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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. өзгертулер мен толықтырулар негізінде);
- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі
республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы бекітілген Ұлттық
біліктілік шеңбері;
- "Білім" саласының салалық біліктілік шеңбері білім және ғылым саласында. Әлеуметтік
әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссияның
2019 жылғы "27" қарашадағы № 3 хаттамасымен бекітілген
Разработана на основании следующих документов:
- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями от
05.05.2020г.);
- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;
- Отраслевая рамка квалификаций сферы «Образование». Утверждена протоколом от № 3 от
«27» ноября 2019 года Отраслевой комиссией по социальному партнерству и регулированию
социальных и трудовых отношений
в сфере образования и науки.
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 No. 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;
- Sectoral Qualifications Framework of the "Education" sphere. Approved by the Minutes № 3
dated "27" November 2019 of the Branch Commission on social partnership and regulation of
social and labor relations in the sphere of education and science.

Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of the educational program
8D04102 Менеджмент/ Management
БББ коды және атауы/
Код и название ОП
OP code and name
Білім беру саласының коды 8D04 Бизнес, басқару және құқық/ Бизнес, управление и
право / Business, Management and Law
және жіктелуі /
Код и классификация
области образования/
Code and classification
the field of education
8D041 Бизнес және басқару/Бизнес и управление/ Business
Даярлау бағытының коды
and Management
мен жіктелуі/ Білім беру
бағдарламалары тобы/ Білім
D072 Менеджмент және басқару /Менеджмент и
беру бағдарламаларының
управление/ Management and management
тобы
Код и классификация
направлений подготовки/
Группа образовательных
программ /
Code and classification
areas of training/ Group of
educational programs
Қолданыстағы/Действующая/Acting;
Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP
type
ББХСЖ бойынша деңгейі/ ББХСШ /МСКО/ ISCED 8
Уровень по МСКО/ ISCED
level
ҰБШ бойынша
деңгейі/Уровень по НРК/
NQF level

ҰБШ /НРК/ NQF 8

СБШ бойынша деңгейі/
Уровень по ОРК/ ORK level

СБШ /ОРК// ORK 8 (8.1)

Күндізгі/Очное /Full time
Оқыту нысаны/
Форма обучения/
Form of study
Оқу мерзімі/Срок обучения/ 3 жыл/ 3 года/3 years
Training period
Оқыту тілі/Язык обучения/ қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian
Language of instruction
Академиялық кредит/ Академических кредитов 180/ AcaКредит көлемі/
demic credits 180 ECTS
Объем кредитов/ Loan volume
Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of
the educational program
Подготовка с учетом перспектив развития страны и региона конкурентоспособных высококвалифицированных управленческих кадров, обладающих профессиональными и научными компе-

тенциями и навыками их реализации в разработке и принятии управленческих решений, способствующих прогрессивному научно
Елдің және өңірдің даму перспективаларын ескере отырып, кәсіби және ғылыми құзыреттері
мен оларды іске асыру дағдылары бар, қоғамның прогрессивті ғылыми
Training, taking into account the development prospects of the country and the region, competitive
highly qualified managerial personnel with professional and scientific competencies and skills of their
implementation in the development and adoption of management decisions that contribute to the progressive scientific, technical, socio
Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree
«8D04102 Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы
доктор философии PhD по образовательной программе «8D04102 Менеджмент»
doctor of Philosophy PhD in the educational program " 8D04102 Management»
Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP
бөлім бастығы; барлық меншік нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындар директорының орынбасары, директоры, вице-президенті; жергілікті және мемлекеттік басқару органдарының бас
маманы, жоғары және орта буын басшысы; ғылыми-зерттеу ұйымдарының аға, жетекші немесе
бас ғылыми қызметкері; оқу-әдістемелік ұйымдардың сарапшысы, консультанты; даярлық
бейіні бойынша жоғары оқу орындарының аға оқытушысы, доценті және профессоры
управляющий отделением; начальник отдела; заместитель директора, директор, вице-президент
организаций и предприятий всех форм собственности; главный специалист, руководитель высшего и среднего звена органов местного и государственного управления; старший, ведущий или
главный научный сотрудник научно-исследовательских организаций; эксперт, консультант
учебно-методических организаций; старший преподаватель, доцент и профессор высших учебных заведений по профилю подготовки
department manager; head of department; deputy director, director, vice-president of organizations and
enterprises of all forms of ownership; chief specialist, head of higher and middle level of local and state
government bodies; senior, leading or chief researcher of research organizations; expert, consultant of
educational and methodological organizations; senior lecturer, associate professor and professor of
higher educational institutions in the field of training
Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of
professional activity
қызмет саласы мен аясына қарамастан меншіктің барлық нысанындағы ұйымдар мен
кәсіпорындар; мемлекеттік және жергілікті басқару органдары мен инфрақұрылымы; жоғары
оқу орындары; ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу және сараптамалық-консалтингтік
ұйымдар, ведомствоаралық, өңіраралық және халықаралық ғылыми жобалау ұйымдары
организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы деятельности; органы и инфраструктура государственного и местного управления; высшие
учебные заведения; научные центры, научно-исследовательские и экспертноконсалтинговые организации, межведомственные, межрегиональные и международные научные проектные организации
organizations and enterprises of all forms of ownership, regardless of the industry and sphere of activity;
bodies and infrastructure of state and local government; higher educational institutions; research centers,
research and expert consulting organizations, interdepartmental, interregional and international scientific
design organizations
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- есептеу-жобалау;
- аналитикалық;

