  

Дисциплина формирует систему знаний и 

представлений о специфике кадрового адми-

нистрирования, организации кадрового дело-

производства, навыков документального 

оформления операций по учету и движению 

кадров, в том числе с использованием компь-

ютерных технологий. 

BD OC SPA 

2215 

State and 

personnel 

administration 

The discipline forms a system of knowledge and 

ideas about the specifics of personnel administra-

tion, the organization of personnel records man-

agement, the skills of documenting operations on 

accounting and personnel movement, including 

using computer technologies. 

БП ТК  

 

OM 

2215 

Офис-

менеджмент  

Пән Қазақстанда іс жүргізу негіздері, 

ұйымдастырушылық-ӛкімдік, ақпараттық-

анықтамалық құжаттама және іскерлік этикет 

ережелері туралы білімді қалыптастырады; 

ұйымдастырушылық-ӛкімдік сипаттағы және 

жеке текті құжаттарды дұрыс құрастыруға 

және ресімдеуге, іскерлік және коммерциялық 

хаттарды құрастыруға және ресімдеуге 

үйретеді; ұйымның құжаттамасын және 

іскерлік этикет пен іскерлік этика қағидаларын 

кәсіби құрастыру дағдыларын 

қалыптастырады. 

ON 6 

БД КВ  OM Офис- Дисциплина формирует знания об основах де-



 2215 менеджмент лопроизводства в Казахстане, организационно 

-распорядительной, информационно справоч-

ной документации и правилах делового этике-

та; учит правильно составлять и оформлять 

документы организационно -

распорядительного характера и личного про-

исхождения, составлять и оформлять деловые 

и коммерческие письма; формирует навыки 

профессионального составления документации 

организации и правил делового этикета и де-

ловой этики. 

BD OC OM 

2215 

Office 

management 

The discipline forms knowledge about the basics 

of office work in Kazakhstan, organizational and 

administrative, information reference documenta-

tion and rules of business etiquette; teaches how 

to correctly draw up and execute documents of an 

organizational and administrative nature and per-

sonal origin, draw up and execute business and 

commercial letters; forms the skills of profession-

al preparation of organization documentation and 

rules of business etiquette and business ethics. 

БП ТК  

 

MZhB 

2216 

Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару 

Пән мемлекеттік басқару бағыты бойынша 

бітіруші мамандарға қажетті мемлекеттік және 

жергілікті басқару теориясы, практикасы және 

әдіснамасы саласында студенттердің білім 

алуына бағытталған. 

5 4 ON 4, 

ON 5 

БД КВ  

 

GMU 

2216 

Государственн

ое и местное 

управление 

Дисциплина направлена на овладение сту-

дентами знаниями в области теории, практи-

ки и методологии государственного и мест-

ного управления, необходимые для специа-

листов-выпускников по направлению госу-

правление. 

BD OC SLG 

2216 

State and local 

government 

 The discipline is aimed at mastering students' 

knowledge in the field of theory, practice and 

methodology of state and local government, nec-

essary for graduate specialists in the direction of 

public administration. 

БП ТК  ERB Еңбек Пән студенттерде қазіргі жағдайда еңбек ON 2, 



 2216 ресурстарын 

басқару 

ресурстарын қалыптастыру және пайдалану 

бойынша теориялық және практикалық білімді 

қалыптастырады; әр түрлі деңгейдегі еңбек 

нарығы аясында ӛтетін процестерді талдау 

саласындағы практикалық жұмыс 

дағдыларымен таныстырады; еңбек 

ресурстарының қозғалысын реттеу әдістері 

мен механизмін таңдауда практиканы 

дамытады. 

ON 4 

БД КВ UTR 

2216 

Управление 

трудовыми 

ресурсами 

Дисциплина формирует у студентов теорети-

ческие и практические знания по формирова-

нию и использованию трудовых ресурсов в 

современных условиях; знакомит с навыками 

практической работы в области анализа про-

цессов, протекающих в рамках рынков труда 

различных уровней; развивает практику в вы-

боре методов и механизма регулирования 

движения трудовых ресурсов. 

BD OC HRM 

2216 

Human 

Resource 

Management 

The discipline forms students ' theoretical and 

practical knowledge on the formation and use of 

labor resources in modern conditions; introduces 

them to the skills of practical work in the field of 

analysis of processes occurring within the labor 

markets of various levels; develops practice in the 

choice of methods and mechanisms for regulating 

the movement of labor resources. 

БП ТК  

 

EMR 

2217 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 1  

Пән студенттердің нарықтық экономика 

жағдайында экономикаға мемлекеттің 

араласуының заңдылығы мен қажеттілігі 

туралы теориялық білімдерін қалыптастырады. 

Сондай-ақ, пән экономиканы мемлекеттік 

реттеудің негізгі әдістері мен тетіктерімен, 

қазіргі мемлекеттік экономикалық саясаттың 

тұжырымдамалық және нормативтік 

базасымен, экономиканы мемлекеттік реттеу 

саласындағы негізгі ғылыми зерттеулердің 

мазмұнымен. 

5 4 ON 4, 

ON 5 



БД КВ  

 

GRE 

2217 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики 1 

Дисциплина формирует у студентов теорети-

ческие знания о правомерности и необходимо-

сти вмешательства государства в экономику в 

условиях рыночного хозяйства. Также дисци-

плина знакомит с основными методами и ме-

ханизмом государственного регулирования 

экономики, концептуальной и нормативной 

базой современной государственной экономи-

ческой политики, содержание ключевых науч-

ных исследований в области государственного 

регулирования экономикой. 

BD OC SRE 

2217 

State regulation 

of economy 1 

The discipline forms students ' theoretical 

knowledge about the legality and necessity of 

state intervention in the economy in a market 

economy. The discipline also introduces the main 

methods and mechanisms of state regulation of 

the economy, the conceptual and regulatory 

framework of modern state economic policy, the 

content of key scientific research in the field of 

state regulation of the economy. 

БП ТК  

 

MАК 

2217 

Менеджментті

ң адам 

капиталы 

Пән білім алушыларда адами капиталды 

басқарудың теориялық негіздерін 

қалыптастырады. Студенттерді адами 

капиталды бағалаудың заманауи тәсілдерінің 

механизмімен, ұйымның адами капиталын 

дамыту саласындағы заманауи 

технологиялармен таныстыру, олардың даму 

құзыреттіліктері мен мүмкіндіктері туралы 

түсінік береді, адами капитал мен 

мүмкіндіктерді талдау тәжірибесін алады. 

