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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М04108 Мемлекеттік және жергілікті басқару/ 

Государственное и местное управление/ State and local 

government 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация 

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7M04 Бизнес, басқару және құқық/ Бизнес, управление и 

право/ Business, management 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 

7M041 Бизнес және басқару/Бизнес и управление/ Business 

and management 

 
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару/ Государственное и 
местное управление/ State and Local Government 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting; 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 7 (7.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

1 жыл/ 1 года/1 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction 

қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/ Loan vol- 

ume 

Академиялық кредит 60/ Академических кредитов 60 

/Academiccredits 60 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

Әлеуметтік сала саласындағы қызмет үшін жоғары білікті мамандарды, сондай-ақ елдің 

экономикадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін 

күшті аналитикалық, зерттеу және кӛшбасшылық қасиеттері мен командалық жұмыс 

дағдылары бар қазіргі заманғы менеджмент саласындағы зерттеушілерді даярлау. 



Подготовка специалистов высшей квалификации для деятельности в области социальной  

сферы, а также исследователей в области современного менеджмента, обладающих силь- 

ными аналитическими, исследовательскими и лидерскими качествами и навыками команд- 

ной работы, которые позволяют решать задачи повышения конкурентоспособности страны 

в экономике. 

Training of highly qualified specialists for activities in the field of social sphere, as well as re- 

searchers in the field of modern management with strong analytical, research and leadership quali- 

ties and skills of team work, which allow to solve the problems of improving the country's compet- 

itiveness in the economy. 

Берілетін дәреже /Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«7M04105 Mемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару магистрі 

магистр бизнеса и управления по образовательной программе «7М04105 Государственное и 

местное управление» 

master of Business and Management in the educational program " 7M04105 State and Local Govern- 

ment» 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

- басқару лауазымдары; 

- мемлекеттік кәсіпорындар мен акционерлік компаниялардың экономистері; 

- экономистер-қаржылық басқару құрылымдарының менеджерлері- 

кредиттік сектордың 

- орталық және жергілікті басқару органдарының экономистері 

- жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары. 

- управленческие должности; 

- экономисты государственных предприятий и акционерных компаний; 

- экономисты-менеджеры управленческих структур финансово- 

кредитного сектора 

- экономисты центральных и местных органов управления 

- преподаватели ВУЗах и колледжах. 

- management positions; 

- economists of state-owned enterprises and joint-stock companies; 

- economists-managers of management structures of the financial and 

credit sector 

- central and local government economists 

- teachers of universities and colleges. 

Кәсіби қызмет объектілері / Объекты профессиональной деятельности / 

Objects of professional activity 

- Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігі; 

- ҚР Парламентінің аппараты; 

- ҚР Үкіметінің түрлі құрылымдық бӛлімшелері; 

- экономика және қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар және агенттіктер); 

- жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және 

атқарушы органдардың аппараттары; 

- орта кәсіптік және жоғары оқу орындары; 

- - ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және т.б. 

- Аппарат и администрация Президента Республики Казахстан; 

- аппарат Парламента РК; 

- различные структурные подразделения Правительства РК; 



- органы управления экономики и финансами (министерства, ведомства и агентства); 

- местные органы управления (акиматы районов, городов, областей) и аппараты исполнитель- 

ных органов; 

- средние профессиональные и высшие учебные заведения; 

- национальные государтсвенные и частные компании, концерны, корпорации и другие. 

- Office and Administration of the President of the Republic of Kazakhstan; 

- Office of the Parliament of the Republic of Kazakhstan; 

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

- economic and financial management bodies (ministries, departments and agencies); 

- local government bodies (akimats of districts, cities, regions) and executive bodies ' offices; 

- secondary vocational and higher education institutions; 

- - national public and private companies, concerns, corporations and others. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- ғылыми-зерттеу; 

- білім беру; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- есептеу-жобалау, 

- кәсіби қызмет; 

- ӛндірістік-басқару қызметі. 

- научно-исследовательская; 

- образовательная; 

- организационно-управленческая; 

- расчетно-проектная, 

- профессиональная деятельность; 

- производственно–управленческая деятельность. 