- оқу-әдістемелік.
- научно-исследовательская;
- образовательная;
- организационно-управленческая;
- расчетно-проектная;
- аналитическая;
- учебно-методическая.
-research and development;
- educational;
- organizational and managerial support;
- calculation and design work;
- analytical;
- educational and methodical.
Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of
professional activity
- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешім қабылдауы
үшін талдау ақпаратын дайындау және өңдеу;
- деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс;
- мәдениет ұйымдары мен мекемелері қызметінің тарихи-мәдени және тарихи-өлкетану
аспектілерін ақпараттық қамтамасыз ету;
-талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың және бұқаралық ақпарат
құралдарының практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратты дайындау және
өңдеу;
- педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту;
- білім беру процесін жетілдіру бойынша міндеттерді орындау;
- оқу-әдістемелік әдебиетті жетілдіру.
- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
- информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих аспектов деятельности организаций и учреждений культуры;
- подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности аналитических
центров, общественных и государственных организаций и средствах массовой информации;
- организация и развитие педагогической деятельности;
- обучение к свободной ориентации и саморазвитию подрастающего поколения;
- совершенствование учебно-методической литературы.

- preparation and processing of analytical information for decision-making by state and local
government bodies;
- information support of historical, cultural and historical and local lore aspects of the activities of
cultural organizations and institutions;
- preparation and processing of information to ensure the practical activities of analytical centers, public
and state organizations and the media;
- organization and development of teaching activities;
- training for free orientation and self-development of the younger generation;
- improvement of educational and methodological literature.
БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті:
ON1 ғылыми байланысты ана тілінде және шет тілінде жүзеге асыру, өзінің зерттеу нәтижелерін
ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау;
ON2 заманауи теориялар мен әдістер негізінде тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу, зерттеу
ақпаратын талдау және өңдеу;
ON3 педагогикалық қызметтің табысты болуына ықпал ететін білім алушылармен қарымқатынас жасау және дамыту, педагогикалық қызметті жобалау, білім алушыларға оқытылатын
оқу пәні тақырыптарының мазмұнын түсінікті жеткізу;

ON4 заманауи менеджмент талаптарына сәйкес келетін теориялық білім мен практикалық
дағдыларды меңгеру; экономиканың әлемдік жаһандануы жағдайында басқару қағидаттарын
іске асыру;
ON5 ұйымның ерекшелігі мен нақты қызмет жағдайларын ескере отырып, ұйымды
ұйымдастырудың және басқарудың тиімді формаларын қолдану;
ON6 ұйымдастырушылық ортаның ерекшеліктеріне сүйене отырып, басқарушылық шешімдерді
өз бетінше қабылдай білу;
ON7 менеджментке және менеджментке шығармашылық көзқарастың практикалық қызметінде
сыни ойлау және іске асыру қабілеттеріне ие болу;
ON8 кәсіби қызмет аясында басқару қызметінің тиімділігін арттыру мәселелерін зерттеудің
заманауи әдістері мен құралдарын қолдану;
ON 9 ақпараттық ағындардың тез жаңаруы мен өсуі жағдайында ғылыми және ғылымипедагогикалық қызмет саласында басқарушылық шешімдерді өз бетінше қабылдай білу;
ON 10 тиісті саладағы проблемаларға кәсіби және жан-жақты талдау жасай білу;
ON 11 тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде ұйымдастыру
мен басқарудың тиімді нысандарын қолдану;
ON 12 тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз етуде сыни ойлауды меңгеру
После успешного завершения этой программы обучающийся будет:
ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке, публиковать
свои результаты исследований на национальном и международном уровне;
ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и методов, анализировать и обрабатывать информацию исследований;