ON 4, 

ON 5 

ON 6 

БД КВ  

 

ChKM 

2217 

Человеческий 

капитал 

менеджмента 

Дисциплина формирует у обучающихся теоре-

тические основы управления человеческим 

капиталом. Знакомит студентов с механизмом 

современных способов оценки человеческого 

капитала, с современными технологиями в об-

ласти развития человеческого капитала орга-

низации, дает представление о компетенциях и 

возможностях их развития, приобретение опы-

та анализа человеческого капитала и возмож-



ностей. 

BD OC HСM 

2217 

Human capital 

of management 

The discipline forms the theoretical foundations 

of human capital management for students. To 

acquaint students with the mechanism of modern 

methods of assessing human capital, with modern 

technologies in the field of human capital devel-

opment of the organization, gives an idea of com-

petencies and opportunities for their development, 

gaining experience in analyzing human capital 

and opportunities. 

БП ТК  

 

MKU  

3218  

Мемлекеттік 

қызметті 

ұйымдастыру 

Пән Мемлекеттік қызмет мазмұнының 

негіздері бойынша теориялық білімді 

қалыптастырады. Мемлекеттік аппараттың 

және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының 

кадрлық қамтамасыз ету жүйесімен, 

мемлекеттік қызметті реттейтін қолданыстағы 

заңнамамен таныстырады. Мемлекеттік 

қызмет саласындағы мәселелерді 

қалыптастыру және талдау, басқарушылық 

міндеттерді қою және шешу дағдыларын 

дамытады. 

5 5 ON 4 

ON 10 

БД КВ  

 

OGS 3218 Организация 

государственно

й службы 

Дисциплина формирует теоретические знания 

по основам содержания деятельности государ-

ственной службы. Знакомит с системой кадро-

вого обеспечения государственного аппарата и 

органов местного самоуправления, действую-

щим законодательством, регулирующим госу-

дарственную службу. Развивает навыки в 

формулировании и анализе проблем, поста-

новке и решении управленческих задач в сфе-

ре государственной службы. 

BD OC OPS 3218 The 

organization of 

public service 

The discipline forms theoretical knowledge on the 

fundamentals of the content of the civil service. 

Introduces the staffing system of the state appa-

ratus and local gov-ernments, the current legisla-

tion regulating the civil service. Develops skills in 

formulating and analyzing problems, setting and 

solving managerial tasks in the field of public ser-



vice. 

БП ТК  

 

AEB 3218 Аймақтық 

экономика 

және басқару 

Тәртіп студенттерге Ұлттық экономика 

қатынастарының тұтас жүйесіндегі 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын зерттеуге мүмкіндік береді. 

Экономиканы реформалау және оны одан әрі 

тұрақтандыру мен орнықты даму қандай да бір 

ӛңірлік факторлар мен жағдайлармен тығыз 

байланысты. 

ON 3, 

ON 4, 

ON 10 

БД КВ  

 

REU 3218 Региональная 

экономика и 

управление 

Дисциплина дает возможность студентам 

изучить социально-экономическое положение 

регионов в целостной системе отношений 

национальной экономики. Реформирование 

экономики и ее дальнейшая стабилизация и 

устойчивое развитие тесным образом связаны 

с теми или иными региональными факторами 

и условиями. 

BD OC REM 3218 Regional 

economy and 

management 

The discipline gives students the opportunity to 

study the socio-economic situation of the regions 

in the integral system of relations of the national 

economy. Economic reform and its further stabili-

zation and sustainable development are closely 

linked to various regional factors and conditions. 

БП ТК  

 

EMR 3219 Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 2  

Пән қоғамның ӛндірістік әлеуетін 

пайдалануды мемлекеттің реттеуі туралы 

негізгі ғылыми теориялар мен тәжірибе туралы 

теориялық білімді қалыптастырады. Сондай-

ақ, пән экономикалық процестерді болжау 

және модельдеу әдістерін қолданудың 

практикалық дағдыларын дамытады; құрылған 

модельдер аясында қажетті есептеулерді 

жүргізуге үйретеді; жаһандану жағдайында 

қазіргі әлемнің экономикалық мәселелерін ӛз 

бетінше бағалайды. 

5 5 ON 5, 

ON 6 

БД КВ  

 

GRE 3219 Государственн

ое 

регулирование 

экономики 2 

Дисциплина формирует теоретические знания 

об основных научных теориях и опыте о регу-

лировании государством использования про-

изводственного потенциала общества. Также 



дисциплина развивает практические навыки 

использовать методы прогнозирования и мо-

делирования экономических процессов; учит 

проводить необходимые расчеты в рамках по-

строенных моделей; самостоятельно оценивать 

экономические проблемы современного мира в 

условиях глобализации. 

BD OC SRE 3219 State regulation 

of economy 2 

The discipline forms theoretical knowledge about 

the main scientific theories and experience about 

the regulation by the state of the use of the pro-

ductive potential of society. The discipline also 

develops practical skills in the use of forecasting 

methods and modeling of economic processes; 

teaches to carry out the necessary calculations 

within the framework of the constructed models; 

independently assess the economic problems of 

the modern world in the context of globalization. 

БП ТК  

 

ASB 3219 Әлеуметтік 

саланы басқару   

 Пән студенттерде ҚР әртүрлі деңгейлерінде 

әлеуметтік саланы басқару туралы теориялық 

білім мен түсініктерді қалыптастырады; 

әлеуметтік сала объектілерін тиімді басқару 

қабілетіне үйретеді; әлеуметтік сала 

салаларының даму проблемалары мен 

перспективаларын анықтауды дамытады, 

әлеуметтік сала салаларын басқаруды 

жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. 

ON 7, 

ON 8, 

ON 9 

БД КВ  

 

USS 3219 Управление 

социальной 

сферой  

Дисциплина формирует у студентов теорети-

ческие знания и представления об управлении 

социальной сферой на различных уровнях РК; 

обучает умению эффективно управлять объек-

тами социальной сферы; развивает определять 

проблемы и перспективы развития отраслей 

социальной сферы, разрабатывать предложе-

ния по совершенствованию управления отрас-

лями социальной сферы. 