- research and development; 

- educational; 

- organizational and managerial support; 

- calculation and design work, 

- professional activity; 

- production and management activities. 

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

- ӛндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау; 

- басқарманың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі; 

- ӛндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру, ӛндірістік ап- 

паратты оңтайлы құру; 

- ӛндіріс техникасы мен технологиясын жетілдіру; 

- қызметкерлерді ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру; 

- материалдық және материалдық емес ӛндіріс саласында инновацияларды енгізу; 

- оқу процесін жоспарлау; 

- - әдістемелік құндылығын анықтау мақсатында оқулықтар мен оқу құралдарының матери- 

алдарын талдай және бағалай білу. 

- планирование основных направлений развития производства и управления; 

- определение целей и задач управления, их эффективность; 
- формирование структуры производственного объекта и структуры управления, оптимальное по- 

строение производственного аппарата; 

- совершенствование техники и технологии производства; 

- мотивация персонала, активизация их труда; 
- внедрение инноваций в сфере материального и нематериального производства; 

- планирование учебного процесса; 

- умение анализировать и оценивать материал учебников и учебных пособий с целью определения 

его методической ценности др. 



- planning of the main directions of production and management development; 

- definition of management goals and objectives, their effectiveness; 

- formation of the structure of the production facility and the management structure, optimal 

construction of the production apparatus; 

- improvement of equipment and production technology; 

- motivation of staff, activation of their work; 

- introduction of innovations in the field of material and non-material production; 

- planning of the educational process; 

- ability to analyze and evaluate the material of textbooks and teaching aids in order to determine its 

methodological value. 

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; 

ON2 ғылыми таным әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен 

құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру; 

ON3 заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды пайдалану; 

ON4 мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу, алдағы кезеңнің мақсаттарын анықтау және 

елдің әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын әзірлеу бойынша тиісті ғылыми және 

ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізу. 

ON5 экономиканы мемлекеттік басқарудың, макроэкономикалық процестерді реттеудің және 

бүкіл халық шаруашылығының тиімді теңгерімділігін қамтамасыз етудің теориялық - 

әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін білу; 

ON6 экономиканы басқарудың орталық және жергілікті органдарының қызметін ұйымдастыру, 

жүзеге асыру және тиімділігін арттыру негіздерін білу ; 

ON7 ӛз жұмысында мемлекеттік реттеу мен экономикалық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесін 

қолдану; 

ON8 қалалар аумақтарының, облыстарды, аудандарды, елді мекендерді дамытудың кешенді 

жоспарларын әзірлеу және оларды жүзеге асыру әдістерін білу; 

После успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной дея- 

тельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу 

с привлечением современных информационных технологий; использовать информационные и 

компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

ON4 Проводить соответствующие научные и организационные работы по обоснованию эконо- 

мической политики государства, по определению целевых установок предстоящего периода и 

разработке планов социально-экономического развития страны. 

ON5 Знать теоретико - методологические и организационные основы государственного управ- 

ления экономикой, регулирования макроэкономических процессов и обеспечения эффективной 

сбалансированности всего народного хозяйства; 

ON6 Знать основы организации, осуществления и повышения эффективности деятельности цен- 

тральных и местных органов управления экономикой ; 

ON7 Применять в своей работе зарубежный опыт государственного регулирования и экономи- 

ческого планирования; 

ON8 Разрабатывать комплексные планы территорий городов, развития областей, районов, насе- 

ленных пунктов и знать методы их осуществления; 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1to carry out scientific communication in the native and foreign languages; 

ON2 Know the methodology of scientific knowledge; the principles and structure of the organization of 



  scientific activity, have the skills of research activity; 

ON3 Conduct information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of 

modern information technologies; use information and computer technologies in the field of 

professional activity; 

ON4 Conduct appropriate scientific and organizational work to justify the economic policy of the state, 

to determine the targets for the upcoming period and to develop plans for the socio-economic 

development of the country; 

ON5 Know the theoretical, methodological and organizational foundations of state management of the 

economy, regulation of macroeconomic processes and ensuring an effective balance of the entire 

national economy; 

ON6 Know the basics of organizing, implementing and improving the efficiency of central and local 

economic management bodies ; 

ON7 Apply in their work the foreign experience of state regulation and economic planning; 
ON8 Develop comprehensive  plans for the territories of cities, the development of regions, districts, and 

localities and know the methods of their implementation. 