ON3 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной педагогической деятельности, проектировать педагогическую деятельность, доходчиво доносить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины;
ON4 Обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, соответствующими
требованиям современного менеджмента; реализовать принципы управления в условиях
мировой глобализации экономики;
ON5 Применять эффективные формы организации и управления организацией, с учетом ее
специфики и конкретных условий деятельности;
ON6 Уметь самостоятельно принимать управленческие решения исходя из особенностей организационной среды;
ON7 Обладать критическим мышлением и способностями реализации в практической деятельности творческого подхода к менеджменту и в менеджменте;
ON8 Применять в рамках профессиональной деятельности современные методы и инструменты исследования проблем повышения эффективности управленческой деятельности.
ON 9 Уметь самостоятельно принимать управленческие решения в области научной и научнопедагогической деятельности в условиях быстрого обновления и роста информационных
потоков;
ON 10 Уметь самостоятельно проводить профессиональные и всестороние анализы проблем в
соответствующей области;
ON 11 Применять эффективные формы организации и управления в вопросах
межличностного общения и управления человеческими ресурсами;
ON 12 Обладать критическим мышлением в обеспечении постоянного профессионального
роста
Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Carry out scientific communication in their native and foreign languages, publish their research
results at the national and international level;
ON2 Conduct independent scientific research based on modern theories and methods, analyze and
process research information;
ON3 Create and develop relationships with students that contribute to successful pedagogical activities,
design pedagogical activities, and clearly convey to students the content of the topics of the studied

discipline;
ON4 Possess theoretical knowledge and practical skills that meet the requirements of modern
management; implement management principles in the context of global economic globalization;
ON5 Apply effective forms of organization and management of the organization, taking into account its
specifics and specific conditions of activity;
ON6 Be able to independently make management decisions based on the characteristics of the
organizational environment;
ON7 Have critical thinking and the ability to implement in practice a creative approach to management
and in management;
ON8 Apply in the framework of professional activity modern methods and tools for studying the
problems of improving the efficiency of management activities;
ON 9 Be able to independently make management decisions in the field of scientific and scientificpedagogical activity in the conditions of rapid updating and growth of information flows;
ON 10 Be able to independently conduct professional and comprehensive analyses of problems in the
relevant field;
ON 11 Apply effective forms of organization and management in matters of interpersonal
communication and human resource management;
ON 12 Possess critical thinking in ensuring continuous professional growth

Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program
Модульдің
Модуль бойынша ОН/
атауы/ Назва- РО по модулю/ Module
ние модуля/ learning outcomes
Module name

Ғылыми
пәндер

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін
білім алушы қаблетті:
ON 1, ON 2, ON 3, ON
5, ON 8, ON 12

Научные
дисциплины

После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5,
ON 8, ON 12

Компон
ент
цикілі
(МК,
ЖОО,
ТК)/Ци
кл,
компон
ент
(ОК,
ВК,
КВ)/
Cycle,
compon
ent (OK,
VK,
KV)
БП/
ЖООК

БД/ВК
Scientific
disciplines

/ Upon successful completion of the module,
the student will: ON 1,

Пәнде
р
коды
/Код
дисциплины/
The
code
discipl
ines

Пәннің
Пәннің қысқаша мазмұны/
Креди
/тәжірибенің
Краткое описание дисциплины / Brief description of ттер
атауы/
the discipline
саны/
Наименование
Колдисциплины
во
/практики/
креName
дитов/
disciplines
/
Numb
practices
er of
credits

AH
7201

Академиялық
хат

AP
7201

Академическое
письмо

Шет
тіліндегі
ауызша
және
жазбаша
академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі,
академиялық
мәтіндердің
академиялық
лексикасы мен жанрлық ерекшеліктері терең
зерделенеді,
докторанттар
кең
ауқымды
тақырыптар бойынша монологиялық және
диалогтік сөйлеу дағдыларын, академиялық
жазу дағдыларын, мәтіндерді сыни талдау және
қазіргі заманғы әдістер арқылы ақпарат іздеу
қабілеттерін меңгереді.
Более глубоко изучается специфика устного и
письменного иноязычного академического общения, академическая лексика и жанровые особенности академических текстов, докторанты
овладевают навыками монологической и диало-

Семест
р/
Seme
ster

Қалыптаса
тын
компетенц
иялар
(кодттары)
/Формируе
мые
компетенц
ии (коды)/
Formed
competenci
es (codes)

ON 1,
ON 2,
ON 12

5

1

гической речи по широкому спектру тем, навыками академического письма, умениями критически анализировать тексты и вести поиск информации при помощи современных методов.