BD OC MSS  

3219 

Management of 

the social sphere 

The discipline forms students' theoretical 

knowledge and ideas about social sphere man-

agement at various levels of the Republic of Ka-



zakhstan; teaches the ability to effectively manage 

social sphere objects; develops to identify prob-

lems and prospects for the development of social 

sphere branches, to develop proposals for improv-

ing the management of social sphere branches. 

КП ТК                       MBT  

3307 

Мемлекеттік 

басқару 

теориясы  

Пән Мемлекеттік басқарудың негіздері мен 

тұжырымдамалары туралы теориялық білімді 

қалыптастырады. Басқарудың барлық 

деңгейлеріндегі басқару жүйесінің құрылымын 

түсінуге, басқару шешімдерінің тиімділігін 

бағалауға үйретеді. Мемлекеттік басқару 

процесін жетілдіру, мемлекеттік басқарудың 

негізгі құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын 

дамытады. Мемлекеттік билік тетігін әзірлеу 

бойынша, кәсіби қызметте басқарушылық 

шешімдерді іске асыру бойынша құзыреттерді 

қалыптастырады. 

5 5 ON 5, 

ON 6 

ПД  КВ         TGU  

3307 

Теория 

государственног

о управления  

Дисциплина формирует теоретические знания 

об основах и концепциях государственного 

управления. Учит разбираться в структуре си-

стемы органов управления на всех уровнях 

управления, оценивать эффективность управ-

ленческих решений. Развивает навыки совер-

шенствования процесса государственного 

управления, работы с основными инструмен-

тами государственного управления. Формиру-

ет компетенции по разработке механизма гос-

ударственной власти, по реализации управ-

ленческих решений в профессиональной дея-

тельности. 

PD OC GT 3307 The government 

theory 

The discipline forms theoretical knowledge about 

the basics and concepts of public administration. 

It teaches you to understand the structure of the 

management system at all levels of management, 

to evaluate the effectiveness of management deci-

sions. Develops the skills of improving the pro-

cess of public administration, working with the 

main tools of public administration. Forms com-

petencies for the development of the mechanism 



of state power, for the implementation of man-

agement decisions in professional activities. 

КП ТК                       

 

AOKОMR 

3307 

Aймақтарда 

ӛндірістік 

күштердің 

таралауын 

мемлекеттік 

реттеу 

Пән аумақтық экономикалық жүйелерді 

ұйымдастырудың нақты, кеңістіктік 

заңдылықтары туралы теориялық білімді 

оларды рационализациялау және басқарудың 

тиімділігін арттыру, әлеуметтік - 

экономикалық прогреске қол жеткізу 

мақсатында қалыптастырады. Сондай-ақ, пән 

Ӛндіргіш күштерді орналастыруды ғылыми 

негіздеу әдістерімен таныстырады; 

техникалық - экономикалық кӛрсеткіштерді 

(ТЭП) есептеу және халық шаруашылығының 

аумақтық ұйымдастырылуын талдау 

дағдыларын дамытады. 

ON 6 

ПД  КВ         GRRP 

SR 

3307 

Государственое 

регулирование 

размещения 

производительн

ых сил в 

регионах  

Дисциплина формирует теоретические знания 

о специфические, пространственных законо-

мерностях организации территориальных хо-

зяйственных систем с целью их рационализа-

ции и повышения эффективности хозяйство-

вания, достижения социально-экономического 

прогресса; знакомит с методами научного 

обоснования размещения производительных 

сил; развивает умение -рассчитывать технико-

экономические показатели (ТЭП) и анализа 

территориальной организации народного хо-

зяйства. 

PD OC SRDP 

FR 

3307 

State regulation 

of the 

distribution of 

productive 

forces in the 

regions 

The discipline forms theoretical knowledge about 

the specific, spatial patterns of the organization of 

territorial economic systems in order to rationalize 

them and improve the efficiency of management, 

achieve socio-economic progress. The discipline 

also introduces the methods of scientific justifica-

tion of the distribution of productive forces; de-

velops the ability to calculate technical and eco-

nomic indicators (TEP) and analyze the territorial 

organization of the national economy. 



КП ТК                       

 

EUEKA 

3308 

Электрондық 

үкімет және 

электрондық 

құжат 

айналымы   

Пән процестерді автоматтандыру құралдарын 

пайдалану, электрондық құжаттарды (ПҚ) 

жасау және енгізу, оларды ӛңдеу, сақтау, іздеу 

және беру, сондай-ақ құжат айналымы мен 

бизнес-процестерді жоспарлау процестері, 

орындалуын бақылау, талдау және жетілдіру 

арқылы қағазсыз басқару технологиясына 

кӛшуге байланысты міндеттерді шешу үшін 

қажетті білімді қалыптастыруға бағытталған. 

5 5 ON 1 

ON 11 

ПД  КВ         EPED 

3308 

Электронное 

правительство и 

электронный 

документооборот 

Дисциплина направлена на формирование не-

обходимых знаний для решения задач, связан-

ных с переходом к безбумажной технологии 

управления путем использования средств ав-

томатизации процессов, составления и ввода 

электронных документов (ЭД), их обработки, 

хранения, поиска и передачи, а также процес-

сов планирования документооборота и бизнес-

процессов, контроля исполнения, анализа и 

совершенствования. 

PD OC EGEDM          

3308 

Eelectronic 

government and 

electronic 

document 

management 

The discipline is aimed at developing the neces-

sary knowledge to solve problems related to the 

transition to paperless management technology by 

using automation tools for processes, compiling 

and entering electronic documents (ED), pro-

cessing, storing, searching and transmitting them, 

as well as document flow planning and business 

processes, execution control, analysis and im-

provement. 

КП ТК                       BT 3308 Басқарушылық 

талдау  

Пән нарық жағдайында кез-келген құқықтық 

нысандағы ұйымдарда стратегиялық және так-

тикалық басқару шешімдерін қабылдау мақса-

тында экономикалық талдау әдістемесі туралы 

білім кешенін қалыптастырады, басқарушы-

лық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету ту-

ралы білім кешенін қалыптастырады, ұйым 

қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін 

анықтау және есептеу және оны бақылау 

бойынша практикалық дағдыларды дамытады. 