Білім беру бағдарласының мазмұны /Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 
 

Модульдің 

атауы/ На- 

звание мо- 

дуля/ 

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module learning 

outcomes 

Компо 

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Ц 

икл, 

компо 

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 

Cycle, 

compo 

nent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәнде 

р 

коды 

/Код 

дис- 

цип- 

лины/ 

The 

code 

discipl 

ines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

/практики/ Name 

disciplines 

practices 

 

 

 

 

 

 

/ 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Креди 

ттер 

саны/ 

Кол- 

во 

кре- 

дитов/ 

Numb 

er

 o

f 

credits 

Се- 

мест 

р/ 

Seme 

ster 

Қалыпт 

асатын 

компете 

нциялар 

(кодтта 

ры)/Фо 

рмируе 

мые 

компете 

нции 

(коды)/ 

Formed 

compete 

ncies 

(codes) 

Жалпы 

кәсіби 

пәндер 

 

 

Общие 

профес- 

сиональ- ные 

дис- 

циплины 

 

General 

professiona l 

disciplines 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 
ON1, ON2, ON3, ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON9 

 

После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 
ON1, ON2, ON3, ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON9 

 

 

Upon successful completion of the 

module, the student will: ON1, 

ON2, ON3, ON4, ON5, 

ON6, ON7, ON9  

БП/Ж 

ООК 

ShT 

5201 

 

Шет тілі (кәсіби) 

5201 

 

Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын 

лексикалық және грамматикалық тақырыптар 

шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-

қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет 

саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну 

дағдыларын дамытуға кӛп кӛңіл бӛлінеді. 

2 1 ON1 

БД/ВК IYa 

5201 

Иностранный язык 

(профессиональн 

ый) 

5201 

 

При изучении данной дисциплины магистранты 

овладевают навыками устного и письменного 

общения на иностранном языке в пределах 

изучаемых лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию навыков 

понимания специальной и научной литературы в 

сфере профессиональной деятельности. 

BD/UC FL 5201 Foreign Language 

(professional) 

When studying this discipline, undergraduates master the 

skills of oral and written communication in a foreign 

language within the studied lexical and grammatical 

topics. Much attention is paid to the development of 

skills of understanding special and scientific literature in 

the field of professional activity 

 



  

БП/Ж 

ООК 

Men 

5202 

Менеджмент Білім беру мекемелерін басқарудың жүйелі тәсілі. 

Басқарудың принциптері, функциялары және 

әдістері. Нарықтық экономика жағдайында оқу 

орнының Даму стратегиясы. Білім беруді 

басқарудағы жаңа ақпараттық технологиялар 

2 1 ON4 

ON6 

БД/ВК Men 

5202 

Менеджмент Системный подход к управлению образовательными 

учреждениями. Принципы, функции и методы 

управления. Стратегия развития учебного заведения 

в условиях рыночной экономики. Новые 

информационные технологии в управлении 

образованием 

BD/UC Man 

5202 

Management A systematic approach to the management of 

educational institutions. Principles, functions and 

methods of management. Strategy for the development 

of an educational institution in a market economy. New 

information technologies in education management 

БП/Ж 

ООК 

Psi 

5203 

Басқару 

психологиясы 

Басқару психологиясына кіріспе. Басқару 

психологиясының теориялық негіздері. Басқару 

қызметіндегі психологиялық әсері. Басқарушылық 

ӛзара әрекеттестіктегі тұлға. Басшы тұлғасының 

психологиялық ерекшеліктері. Басқарудың жеке 

стилінің психоло-гиясы. Бағыныштының жеке 

тұлғасы басқару объектісі ретінде. Топтық 

құбылыстар мен процестерді басқару психологиясы. 