ON 2, ON 3, ON 5, ON 8,
ON 12

The specifics of oral and written foreign language
academic communication, academic vocabulary and
genre features of academic texts are studied in more
depth, doctoral students master the skills of
monological and dialogical speech on a wide range
of topics, academic writing skills, the ability to
critically analyze texts and search for information
using modern methods.
Пән
теориялық
және
әдіснамалық
материалдардың
кең
ауқымын
зерделеу
негізінде ғылыми зерттеулердің ерекшелігі туралы түсінікті қалыптастырады, ғылыми таным
қағидаттары, ғылыми зерттеудің құралдары мен
әдістері туралы білімді жүйелеуге, сондай-ақ
ғылыми зерттеу жүргізу процесін ұйымдастыру
және оның нәтижелерін ресімдеу бойынша
практикалық дағдыларды игеруге және бекітуге
бағытталған.

AW
7201

Academic
Writing

ЖООК

GZA
7202

Ғылыми зерттеу
әдістері

БД/ВК

MNI
7202

Методы научных Дисциплина формирует представление о специисследований
фике научных исследований на основе изучения

БП/

широкого круга теоретических и методологических материалов, направлена на систематизацию знаний о принципах научного познания,
средствах и методах научного исследования, а
также на освоение и закрепление практических
навыков по организации процесса проведения
научного исследования и оформлению его ре-

ON 3, ON
5, ON 8

зультатов.

Басқарудың
стратегиялық
аспектілері

Стратегические аспекты
управления

Strategic aspects of management

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін
білім алушы
қаблетті:
ON 4, ON 5, ON 6, ON
7, ON 8, ON 10, ON 11
После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ON 4, ON 5, ON 6, ON
7, ON 8, ON 10, ON 11

MSR
7202

Methods of Scientific Research

The discipline forms an idea of the specifics of scientific
research based on the study of a wide range of theoretical and methodological materials, is aimed at systematizing knowledge about the principles of scientific
knowledge, means and methods of scientific research, as
well as at mastering and consolidating practical skills in
organizing the process of conducting scientific research
and formatting its results.

БП/ТК

AM
7203

Аграрлық
маркетинг

Пән білім алушыларда қазіргі кезеңдегі
аграрлық маркетинг саласында теориялық білім
мен практикалық дағдыларды қалыптастырады.
Докторанттар аграрлық маркетинг теориясының
әдіснамалық негіздерін, оқытылатын курстың
негізгі санаттарын; ұйымның немесе белгілі бір
тауардың аграрлық маркетинг кешенін әзірлеу
және
үйлестіру
ерекшеліктерін;
АӨК
саласындағы
маркетингтік
қызметті
ұйымдастырудың
жалпы
принциптерін
зерделейді.

БД/КВ

AM
7203

Аграрный
маркетинг

Дисциплина
формирует
у
обучающихся
теоретические знания и практические навыки в
области аграрного маркетинга на современном
этапе. Докторанты изучат методологические основы теории аграрного маркетинга, основные
категории изучаемого курса; особенности разработки и координации комплекса аграрного
маркетинга организации или определенного товара; общие принципы организации маркетинговой деятельности в сфере АПК.

AM

Agricultural

The

Upon successful completion of the module,
the student will:
ON 4, ON 5, ON 6, ON 7,
ON 8, ON 10, ON 11

discipline

forms

students

'

theoretical

ON 4,
ON 5,
ON 6

5

1

7203

marketing

БП/ТК

ARB
7203

Адам
ресурстарын
басқару

БД/КВ

UChR
7203

Управление человеческими ресурсами

HRM
7203

Human resource
management

knowledge and practical skills in the field of
agricultural marketing at the present stage. Doctoral
students study the methodological foundations of
the theory of agricultural marketing, the main
categories of the course being studied; the features
of developing and coordinating the complex of
agricultural marketing of an organization or a
certain product; the general principles of organizing
marketing activities in the field of agriculture.
Пән
аясында
докторанттар
ұйымдағы,
коммуникациядағы, көшбасшылықтағы және
жанжалдарды басқарудағы адамдардың өзара
әрекеттестігі теориясы мен тұжырымдамасының
әдіснамалық
негіздерін
зерделейді.
Бұл
ұйымның адам ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеуде құзыретті болуға, оны іске
асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлауға
және жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
В рамках дисциплины докторанты изучат
методологические основы теории и концепции
взаимодействия людей в организации, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
Это позволит быть компетентными в разработке
стратегии управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию.
Within the framework of the discipline, doctoral students study the methodological foundations of the theory
and concepts of human interaction in the organization,
communication, leadership and conflict management.
This will allow you to be competent in developing the
organization's human resource management strategy,