ON 7,  

ON 12 



ПД  КВ         UA 3308 Управленче-

ский анализ  

Дисциплина формирует комплекс знаний о 

методике проведения экономического анализа 

с целью принятия стратегических и тактиче-

ских управленческих решений в организациях 

любой правовой формы в условиях рынка, 

формирует комплекс знаний об информацион-

ном обеспечении управленческого анализа, 

вырабатывает практические навыки выявления 

и подсчета резервов повышения эффективно-

сти деятельности организации и контроля за 

ней. 

PD OC MA 3308 Managerial 

analysis 

The discipline forms a set of knowledge about the 

methodology of economic analysis in order to 

make strategic and tactical management decisions 

in organizations of any legal form in market con-

ditions, forms a set of knowledge about the infor-

mation support of management analysis, develops 

practical skills to identify and calculate reserves to 

improve the efficiency of the organization and 

control over it. 

Заманауи ме-

неджмент 

және страте-

гиялық жоспа-

рлау / Совре-

менный ме-

неджмент и 

стратегиче-

ское планиро-

вание / 

Modernman-

agemen-

tandstrate-

gicplanning 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖК 1, ЖК 9, ЖК 10, ЖК 

11,  

ЖК 13, ON 1, ON 2, ON 

3, ON 4, ON 5, ON 6, ON 

7,  ON 8, ON 10, ON 11, 

ON 13 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: ОК 1, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 

13, PO 1, PO 2, PO 3, PO 

4, PO 5,  PO 6, PO 7, PO 

8, PO 10, PO 11, PO 13 

 

/ Upon successful com-

БП ТК  

 

ZhM 3222 Жобалық ме-

неджмент 

Пән жобаны басқару саласындағы білім 

жүйесін және жобаны оның ӛмірлік циклінің 

барлық кезеңдерінде басқаруға ықпал ететін 

қазіргі заманғы басқарушылық ойлауды 

қалыптастырады. Студенттерді белгілі бір 

жобаны белгіленген уақытта, бюджет шегінде 

орындау үшін және Тапсырыс берушінің 

(тұтынушының) қанағаттануы үшін 

адамдарды, жабдықтарды, материалдарды, 

қаржы құралдары мен кестелерді үйлестіру 

бойынша білікті шешім қабылдауға мүмкіндік 

беретін жобалық менеджменттің мәнімен және 

құралдарымен таныстырады. 

5 6 ON 5 

ON 7 

БД КВ  

 

PM 3222 Проектный 

менеджмент 

Дисциплина формирует систему знаний в 

области управления проектами и современное 

управленческое мышление, способствующее 

управлению проектом на всех стадиях его 

жизненного цикла. Знакомит студентов с 

сущностью и инструментами проектного 



pletion of the module, 

the student will: 
GG 1, GG 9, GG 10, GG 

11, GG 13, ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7,  ON 8, ON 10, ON 

11, ON 13 

менеджмента, позволяющего 

квалифицированно принимать решения по 

координированию людей, оборудования, 

материалов, финансовых средств и графиков 

для выполнения определенного проекта в 

заданное время, в пределах бюджета и к 

удовлетворению заказчика (потребителя). 

BD OC PM 3222 Project 

management 

The discipline forms a system of knowledge in the 

field of project management and modern man-

agement thinking that contributes to project man-

agement at all stages of its life cycle. Introduces 

students to the essence and tools of project man-

agement, which allows them to make qualified 

decisions on coordinating people, equipment, ma-

terials, financial resources and schedules to com-

plete a specific project at a given time, within the 

budget and to the satisfaction of the customer 

(consumer). 

БП ТК  

 

NBB 3222 Нәтиже 

бойынша 

басқару 

Пән нәтижелер бойынша басқару 

технологиясы ұғымын қалыптастырады, 

мемлекеттік билік органдарында нәтижелер 

бойынша басқару технологиясын енгізу мен 

қолданудың негізгі мүмкіндіктері мен 

шекараларын анықтайды, нәтижелер бойынша 

басқару технологиясының негізінде 

мемлекеттік органдар жұмысының бірыңғай 

процесін құруға негіз болатын нәтижелер 

бойынша басқарудың жұмыс істеу 

механизміне талдау жасайды. 

ON 7, 

ON 8 

БД КВ  

 

UR 3222 Управление по 

результатам 

Дисциплина формирует понятие технологии 

управления по результатам, выявления основ-

ных возможностей и границ внедрения и при-

менения технологии управления по результа-

там в органах государственной власти, прове-

дения анализа механизма функционирования 

управления по результатам, которые состав-

ляют основу для создания единого процесса 

работы органов государственной власти на 

основании технологии управления по резуль-



татам. 

BD OC MR 3222 Management by 

rezults 

The discipline forms the concept of results-based 

management technology, identifying the main 

opportunities and boundaries for the introduction 

and application of results-based management 

technology in public authorities, analyzing the 

mechanism of functioning of results-based man-

agement, which form the basis for creating a uni-

fied process of work of public authorities based 

on results-based management technology. 

БП ЖООК   

 

Kon 3211 Контроллинг Пән заманауи кәсіпорынды басқарудың 

концептуалды негіздері бойынша әр түрлі 

қызметтер мен кәсіпорын бӛлімшелерінің 

жедел стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге 

ықпалдасу, үйлестіру және бағыттары 

негізінде жүйелі білімді қалыптастырады. 

Бюджеттерді жедел бақылау құралы, 

ауытқуларды талдау әдістері, контроллинг 

жүйесін құрудың ұйымдастырушылық 

әдістемелік негіздері ретінде әзірлеу 

дағдыларын үйретеді. 

5 6 ON 2, 

ON 4, 

ON 11, 

ON 13 

БД ВК  

 

Kon 3211 Контроллинг Дисциплина формирует систему знаний по 

концептуальным основам управления 

современным предприятием на основе 

интегрирования, координации и направления 

деятельности различных служб и 

подразделения предприятия на достижение 

оперативных стратегических целей. Прививает 

навыки разработки бюджетов как инструмента 

оперативного контроля, методов анализа 

отклонений, организационно методических 

основ создания системы контроллинга. 

BD  UC Con 3211 Controlling The discipline forms a systematic knowledge of 

the conceptual foundations of modern enterprise 

management on the basis of integration, 

coordination and direction of the activities of 

various services and departments of the enterprise 

to achieve operational strategic objectives. The 



discipline instills skills in developing budgets as a 

tool for operational control, methods of analysis 

of deviations, organizational and methodological 

foundations for creating a system of controlling. 

