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Білім беру бағдардамасының паспорты  

БББ коды және атауы 7М04105  Мемлекеттік және жергелікті басқару 

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

7M04 Бизнес, басқару және құқық 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі 

7M041 Бизнес және басқару 

Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

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

экономикадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін 

күшті аналитикалық, зерттеу және көшбасшылық қасиеттері мен командалық жұмыс 

дағдылары бар қазіргі заманғы менеджмент саласындағы зерттеушілерді даярлау. 

Берілетін дәреже 

 «7М04105 Мемлекеттік және жергелікті басқару»  білім беру бағдарламасы бойынша 

экономика ғылымдары магистрі 

Маман лауазымдарының тізбесі 

- басқарушылық лауазымы; 

- мемлекеттік кәсіпорындар мен акционерлік компаниялардың экономистері; 

- басқару құрылымдарының экономист-менеджерлері-кредиттік сектор 

-  орталық және жергілікті басқару органдарының экономистері 

- ЖОО және колледж оқытушылары.  

Кәсіби қызмет объектілері 

- Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігі; 

- ҚР Парламенті аппараты; 

- ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері; 

- 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 басқалар. 

Кәсіби қызмет түрлері 

- ғылыми-зерттеу; 

- білім беру; 

- білім беру; 

- есептік-жобалық, 

- кәсіби қызмет; 

- өндірістік-басқару қызметі. 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- өндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау; 

- басқарудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі; 

- өндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру, өндірістік 

аппаратты оңтайлы құру; 

- өндірістің техникасы мен технологиясын жетілдіру; 

- қызметкерлерді ынталандыру, олардың еңбегін жандандыру; 

- материалдық және материалдық емес өндіріс саласында инновацияларды енгізу; 

- оқу үрдісін жоспарлау; 

- әдістемелік құндылығын анықтау мақсатында оқулықтар мен оқу құралдарының 

материалдарын талдай білу және бағалау. 

ББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру; 



ON2 Ғылыми танымның әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы болу; 

ON3 Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-талдау және 

ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында ақпараттық 

және компьютерлік технологияларды пайдалану; 

ON4 Қойылған педагогикалық мақсаттарға жету үшін оқытудың әр түрлі формаларын, 

әдістерін, құралдары мен технологияларын тиімді қолдана білу; 

ON5 Экономиканы мемлекеттік басқарудың теориялық - әдіснамалық және 

ұйымдастырушылық негіздерін, макроэкономикалық процестерді реттеуді және бүкіл халық 

шаруашылығының тиімді теңгерімділігін қамтамасыз етуді білу; 

ON6 Экономиканы басқарудың орталық және жергілікті органдарының қызметін ұйымдастыру, 

жүзеге асыру және тиімділігін арттыру негіздерін білу; 

ON7 Өз 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; 

ON9 Мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу жөнінде, алдағы кезеңнің мақсатты 

бағыттарын айқындау және елдің әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын әзірлеу жөнінде 

тиісті ғылыми және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу. 

 



Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінің (ҚР-ЖББК) біліктілік шеңберінің 

аясындағы екінші деңгейдегі дескрипторлар 

 

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннаң кейін түлектер: 
1) зерттеу контекстінде идеяларды әзірле және қолдану кезінде оқытылып отырған 

саланың озық білімдеріне негізделген осы саладағы дамытылатын білімдер мен түсініктерді 

көрсете білу; 

2) жаңа ортада, барынша кең пәңаралық контексте проблемаларды шншу үшін өз 

білімін, түсінігі мен қаблетін кәсіби деңгейде пайдалана білу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікір қалыптастыру 

үшін ақпараттық жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру;  

4) мамандарға, сондай-ақ маман еместере ақпаратты, идяны; қорытындыларды, 

проблемаларды және шешімдерді нақты және тиянаөты түрде хабарлау; 

5) зерделеніп отырған салада оан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу 

дағдыларының болу қаблетін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді. 

 

  



Білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модульдің 

атауы 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК) 

Пәндер Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы 

Пәннің қысқаша мазмұны Кредитт

ер саны 

Семестр  Қалыптасат

ын 

компетенция

лар 

(кодтары) 

Жалпы кәсіби 

пәндер 

БП 

ЖООК 

GTF 

5201 

 

Ғылым тарихы 

мен философиясы 
Пән ғылым феноменінде арнайы философи-

ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-

негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму 

заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы 

туралы, мамандық және әлеуметтік институттар 

ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер 

жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы 

ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады. 