Іскерлік қарым-қатынас психологиясы. Жанжалды 

жағдайларды басқару психологиясы 

2 1 ON2 

ON 6 

БД/ВК Psi 

5203 

Психология 

управления 

Введение в психологию управления. Теоретические 

основы психологии управления. Психологическое 

влияние в управленческой деятельности. Личность в 

управленческих взаимодействиях. Психологические 

особенности личности руководителя. Психология 

индивидуального стиля управления. Личность 

подчиненного как объект управления. Психология 

управления групповыми явлениями и процессами. 

Психология делового общения. Психология 

управления конфликтными ситуациями 



BD/UC Psy 

5203 

Psychology of 

management 

Introduction to the psychology of management. 

Theoretical founda-tions of management psychology. 

Psychological influence in manage-rial activity. 

Personality in managerial interactions. Psychological 

fea-tures of the personality of the leader. Psychology of 

individual man-agement style. Personality of a 

subordinate as an object of manage-ment. Psychology of 

management of group phenomena and processes. 

Psychology of business communication. Psychology of 

managing conflict situations. 

   

Мемлекетт 

ік және 

жергілікті 

басқару 

техноло- 

гиялары 

Техноло- 

гии госу- 

дарствен- 

ного и ме- 

стного 

управле- 

ния 

 

State and 

local 

government 

technologie 
s 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: ON2, 

ON3, ON4, ON6, ON7 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 
ON2, ON3, ON4, ON6, ON7 

Upon successful completion 

of the module, the student 

will: ON2, ON3, ON4, ON6, 

ON7 

БП/ТК IA 

5204 

Іскерлік әкімшілік Пән дағдарыстық жағдайларды тиімді басқару, 

корпоративтік мәдениет пен сыртқы ортаның ӛзара 

іс-қимылын қамтамасыз ету, ұйымдастыру 

стратегиясының үш деңгейін әзірлеу, қазіргі заманғы 

ұйымдарда тиімді шешімдер қабылдауға ықпал 

ететін модельдер мен әдістерді қолдану дағдыларын 

қалыптастырады, сондай-ақ қызметкерлерді бақылау 

мен кешенді басқаруды жүзеге асыруда 

мультимәдени топтарды басқарудағы құзыреттілікті 

дамытады 

4 1 ON2 

ON4 

БД/КВ DA 

5204 

Деловое 

администрирова 

ние 

Дисциплина формирует навыки эффективного 

управления кризисными ситуациями, обеспечения 

взаимодействия корпоративной культуры и внешней 

среды, разработки трех уровней организационной 

стратегии,применения моделей и методов, 

способствующих принятию эффективных решений в 

современных организациях, а также развивает 

компетенции в управлении мультикультурными 

командами в осуществлении контроля и 

комплексного управления качеством. 

BD/EC BA 

5204 

Business 

administration 

The discipline develops the skills of effective crisis 

management, ensuring the interaction of corporate 

culture and the external environment, developing three 

levels of organizational strategy, applying models and 

methods that contribute to effective decision-making in 

modern organizations, as well as developing 

competencies in the management of multicultural teams 

in the implementation of control and integrated quality 

management. 



БП/ТК UBK 

5204 

Ұйымдағы 

басшылық пен 

кӛшбасшылық 

Курс нарық жағдайында ұйымды басқарудың 

тиімділігін арттыру мақсатында жетекшілік пен 

кӛшбасшылықтың теориялық және әдістемелік 

мәселелерін ашады, топтық дисциплина процестері 

және ұйымда басқару шешімдерін қабылдау 

жүйесінде командаларды қалыптастыру принциптері 

туралы білім кешенін қалыптастырады. 

ON4, 

ON7 

БД/КВ RLO 

5204 

Руководство и 

лидерство в 

организации 

Курс раскрывает теоретические и методические 

вопросы лидерства и руководства с целью по- 

вышения эффективности управления организа- цией 

в условиях рынка, формирует комплекс знаний о 

процессах групповой динамики и принципах 

формирования команд в системе 

принятия управленческих решений в организа- 

ции 

BD/ EC 

 

 

 

 

GLO 

5204 

Guidance and 

leadership in the 

organization 

The course covers theoretical and methodological issues 

of leadership and management in order to improve the 

effectiveness of organization management in the market, 

forms a set of knowledge about the processes of group 

dynamics and the principles of team formation in the 

system of managerial decision-making in the 

organization. Inspiring leadership. 