КП ТК                       SM 4310 Стратегиялық 

менеджмент  

Пән стратегиялық менеджменттің 

тұжырымдамалық негіздері, процесі және 

құралдары туралы теориялық білімді 

қалыптастырады, басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін стратегиялық талдау жүргізудің 

практикалық дағдыларын дамытады; олардың 

ӛзара байланысындағы стратегиялық және 

жедел мақсаттарды анықтау; ұйымның 

стратегиясын әзірлеу және іске асыру. 

4 7 ON 7 

ПД  КВ         SM 4310 Стратегиче-

ский менедж-

мент 

Дисциплина формирует теоретические знания 

о концептуальных основах, процессе и ин-

струментах стратегического менеджмента, 

развивает практические навыки проведения 

стратегического анализа для принятия управ-

ленческих решений; определения стратегиче-

ских и оперативных целей в их взаимосвязи; 

разработки и реализации стратегии организа-

ции. 

PD OC SM 4310 Strategic 

management 

The discipline forms theoretical knowledge about 

the conceptual foundations, process and tools of 

strategic management, develops practical skills in 

conducting strategic analysis for making manage-

rial decisions; determining strategic and opera-

tional goals in their interrelation; developing and 

implementing an organization's strategy. 

КП ТК                       ММ  4310 Муниципалдық 

менеджмент  

Пән ҚР муниципалды басқарудың теориялық 

және практикалық дағдыларын қалыптастыра-

ды. Әр аймақтың ерекшелігін ескере отырып, 

аймақтық экономиканың дамуын талдау және 

болжау қабілеттерін дамытады. Сонымен 

қатар ҚР-дағы муниципалдық құрылымдардың 

ерекшеліктерін ескере отырып, нарықтық 

қатынастар жағдайында мемлекеттік және му-

ниципалдық меншікті басқару саласында база-

ON 4, 

ON 6 



лық практикалық дағдыларды дамытады. 

ПД  КВ         ММ  4310 Муниципаль-

ный менедж-

мент 

Дисциплина формирует теоретические и прак-

тические навыки муниципального управления 

в РК. Развивает умение анализировать и про-

гнозировать развитие региональной экономики 

с учетом специфики каждого региона. А так 

же развивает базовые практические навыки в 

области управления государственной и муни-

ципальной собственностью в условиях рыноч-

ных отношений с учетом особенностей муни-

ципальных образований в РК. 

PD OC ММ  4310 Municipal 

management 

The discipline forms theoretical and practical 

skills of municipal management in the Republic of 

Kazakhstan. Develops the ability to analyze and 

predict the development of the regional economy, 

taking into account the specifics of each region. 

And also develops basic practical skills in the 

field of state and municipal property management 

in the conditions of market relations, taking into 

account the peculiarities of municipalities in the 

Republic of Kazakhstan. 

КП ТК                       

 

MBSZhBU 

4311 
Мемлекеттік 

басқарудағы 

стратегиялық 

жоспарлау 

және бюд-

жеттік үрдістер  

Пән білім алушыларда мемлекеттік деңгейде 

стратегиялық жоспарлау мен болжаудың 

негізгі тұжырымдамалары мен әдіснамасы ту-

ралы тұтас түсінік қалыптастырады. Мемле-

кетті басқаруда одан әрі тиімді шешімдер 

қабылдау, елдің стратегиялық мақсаттары мен 

міндеттеріне қол жеткізу үшін қажетті ресур-

старды шоғырландыру және тарту мақсатында 

Стратегиялық талдау дағдылары мен іскерлік-

терін дамытады. 

5 7 ON 7, 

ON 10, 

ON 13 

ПД  КВ         SPBPGU 

4311 

Стратегическое 

планирование 

и бюджетные 

процессы в 

государствен-

ном управле-

нии 

Дисциплина формирует у обучающихся це-

лостное представление об основных концеп-

циях и методологии стратегического планиро-

вания и прогнозирования на государственном 

уровне. Развивает навыки и умения стратеги-

ческого анализа в целях принятия в дальней-

шем эффективных решений в управлении гос-



ударством, умении сконцентрировать и при-

влечь необходимые ресурсы для достижения 

стратегических целей и задач страны. 

PD OC SPBPSA 

4311 

The strategic 

planning and 

budgetary pro-

cesses is in state 

administration 

The discipline provides students with a holistic 

view of the basic concepts and methodology of 

strategic planning and forecasting at the state lev-

el. Develops the skills and abilities of strategic 

analysis in order to make effective decisions in 

the future in the management of the state, the abil-

ity to concentrate and attract the necessary re-

sources to achieve the strategic goals and objec-

tives of the country. 

КП ТК                       BShZh 

4311 

Басқарушылық 

шешімдерді 

жасау 

Пән басқарушылық шешімнің мәні, мазмұны, 

түрлері, басқарушылық шешімдерді әзірлеудің 

әртүрлі алгоритмдері туралы теориялық 

білімді қалыптастырады. Әр түрлі жағдайлар-

да РРЖ жүзеге асырудың ең ұтымды ұйымда-

стырушылық формаларымен, заманауи желілік 

технологиялармен таныстырады. Басқарушы-

лық шешімдерді әзірлеу және қабылдау техно-

логияларында басқарушылық шешімдерді 

қабылдау үшін сандық және сапалық талдау 

жүргізу дағдыларын дамытады. 

ON 1, 

ON 5, 

ON 7, 

ON 8 

ПД  КВ         RUR 4311 Разработка 

управленчески

х решений 

Дисциплина формирует теоретические знания 

о сущности, содержании, видах управленче-

ского решения, различных алгоритмах разра-

ботки управленческих решений. Знакомит с 

наиболее рациональными организационными 

формами осуществления РУР в различных 

условиях, с современными сетевыми техноло-

гиями. Развивает навыки в проведении коли-

чественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений в технологиях 

разработки и принятия управленческих реше-

ний. 

PD OC DMD 

4311 

Development of 

managerial deci-

sions 

The discipline forms theoretical knowledge about 

the essence, content, types of management deci-

sions, various algorithms for developing man-



agement decisions. It introduces the most rational 

organizational forms of the implementation of the 

RUHR in various conditions, with modern net-

work technologies. Develops skills in conducting 

quantitative and qualitative analysis for manage-

ment decision-making in development technolo-

gies and management decision-making. 