3 1 ON2 

БП 

ЖООК 

ShT 

5202 

Шет тілі (кәсіби 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 көп 

көңіл бөлінеді. 

5 1 ON1 

БП 

ЖООК 
ZhMP 

5203 

Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық 

заңдылықтарды және білім беру процесін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін 

жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі 

тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-

денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық 

өмірге кәсіби даярлығын зерттейді. 

4 1 ON 4 

БП 

ЖООК 
BP 

5204 

Басқару психо-

логиясы 

Пән магистранттардың басқару психологи-

ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін 

түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі 

4 1 ON 2 



тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, 

басқару қызметінің және басқаруөзара 

әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар 

персоналды басқару принциптері мен әдістерін, 

мотивация теориясын, басқарушылық 

шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-

ортасындағы басшылық, көшбасшылық және 

тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады. 

Стратегиялық 

басқару 

БП ТК (2 )SM 

5205 

Стратегиялық 

менеджмент 2 

Пән магистранттарда ұйымды стратегиялық 

басқару саласында негізгі теориялық білімдер 

мен негізгі практикалық дағдыларды 

қалыптастырады. Пәнді оқу стратегияның 

ықтимал нұсқаларын, стратегиялық 

баламаларды әзірлеу әдістерін және ұйымның 

нақты стратегиясын таңдауды меңгеруге 

мүмкіндік береді; стратегияны жүзеге асыру 

бойынша іс-шараларды әзірлеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

5 1 ON 5 

ON 8 

ON 9 

 

БП ТК SZh 

5205 

Стратегиялық 

жоспарлау 

Пән білім алушыларда стратегиялық басқару 

саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастырады. Магистранттар 

күрделі жүйелерді стратегиялық басқарудың 

қазіргі заманғы концепцияларын; стратегиялық 

басқарудың әдіснамалық негіздерін; 

стратегиялық шешімдерді қабылдауды 

қолдаудың қазіргі заманғы талдамалы 

құралдарын зерттейді. 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

ON 9 

 

 

 

 

ПП 

ЖООК 

MBTP 

5301 

Мемлекеттік 

басқару теориясы 

мен практикасы 

Бұл пәнді оқу барысында магистранттарда 

мемлекеттік басқарудың классикалық және 

қазіргі заманғы тәсілдері туралы түсініктер 

қалыптасады. Пән шеңберінде магистранттар 

басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік 

экономикалық саясатты жүзеге асырудың негізгі 

5 1 ON 2 

ON 5 

 



құралдарын пайдаланудың принциптерін, 

механизмін, ерекшелігін зерделейді. 

 «Әлеуметтік салада басқару» 1 траекториясы білім беру модулі 

Бсқарудың 

заманауи 

мәселелері 

KП ТК IA 

5302 

Іскерлік әкімшілік Пән әкімшілік-басқару қызметі саласындағы 

теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды ашады. Пәнді оқу кәсіби қызметте 

тиімді әкімшілік шешімдерді қабылдауға, 

басқарушылық стратегияны әзірлеуге және іске 

асыруға, команда жұмысының нәтижелерін 

барабар бағалауға мүмкіндік береді. 

5 2 ON 5 

ON 6 

 

 

KП ТК KM 

5303 

Қазіргі 

менеджмент 

Пән логикалық реттілікте микродеңгейде 

басқарудың ғылыми, әлеуметтік-экономикалық 

және психологиялық аспектілерін қарастырады. 

Бұл пән басқару туралы білім кешенін 

қалыптастырады, басқару мазмұнын ашады, 

басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге 

асырудың, басқару жүйесін талдаудың және 

жобалаудың нақты дағдыларын 

қалыптастырады. 

5 2 ON 5 

ON 7 

 

 

KП ТК UBK 

5304 

Ұйымдағы 

басшылық пен 

көшбасшылық 

Курс нарық жағдайында ұйымды басқарудың 

тиімділігін арттыру мақсатында жетекшілік пен 

жетекшіліктің теориялық және әдістемелік 

мәселелерін ашады, топтық динамика 

процестері және ұйымда басқару шешімдерін 

қабылдау жүйесінде командаларды 

қалыптастыру принциптері туралы білім 

кешенін қалыптастырады. 