КП/ 

ЖООК 

MBTP 

5301 

Мемлекеттік 

басқару теориясы 

мен практикасы 

Бұл пәнді оқу магистранттарда мемлекеттік 

басқарудың классикалық және заманауи тәсілдері 

туралы түсінік қалыптастырады. Пән аясында 

магистранттар басқарудың әртүрлі деңгейлерінде 

мемлекеттік экономикалық саясатты жүзеге 

асырудың негізгі құралдарын қолдану принциптерін, 

механизмін, ерекшелігін зерттейді. 

5 1 ON2 

ON5 

ПД/ ВК TPGU 

5301 

Теория и практика 

государственног о 

управления 

Изучение данной дисциплины формирует у 

магистрантов представление о классических и 

современных подходах к государственному 

управлению. В рамках дисциплины магистранты 

изучат принципы, механизм, специфику 

использования основных инструментов реализации 

государственной экономической политики на разных 

уровнях управления 



PD/ 

UC 

TPPA 

5301 

Theory and practice 

of public 

administration 

The study of this discipline forms undergraduates '' 

understanding of classical and modern approaches to 

public administration. Within the framework of the 

discipline, undergraduates study the principles, 

mechanism, and specifics of using the main tools for 

implementing state economic policy at different levels of 

government. 

КП/ 

ЖООК 

OB 

5302 

Ӛзгерістерді 

басқару 

Осы пәнді зерделеу ӛзгерістердің әлеуметтік 

салдарын және олардың ұйымның дамуына әсерін 

талдау дағдыларын; жоспарланған ӛзгерістердің 

сипаттамалары мен ауқымын бағалау дағдыларын; 

корпоративтік мәдениет бойынша әлеуметтік 

зерттеулердің нәтижелерін, жағдайды, еңбек 

жағдайларын, технологиялар мен процестерді 

жақсарту/ ӛзгерту бойынша ұсыныстар дайындау 

үшін тартылу деңгейін талдау дағдларын 

қалыптастырады 

5 1 ON2, 

ON3, 

ON6, 

ON7 

ПД/ВК UI 

5302 

Управление 

изменениями 

Изучение данной дисциплины формирует навыки 

анализа социальных последствий изменений и их 

влияния на развитие организации; навыки оценки 

характеристик и масштабов планируемых 

изменений; навыки анализа результатов 

социологических исследований по корпоративной 

культуре, уровня вовлеченности для подготовки 

предложений по улучшению/ изменению ситуации, 

условий труда, технологий и процессов 

PD/UC CM 

5302 

Change 

management 

The study of this discipline forms the skills of analyzing 

the social consequences of changes and their impact on 

the development of the organization; skills of assessing 

the characteristics and scope of planned changes; 

methods of analyzing the results of sociological research 

on corporate culture, the level of involvement in 

preparing proposals for improving / changing the 

situation, working conditions, technologies and 

processes 



Мемлекетт ік 

және 

жергілікті 

басқаруды ң 

ӛзекті 

мәселелері 

 

Актуаль- ные 

во- 

просы го- 

сударст- 

венного и 

местного 

управле- ния 

 

Current issues 

of state and 

local 

government 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON2, ON3, ON4, ON6, ON7, 

ON8 

 

После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 
ON2, ON3, ON4, ON6, ON7, 

ON8 

 

 

Upon successful completion of 

the module, the student will: 
ON2, ON3, ON4, ON6, ON7, 

ON8 

КП/ 

TК 

MBB 

5303 

Мемлекеттік 

бағдарламалард ы 

басқару 

Пән бағдарламаны әзірлеу қажеттілігін зерттеу және 

жүйелі талдау дағдыларын; таңдалған бағыттардың 

бірі бойынша, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне 

сәйкес нысаналы бағдарламаны қалыптастыруды; 

жобаның ұйымдастырушылық-технологиялық 

моделін жасауды; жобаны жүзеге асырудың 

күнтізбелік жоспарын есептеуді меңгеру қабілетін 

қалыптастырады 

5 

 