БП ТК  

 

KRSB 

4225 

Қазақстан Рес-

публикасының 

стратегиясы 

мен мемлекет-

тік бағдарла-

малар 

Пән ҚР негізгі мемлекеттік бағдарламалары, 

стратегиялары және олардың негізгі міндет-

тері, бағыттары мен кӛрсеткіштері туралы тео-

риялық білімді қалыптастырады. ҚР стратеги-

ялары мен мемлекеттік бағдарламаларының 

басым бағыттарын түсіндіруге, дәлелдеуге 

және негіздеуге үйретеді. Курстың негізгі 

ұғымдарын кәсіби қызметте қолдану, ҚР стра-

тегиялары мен мемлекеттік бағдарламалары-

ның бағыттарын түсіндіру және талдау жүргізу 

дағдылары мен құзыреттерін дамытады. 

5 7 ON 7, 

ON 8, 

ON 10 

БД КВ  

 

SGPRK 

4225 

Стратегии и 

государствен-

ные программы 

Республики 

Казахстан 

Дисциплина формирует теоретические знания 

об основных государственных программах РК, 

стратегиях и их ключевых задачах, направле-

ниях и показателях. Учит разъяснять, аргумен-

тировать и обосновывать приоритетные 

направления стратегий и государственных 

программ РК. Развивает навыки и компетен-

ции по применению ключевых понятий курса 

в профессиональной деятельности, разъясне-

нию и проведению анализа направлений стра-

тегий и государственных программ РК. 

BD OC SSPRK 

4225 

Strategy and 

state programs 

of the Republic 

of Kazakhstan 

The discipline forms theoretical knowledge about 

the main state programs of the Republic of Ka-

zakhstan, strategies and their key objectives, di-

rections and indicators. Teaches to explain, argue 

and justify the priority directions of the strategies 

and state programs of the Republic of Kazakhstan. 

Develops skills and competencies in applying the 

key concepts of the course in professional activi-

ties, explaining and analyzing the directions of 

strategies and state programs of the Republic of 



Kazakhstan. 

БП ТК  

 

BP 4225 Басқару психо-

логиясы 

Адам ресурстарын басқару теориясы, 

персоналды басқару әдістемесі және ұйымдағы 

персоналды басқару жүйесін қалыптастыру, 

ұйымдағы кадыр жұмысын жоспарлау және 

персоналды басқару стратегиясы, персоналды 

басқару технологиясы және оның дамуы, 

сонымен қатар ұйымдағы персоналдың мінез 

құлқын басқару мәселелері мен іс әрекетінің 

нәтижелерін бағалау. 

ЖК 1, 

ЖК 9, 

ЖК 10, 

ЖК 11,  

ЖК 13, 

ON 1, 

ON 10 

БД КВ  

 

PU 4225 Психология 

управления 

Теория управления человеческими ресурсами, 

методология управления персоналом и форми-

рования системы управления персоналом ор-

ганизации, стратегическое управление персо-

налом и планирование кадровой работы в ор-

ганизации, технология управления персоналом 

и его развитием, а также вопросы управления 

поведением персонала организации и оценки 

результатов его деятельности. 

BD OC PM  4225 Psyhology of 

Management 

Theory of human resource management, method-

ology of personnel management and formation of 

the organization's personnel management system, 

strategic personnel management and planning of 

personnel work in the organization, technology of 

personnel management and its development, as 

well as issues of management of the behavior of 

the organization's personnel and evaluation of the 

results of its activities. 

КП ЖООК           BO 4302 Баға орнату  Пән білім алушыларда негізгі ғылыми теория-

лар мен баға белгілеу саласындағы ұйымдар-

дың тәжірибесі туралы теориялық білімді 

қалыптастырады. Баға белгілеудің негізгі 

әдістерімен, маркетингтік құралдарымен, стра-

тегиясымен және тактикасымен таныстырады 

және білім алушылардың баға белгілеу сала-

сындағы базалық практикалық дағдыларын 

дамытады. 

4 7 ON 2, 

ON 3 

ПД  ВК           Cen 4302 Ценообразова- Дисциплина формирует у обучающихся теоре-



ние тические знания об основных научных теориях 

и опыте организаций в сфере ценообразова-

ния; знакомит с основными методами, марке-

тинговыми инструментами, стратегией и так-

тикой ценообразования; развивает у обучаю-

щихся базовые практические навыки в области 

ценообразования. 

PD UC Pri 4302 Pricing The discipline forms students ' theoretical 

knowledge of the main scientific theories and ex-

perience of organizations in the field of pricing. 

Introduces students to the basic methods, market-

ing tools, pricing strategy and tactics, and devel-

ops basic practical skills in the field of pricing. 

Экономика-

ны мемле-

кеттік ретт-

еу/Государс

твенное ре-

гулирование 

экономи-

ки/State 

regulation of 

the economy 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖK 2, ЖK 4, ON 1, ON 

2, ON 3, ON 4, ON 5, ON 

6,  ON 8,  ON 12, ON 13 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: OK 2, 

OK 4, PO 1, PO 2, PO 3, 

PO 4, PO 5, PO 6,  PO 8, 

PO 12,  PO 13 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 
GG 2, GG 4, ON 1, ON 2, 

ON 4, ON 5, ON 6, ON 8, 

ON 12, ON 13,  

КП ТК                       KRАK  

3309 

Қазақстан 

Республикасын

ың әкімшілік 

құқығы  

Тәртіп мемлекет, ұйымдар мен азаматтар 

арасында әкімшілік - құқықтық қатынастар 

туындаған кезде студенттердің атқарушы 

билік саласындағы білімдерін қалыптастыруға 

бағытталған. Бұл заңды және жеке 

тұлғалардың әкімшілік - құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктерін, сондай - ақ 

Қазақстан Республикасының атқарушы және 

әкімшілік органдарын әртүрлі салаларда 

ұйымдастыруды анықтауға мүмкіндік береді. 

5 6 ЖK 2,  

ЖK 4, 

ON 4 

ПД  КВ         APRK 

3309 

Административн

ое право 

Республики 

Казахстан 

Дисциплина направлена на формирование у 

студентов знания в области исполнительной 

власти при возникновении административно - 

правовых отношений между государством, 

организациями и гражданами. Позволяет вы-

явить особенности административно - право-

вого статуса юридических и физических лиц, а 

так же организацию исполнительно - распоря-

дительных органов Республики Казахстан в 

различных сферах. 