planning and implementing activities aimed at its implementation.
КП/

KAO
KZM
7301

Қазақстанның
АӨК қазіргі
заманғы
мәселелері

Пән білім алушыларда аграрлық өндіріс
саласында теориялық білім мен практикалық
дағдыларды қалыптастырады. Докторанттар
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өндірісін,
оның ерекшеліктерін, Қазақстан АӨК-сінің
заманауи проблемаларын зерттейді.

ПД/ВК

SPAP
KK
7301

Современные
проблемы АПК
Казахстана

Дисциплина
формирует
у
обучающихся
теоретические знания и практические навыки в
области аграрного производства. Докторанты
изучат сельскохозяйственное производство Казахстана, его особенности, современные проблемы АПК Казахстана.

ЖООК

APAI
CK
7301

КП/ТК

ShSB
7302

Actual problems
AIC of Kazakhstan

Шығындарды
стратегиялық
басқару

The discipline forms students ' theoretical
knowledge and practical skills in the field of
agricultural production. Doctoral students will study
the agricultural production of Kazakhstan, its
features, modern problems of the agro-industrial
complex of Kazakhstan.
Пән ұйымдағы шығындарды стратегиялық
басқару туралы білімді қалыптастырады, қазіргі
заманғы
аналитикалық
тұжырымдаманы
қарастырады, оның аясында шығындар туралы
деректер тұрақты бәсекелестік артықшылыққа
қол жеткізуге бағытталған стратегиялық
стратегияны
әзірлеу үшін
қолданылады.
Докторанттар құндылықтардың салалық тізбегін
құру және талдау әдістемесін, шығын құраушы
факторларды, шығындарды тиімді басқарудың
негізгі құрамдас бөлігі ретінде стратегиялық

ON 5,
ON 8,
ON 10,
ON 11

5

1

ON 7,
ON 8,
ON 10,
ON 11
5

1

ұстанымды зерделейді.
ПД/КВ

SUZ
7302

Стратегическое
управление
затратами

Дисциплина формирует знания о стратегическом управлении затратами в организации, рассматривает современную аналитическую концепцию, в рамках которой данные о затратах
используются для разработки деловой стратегии, направленной на достижение устойчивого
конкурентного преимущества. Докторанты изучат методику построения и анализа отраслевой
цепочки ценностей, затрато образующие факторы, стратегическое позиционирование как основные составляющие эффективного управления затратами.

SCM
7302

Srategic cost
management

КП/ТК

ST
7302

Стратегиялық
талдау

ПД/КВ

SA

Стратегический

The discipline develops knowledge about strategic
cost management in an organization, considers a
modern analytical concept in which cost data is
used to develop a business strategy aimed at
achieving a sustainable competitive advantage.
Doctoral students study the methodology of
building and analyzing the industry value chain,
cost-forming factors, strategic positioning as the
main
components
of
effective
spending
management.
Бұл пән теориялық негіздерді зерделеуді және
стратегиялық талдау жүргізудің практикалық
дағдыларын меңгеруді көздейді. Осы пәнді оқу
кезінде докторанттар стратегиялық талдаудың
мәні мен мазмұнымен, ақпараттық қамтамасыз
етумен, технологиясымен және әдістерімен танысады.
Данная дисциплина предполагает изучение тео-

Кәсіби практикалар

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін
білім алушы қаблетті:
ON 2, ON3, ON 9, ON
10, ON 11, ON 12

Профессиональные
практики

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ON 2, ON3, ON 9, ON
10, ON 11, ON 12

Professional
practices

БП/
ЖООК

БД/ВК

7302

анализ

ретических основ и овладение практическими
навыками проведения стратегического анализа.
При изучении данной дисциплины докторанты
познакомятся с сущностью и содержанием, информационным обеспечением, технологией и
методами стратегического анализа.