1 

 

ON2, 

ON3, 

ON6 

ON7 

ON7 

ПД/ 

KB 

UGP 

5303 

 

Управление 

государственны 

ми программами 

 

Дисциплина формирует способность владеть: 

навыками обследования и системного анализа 

необходимости разработки программы; 

формирования целевой программы по одному из 

выбранных направлений, в том числе в соответствии 

с нормативно-правовыми актами Республики 

Казахстан; составления организационно-

технологической модели проекта; расчета 

календарного плана осуществления проекта 

PD/ 

EC 

MG

P 

5303 

Management by the 

government 

programs 

The discipline forms the ability to possess: the skills of 

survey and system analysis of the need to develop a 

program; the formation of a target program in one of the 

selected areas, including in accordance with the 

regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan; the 

preparation of an organizational and technological model 

of the project; the calculation of the calendar plan for the 

implementation of the project. 

КП/TК MB 

5303 

Муниципалитетт 

ердегі басқару 

Пән, стратегиялық дамуға бағытталған жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқару органдарының ұйымдық 

құрылымын әзірлеу, дамыту бюджеттік 

бағдарламалар мен жобалардың іске асырылуына 

мониторинг жүргізу функцияларын бӛлу; 

муниципалды бағдарламалар мен жобаларды іске 

асыру кезінде жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары 

мен лауазымды адамдар арасында жауапкершілікті 

бӛлу; стратегиялық даму мақсатында ресурстарды 

пайдалану ӛкілеттіктерін бӛлу және шығыс 

міндеттемелерінің тізілімін бӛлу қабілетін 

қалыптастырады; 

ON6, 

ON7, 

ON8 



ПД/KB UMO 

5303 

Управление в 

муниципальных 

образованиях 

Дисциплина формирует способность разрабатывать 

организационную структуру органов местного 

самоуправления, направленную на стратегическое 

развитие; распределять функции по проведению 

мониторинга реализации муниципальных программ 

и проектов; распределять ответственность между 

органами местного самоуправления и должностными 

лицами при реализации муниципальных про-грамм и 

проектов; распределять полномочия по 

использованию ресурсов в целях стратегического 

развития и формировать реестр расходных 

обязательств 

 

PD/EC MM 

5303 

Management in 

municipalities 

The discipline forms the ability to develop the 

organizational structure of local self-government bodies 

aimed at strategic development; to distribute functions 

for monitoring the implementation of municipal 

programs and projects; to distribute responsibility 

between local self-government bodies and officials in 

the implementation of municipal programs and projects; 

to distribute authority for the use of resources for 

strategic development and to form a register of 

expenditure obligations 

КП/ TК BK 

5304 

Басқарушылық 

консалтинг 

 

Пән кадрлық консалтинг және контролинг ұғымдық 

аппаратын меңгеруге бағытталған, кадрлық 

консалтинг саласындағы нормативтік-әдістемелік 

базаны зерттеуге негізделген; адам ресурстарын 

басқарудың негізгі бағыттары бойынша контролинг 

пен кадрлық консалтингті жүргізудің әдіснамалық 

және әдістемелік негіздерін; адам ресурстарын 

басқару жүйесін диагностикалау және бағалау үшін 

теориялық білімді пайдаланудың практикалық 

дағдыларын меңгеру. Ақпаратты іздеу. HR бизнес 

серіктес 

5 1 ON2,  

ON2, 

ON6, 

ON7, 

ON8 

ПД/ KB UK 

5304 

Управленческий 

консалтинг 

 

Дисциплина направлена на овладение понятийным 

аппаратом кадрового консалтинга и контролинга; 

изучение законодательной и нормативно-

методической базы в области контролинга и 

кадрового консалтинга; методологических и 

методических основ проведения контролинга и 

кадрового консалтинга по основным направлениям 



управления человеческими ресурсами; приобретение 

практических навыков использования теоретических 

знаний для диагностики и оценки системы 

управления человеческими ресурсами. Поиск 

информации. HR бизнес партнер. 