PD OC ALRK  

3309 

Administrative 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

The discipline is aimed at forming students ' 

knowledge in the field of executive power in the 

event of administrative and legal relations be-

tween the state, organizations and citizens. Allows 

you to identify the features of the administrative 



and legal status of legal entities and individuals, 

as well as the organization of executive and ad-

ministrative bodies of the Republic of Kazakhstan 

in various fields. 

КП ТК                       KRКK 

3309  

Қазақстан 

Республикасын

ың 

конституциялық 

құқығы   

Пән студенттерде конституциялық құқықтың 

маңызды ғылыми - теориялық ережелері, 

Қазақстан Республикасының конституциялық 

даму тарихы, демократиялық, құқықтық, 

әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті құру 

процесіндегі мемлекет пен қоғамның негізгі 

заңы ретіндегі Конституцияның рӛлі мен 

қызметі, адам мен азаматтың конституциялық 

- құқықтық мәртебесі туралы, сондай-ақ 

мемлекет және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

органдарының конституциялық жүйесі туралы 

іргелі түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

ЖK 2,  

ЖK 4, 

ON 4 

ПД КВ KРRK 

3309 

Конституционн

ое право 

Республики 

Казахстан 

Дисциплина направлена на формирование у 

студентов фундаментальных представлений о 

важнейших научно - теоретических положени-

ях конституционного права, истории консти-

туционного развития Республики Казахстан, 

роли и функции Конституции как основного 

закона государства и общества в процессе 

строительства демократической, правовой, 

социальной и светской государственности, 

конституционно - правовом статусе человека и 

гражданина, а также о конституционной си-

стеме органов государства и местного само-

управления. 

PD OC KLRK 

3309 

Constitutional 

law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

The discipline is aimed at forming students'' fun-

damental ideas about the most important scientific 

and theoretical provisions of constitutional law, 

the history of constitutional development of the 

Republic of Kazakhstan, the role and function of 

the Constitution as the basic law of the state and 

society in the process of building a democratic, 

legal, social and secular state-hood, the constitu-

tional and legal status of man and citizen, as well 



as the constitutional system of state and local 

selfgovernment bodies. 

КП ЖООК           MB 

4302 

Мемлекет және 

бизнес 

Пән кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті 

дамыту және ҚР - да тұрақты экономикалық 

ӛсуді қамтамасыз ету мақсатында мемлекет 

пен бизнес арасындағы қатынастарды дамыту 

мен жақсартудың ғылыми-әдіснамалық, 

ұйымдастырушылық-экономикалық және 

әкімшілік-құқықтық негіздері туралы жүйелі 

түсінік қалыптастырады. Сондай-ақ 

мемлекеттік органдар мен бизнес 

құрылымдардың оңтайлы ӛзара іс-қимылын 

қамтамасыз ететін қазіргі заманғы мемлекеттік 

экономикалық саясатты бағалау дағдыларын 

дамытады. 

5 6 ON 4, 

ON 6 

ПД  ВК           GB 

4302 

Государство и 

бизнес 

Дисциплина формирует системное представ-

ление о научно - методологических, организа-

ционно -экономических и административно -

правовых основах развития и улучшения от-

ношений между государством и бизнесом в 

целях развития предпринимательства, малого 

и среднего бизнеса и обеспечения стабильного 

экономического роста в РК. Также развивает 

навыки оценивать современную государствен-

ную экономическую политику обеспечиваю-

щих оптимальное взаимодействие государ-

ственных органов и бизнес структур. 

PD UC SB 4302 The state and 

business 

The discipline forms a systematic understanding 

of the scientific - methodological, organizational -

economic and administrative -legal foundations 

for the development and improvement of relations 

between the state and business in order to develop 

entrepreneurship, small and medium-sized busi-

nesses and ensure stable economic growth in the 

Republic of Kazakhstan. Also develops skills to 

evaluate modern state economic policy ensuring 

optimal interaction of state bodies and business 

structures. 



КП ЖООК           KRMKK 

4303 

Қазақстан 

Республикасын

ың мемлекеттік 

қызметтері  

Пән Мемлекеттік қызмет кӛрсету жүйесі және 

халықтың әртүрлі әлеуметтік топтары мен 

заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін 

қамтамасыз ету үшін олардың сапасы мен 

қолжетімділігін арттыру бағыттары туралы 

білімді қалыптастыруға, мемлекеттік қызмет 

кӛрсету саласындағы нормативтік-құқықтық 

негіздерді талдау дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

4 7 ON 4, 

ON 5,  

ON 6 

 

ПД  ВК           GURK 

4303 

Государственны

е услуги 

Республики 

Казахстан  

Дисциплина направлена на формирование зна-

ний о системе государственных услуг и 

направлениях повышения их качества и до-

ступности для обеспечения прав и интересов 

различных социальных групп населения и 

юридических лиц, формирование навыков 

анализа нормативно-правовых основ в области 

предоставления государственных услуг. 

PD UC PSRK     

SPBPSA 

4303 

Public services 

of the Republic 

of Kazakhstan 

The discipline is aimed at developing knowledge 

about the system of public services and ways to 

improve their quality and accessibility to ensure 

the rights and interests of various social groups of 

the population and legal entities, developing skills 

in analyzing the regulatory framework in the pro-

vision of public services. 

БП ЖООК   

 

IKMR 

4212 

Инновациялық 

қызметті 

мемлекеттік 

реттеу 

Пән студенттерде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің инновациялық қызметін мем-

лекеттік басқару саласында теориялық-

әдіснамалық базаларды қалыптастырады; 

кәсіпорындардың, ұйымдардың инновациялық 

әлеуетінің ӛлшемдері мен кӛрсеткіштерін және 

сезімталдығын сипаттай білуді дамытады. 

3 7 ON 5, 

ON 6 

БД ВК  

 

GRID 

4212 

Государственно

е регулирование 

инновационной 

деятельности 

Дисциплина формирует у студентов теоретико 

-методологической баз у в области государ-

ственного управления инновационной дея-

тельности субъектов хозяйствования; развива-

ет умение характеризовать критерии и показа-

тели инновационного потенциала и восприим-

чивости предприятий, организаций. 