SA
7302

Strategic analysis

This discipline involves studying the theoretical
foundations and mastering the practical skills of
conducting strategic analysis. When studying this
discipline, doctoral students will get acquainted
with the essence and content, information support,
technology and methods of strategic analysis.
Докторанттар болашақ педагогикалық қызметі
үшін бакалавриат пен магистратурада сабақ
өткізуге тартылады. Докторанттар сабақтар
өткізу кезінде тиісті пән бойынша топтың
жұмысын ұйымдастырады; білім алушылардың
өзіндік жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асырады және олардың нәтижелерін бақылайды.

PP
8204

Педагогикалық
практика

РР
8204

Педагогическая Докторанты привлекаются к проведению заняпрактика
тий в бакалавриате и магистратуре для успешной будущей педагогической деятельности.
Докторанты организуют работу группы по соответствующей дисциплине при проведении занятий; осуществляют организацию самостоятельной работы обучающихся и контролируют
их результаты.

РР
8204

Pedagogical
practice

/ Upon successful completion of the module,
the student will:
ON 2, ON3, ON 9, ON
10, ON 11, ON 12

Doctoral students are involved in conducting
classes in the bachelor's and master's programs for
successful future teaching activities. Doctoral

10

3

ON 2,
ON 3,
ON 9,
ON 11

КП/

ZP
8303

Зерттеу
практикасы

ПД/ВК

IP
8303

Исследовательск
ая практика

RP
8303

Research practice

ЖООК

Қорытынды
аттестаттау

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін
білім алушы қаблетті:
ON 2, ON 4, ON 5, ON 7,
ON 9

ДҒЗЖ

Тағылымдамада
н өтуді және
докторлық
диссертацияны
орындауды

students organize the work of the group in the
relevant discipline during classes; organize the
independent work of students and monitor their
results.
Зерттеу практикасы кезінде докторанттар
отандық және шетелдік ғылымның жаңа
теориялық, әдіснамалық және технологиялық
жетістіктерін зерделейді, сондай-ақ ғылыми
зерттеулердің
қазіргі
заманғы
әдістерін
қолданудың, диссертациялық зерттеуде экспериментальды
деректерді
өңдеу
мен
интерпретациялаудың практикалық дағдыларын
бекітеді.

10

4

123

1,2,
3,4,
5,6

ON 10, ON
12

Во время исследовательской практики докторанты изучают новейшие теоретические, методологические и технологические достижений
отечественной и зарубежной науки, а также закрепляют практические навыки применения современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных
данных в диссертационном исследовании.
During the research practice, doctoral students study the
latest theoretical, methodological and technological
achievements of domestic and foreign science, as well as
consolidate practical skills in applying modern methods
of scientific research, processing and interpreting
experimental data in the dissertation research.

ДҒЗЖ басқару қызметінің тиімділігін арттыру
саласындағы теориялық немесе қолданбалы
міндетті шешуге мүмкіндік беретін ғылыми
негізделген теориялық және практикалық
нәтижелер алу; нақты практикалық ұсынымдар

ON 2,
ON 4,
ON 5,
ON 7,
ON 9

Итоговая
аттестация

Final
certification

қамтитын
докторанттың
ғылыми-зерттеу
жұмысы

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ON 2, ON 4, ON 5, ON 7,
ON 9
/ Upon successful completion of the module,
the student will:
ON 2, ON 4, ON 5, ON 7,
ON 9

НИРД

Научноисследовательск
ая работа
докторанта,
включая
прохождение
стажировки и
выполнение
докторской
диссертации

Research work of
a doctoral student,
including
internship and
writing a doctoral
dissertation
ҚА

Докторлық
диссертацияны
жазу және
қорғау

ИА

Написание и
защита
докторской
диссертации

әзірлеу,
кешенді,
функционалдық
емес
сипаттағы басқарушылық міндеттерді дербес
шешу;
тиісті
білім
саласындағы
озық
халықаралық тәжірибені игеру дағдыларын
қалыптастырады
НИРД формирует навыки получения научнообоснованных теоретических и практических
результатов, позволяющих решать теоретическую или прикладную задачу в области повышения эффективности управленческой деятельности; разработки конкретных практических
рекомендаций,
самостоятельного
решения
управленческих задач комплексного, межфункционального характера; освоения передового
международного опыта в соответствующей области знания
RWDS develops the skills to obtain scientifically-based
theoretical and practical results that allow solving a
theoretical or applied problem in the field of improving
the efficiency of management activities; developing
specific practical recommendations, independently
solving management problems of a complex, crossfunctional nature; mastering international best practices
in the relevant field of knowledge
12

6

ON 1, ON
4, ON 5

Writing and
defending a
doctoral
dissertation
180