PD/ EC MC 

5304 

Management 

consultancy 

The discipline is aimed at mastering the conceptual 

apparatus of personnel consulting and controlling; the 

study of legislative and administrative regulatory and 

methodological framework in the field of controlling and 

HR consulting; methodological and methodological 

bases of controlling and HR consulting in the main areas 

of human resource management; acquisition of practical 

skills in the use of theoretical knowledge for diagnostics 

and evaluation of the human resource management 

system. Retrieval. HR business partner. 

 

КП/ TК ADB 

5304 

Аумақтық дамуды 

басқару 

Пән аумақтық дамуды жоспарлау дағдыларын 

қалыптастырады; аумақтық даму саласындағы 

жобалау жұмыстарына қатысу тәжірибесін алады; 

сондай-ақ аумақты дамытуды басқару 

технологиялары мен құралдарына кешенді талдау 

әдістерін меңгереді 

ON7, 

ON8 

ПД/ KB UTR 

5304 

Управление 

территориальны 

м развитием 

Дисциплина формирует навыки планирования 

территориального развития; получение опыта 

участия в проектных работах в области 

территориального развития; а также овладение 

приемами комплексного анализа технологий и 

инструментов управления развитием территории 

PD/ EC TDM 

5304 

Territorial 

development 

management 

The discipline develops skills in planning territorial 

development; gaining experience in participating in 

project work in the field of territorial development; as 

well as mastering the techniques of complex analysis of 

technologies and tools for managing the development of 

the territory 

КП/ 

ЖООК 

OP 

5305 

Ӛндірістік 

практикасы 

 

Ӛндірістік практикадан ӛту нәтижесінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік- 

экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу үшін қажетті 

бастапқы деректерді жинау және талдау қабілеті 

қалыптасады. 

5 2 ON6, 

ON7, 

ON8 



ПД/ ВК PP 

5305 

Производственн ая 

практика 

 

В результате прохождения производственной прак- 

тики формируется способность собирать и анализи- 

ровать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показа- 

телей, характеризующих деятельность хозяйствую- 

щих субъектов 

PD/UC IP 

5305 

Industrial practice As a result of the practical training, the ability to collect 

and analyze the initial data necessary for the calculation 

of economic and socio-economic indicators that 

characterize the activities of economic entities is formed 

Экспериме 

нттік- зерттеу 

жұмысы 

 

Экспери- 

менталь- но- 

исследова- 

тельская 

работа 

 

Experiment al 

research work 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 
ON6, ON7, ON8 

 

После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 
ON6, ON7, ON8 

 

Upon successful completion of 

the module, the student will: 
ON6, ON7, ON8 

МЭЗЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5401 

 

Тағылымдамадан 

ӛту мен 

магистрлік 

жобаны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

эксперименттік- 

зерттеу жұмысы 

МЭЗЖ ғылыми-зерттеу қызметінің, стандартты 

ғылыми міндеттерді шешу; күндізгі кәсіби қызметке 

қажетті білімді кеңейту және тереңдету және 

докторантурада білім алуды жалғастыру дағдыларын 

қалыптастырады. 

 

13 2 ON6, 

ON7, 

ON8 

ЭИРМ 5401 Эксперименталь 

но- 

исследовательск 

ая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерского 

проекта 

ЭИРМ формирует навыки научно- 

исследовательской деятельности, решения 

стандартных научных задач; расширения и 

углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения 

образования в докторантуре. 

ERMS 5401 Experimental 

research work of a 

master student, 

including internship 

and 

writing of Master's 

thesis 

Research work of a master's student forms the skills of 

research activities, solving standard scientific problems; 

expanding and deepening the knowledge necessary for 

everyday professional activity and continuing education 

in the doctoral program. 

Қорытынд ы 

аттеста- ция 

 

 МЖРҚ 

 

 Магистрлік 

жобаны рәсімдеу 

және қорғау 

 

 12 1  



Итоговая 

аттестация 

 

 ОиЗМ 

П 

 

 Оформление и 

защита 

магистерского 

проекта 

 

Final certi- 

fication 

 WDMP  Writing and 

defending of 

master's project 

 

      60   

 