BD  UC SRIA 

4212 

State regulation 

of innovative 

activity 

The discipline forms the students'' theoretical and 

methodological basis in the field of public admin-

istration of innovative activities of business enti-

ties ; develops the ability to characterize the crite-

ria and indicators of innovative potential and re-

ceptivity of enterprises and organizations. 

КП ЖООК OP  3305, 

4306 

Ӛндірістік 

практика  

Студенттерде мемлекеттік аппарат пен 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының 

кадрлық қамтамасыз ету жүйесін, мемлекеттік 

қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы 

талдай білуді; Мемлекеттік қызмет 

жүйесіндегі кадрлық процестер мен 

қатынастарды мемлекеттік реттеудің 

тиімділігін бағалауды қалыптастырады. 

Сондай-ақ мемлекеттік және муниципалдық 

басқару бойынша білім жүйесін практикалық 

қызметте пайдалануға, Жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару органдарының құрылымдарын дербес 

анықтауға; облыстардың, ӛңірлердің 

(қалалардағы аудандардың) және қалалардың 

экономикалық және әлеуметтік дамуының 

кешенді жоспарларын әзірлеуге және оларды 

жүзеге асыру әдістерін білуге үйретеді. 

18 7,8 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

ON12 

ON13 

 

ПД ВК PP 3305, 

4306 

Производствен-

ная практика 

Формирует у студентов умение анализировать 

систему кадрового обеспечения государствен-

ного аппарата и органов местного самоуправ-

ления, действующее законодательство, регу-

лирующее государственную службу; оцени-

вать эффективность государственного регули-

рования кадровых процессов и отношений в 

системе  государственной службы. Также учит 

использовать систему знаний по государ-

ственному и муниципальному управлению  в 

практической деятельности, самостоятельно 

определять структуры органов местного  са-

моуправления; разрабатывать комплексные 

планы экономического и социального развития 

областей, регионов (районов в городах) и го-

родов и знать методы их осуществления. 



PD UC SP 3305, 

4306 

Specialized 

practice      

Develops students ' ability to analyze the system 

of personnel support of the state apparatus and 

local self-government bodies, the current legisla-

tion regulating the civil service; assess the effec-

tiveness of state regulation of personnel processes 

and relations in the civil service system. It also 

teaches how to use the system of knowledge on 

state and municipal management in practical ac-

tivities, independently determine the structures of 

local self-government bodies; develop compre-

hensive plans for the economic and social devel-

opment of regions, regions (districts in cities) and 

cities and know the methods of their implementa-

tion. 

КП 

ЖООК 

 

 

 

 

 

 

 

DP 4306 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломалды 

практикасы 

Оқу процесінің міндетті бӛлігі және болашақ 

еңбек қызметіне маман даярлаудың тиімді 

нысаны. Негізгі міндет студентті дипломдық 

жұмыс тақырыбы бойынша қажетті ақпарат 

пен материалдарды зерттеу және іріктеу; 

ұйымның технологиялық, конструкторлық 

және зерттеу әзірлемелеріне қатысу; 

кәсіпорынның және оның негізгі 

бӛлімшелерінің қызметімен таныстыру 

арқылы дипломдық жобаны жазуға дайындау 

болып табылады. 

5 8 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

ON12 

ON13 

 

ПД ВК PP 4306 Преддиплом-

ная практика  

Обязательная часть учебного процесса и 

эффективная форма подготовки специалиста к 

будущей трудовой деятельности. Основной 

задачей является подготовка студента к 

написанию дипломного проекта путем 

изучения и подбора необходимой информации 

и материалов по тематике дипломной работы; 

участию в технологических, конструкторских 

и исследовательских разработках организации; 

ознакомлению с деятельностью предприятия и 

основных его подразделений. 

PD UC PP 4306 Pregraduation 

practice 

The main task is to prepare the student for writing 

a diploma project by studying and selecting the 

necessary information and materials on the topic 



of the diploma work; participation in the 

technological, design and research developments 

of the organization; familiarization with the 

activities of the enterprise and  

its main departments. 

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/ 

  БП/ТК/ 

БД/КВ 

BD/OC 

3220 Пән 1/ 

Дисциплина 1 

 5 5  

 БП/ТК 

БД/КВ 

BD/ OC 

3221 Пән 2/ 

Дисциплина 2 

 5 5  

 БП/ТК  

БД/КВ 

BD/ OC 

3223 Пән 1/ 

Дисциплина 1 

 5 6  

 БП/ТК 

БД/КВ 

BD/ OC 

3224 Пән 2/ 

Дисциплина 2 

 5 6  

Дене шы-

нықтыру/  

Физическая 

культура/  

Physical 

Culture 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ЖК 12 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: ОК 

12 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

GC 12 

ЖБП МК DSh 1108 

(1-2)   

2108 (3-4)   

 

Дене 

шынықтыру 

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін 

денсаулықты сақтау, нығайтуды қамтамасыз 

ететін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде қолдануға үйретеді; 

физикалық жүктемені, жүйке-психикалық 

стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі 

қолайсыз факторларды тұрақты түрде 

ауыстыруға ынталандырады. 

8 1-4 ЖК 12 

ООД ОК 

 

FK 1108 

(1-2)   

2108 (3-4)   

Физическая 

культура 

 Дисциплина учит целенаправленно использо-

вать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здо-

ровья для подготовки к профессиональной де-

ятельности; к стойкому перенесению физиче-

ских нагрузок, нервно-психических напряже-

ний и неблагоприятных факторов в будущей 

трудовой деятельности. 

GED MC PhС 1108 

(1-2)   

2108 (3-4)   

Physical Culture The discipline teaches to purposefully use the 

means and methods of physical culture, ensuring 

the preservation, strengthening of health in order 

to prepare for professional activity; to persistent 



transfer of physical exertion, neuropsychic stress 

and adverse factors in future labor activity. 

Қорытынды 

аттестация/ 

Итоговая ат-

тестация/ 

Final 

certification 

    Дипломдық жұмысты немесе дипломдық жо-

баныжазу және қорғау немесе кешенді емти-

хан тапсыру/  

Написание и защита дипломной работы или 

дипломного проекта или подготовка и сдача 

комплексного экзамена / 

Writing and Defense of the Diploma Work end 

Diploma Project or Preparation and Delivery of 

the Comprehensive Exam 

12 8  

      240   

 