5 2 ON 5 

ON 7 

ON 8 

 

 

 

Экономиканың 

әлеуметтік 

саласы 

KП ТК ASB 

(2) 

6305 

Әлеуметтік 

саланы басқару 2 

Пән білім алушыларда жалпы әлеуметтік саланы 

және оның жекелеген салаларын кадрлық 

қамтамасыз ету, жоспарлау, қаржыландыру, 

ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық және 

практикалық аспектілерін қарастыру негізінде 

әлеуметтік салада болып жатқан экономикалық 

5 3 ON 5 

ON 7 

 

 



үдерістер туралы түсініктерді қалыптастырады. 

ПП ТК ZhENR 

6306 

Жұмысбастылықт

ы және еңбек 

нарығын реттеу 

Пән білім алушыларда халықты жұмыспен 

қамтудың әлеуметтік-экономикалық мәні 

туралы қазіргі, жүйелендірілген және тұтас 

ғылыми түсінік қалыптастырады.  

Магистранттар жұмыспен қамту саласында 

болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар мен процестердің мәні мен 

ерекшеліктерін; еңбек нарығының даму және 

қызмет ету заңдылықтарын; жұмыспен қамтуды 

және еңбек нарығын реттеу әдістерін; жұмыспен 

қамту саясатының мазмұны мен түрлерін 

зерттейді. 

5 3 ON 3 

ON 5 

 

 

Стратегиялық 

талдау және 

жоспралау 

KП ТК ST 

6307 

Стратегиялық 

талдау 

Бұл пәнді оқу стратегиялық талдауды 

жүргізудің теориялық және практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. Магистранттар 

аналитикалық негіздеуді талап ететін 

стратегиялық сипаттағы басқару міндеттерін 

шешуге мүмкіндік беретін стратегиялық 

талдаудың негізгі әдістері мен әдістемелерін 

зерттейді. 

5 3 ON 8 

ON 9 

 

 

KП ТК MZhZh 

6308 

Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесі 

Пән  қоғам алдында тұрған міндеттерді шешу 

үшін басқарудың маңызды тетігі ретінде 

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жаңа 

элементтерінің – мемлекеттік органдардың 

стратегиялық жоспарларының, ҚР аумағын 

дамыту бағдарламаларының мазмұнын ашады, 

әлемдік тәжірибеде мемлекеттік жоспарлау 

тәжірибесімен таныстырады, мемлекеттік 

жоспарлау жүйесінің стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарына мониторинг 

жүргізу және бағалау дағдыларын 

қалыптастырады. 

4 3 ON 5 

ON 7 

ON 8 

ON 9 

 

 

 

 



«Аймақтық басқару» 2 траекториясы білім беру модулі 

Өнірлік  

дамуды 

басқару 

КП ТК OBAZh

5302 

Өңірлік басқару 

және аймақтық 

жоспарлау 

Пән мемлекеттік және муниципалдық басқару 

органдарында, мемлекеттік және муниципалдық 

бюджеттік мекемелерде және ұйымдарда 

жоғары нәтижелік жұмыстарға қажетті 

теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды қалыптастырады. Магистранттар 

аймақтық басқару және аумақтық жоспарлау 

мәнін, қолданылатын әдістердің жіктелуін және 

мемлекеттік аймақтық басқарудағы рөлін, 

аумақтық жоспарлардың түрлерін, аймақтық 

басқару және аумақтық жоспарлау 

инфрақұрылымын зерттейді. 

5 2 ON 5 

ON 8 

 

 

KП ТК ABB 

5303 

Аймақтарды 

басқару 

бағдарламалары 

Бұл пәнді оқу білім алушыларда аймақтық 

талдаудың теориясы мен әдістемесі 

саласындағы білімді, отандық және шетелдік 

прогрессивті тәжірибені ескере отырып, 

аймақтың экономикасын басқаруға ғылыми 

көзқарас дағдыларын қалыптастырады. 

Магистранттар Аймақтық экономика мен 

басқарудың негізгі ұғымдары мен терминдерін; 

аймақтардың типологиясы мен жіктелуін; 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

аймақтық саясаттың мақсаттары, міндеттері мен 

мазмұнын; өңірді басқарудың негізгі әдістері 

мен құралдарын зерттейді. 

5 2 ON 5 

ON 9 

 

 

KП ТК ODKB

5304 

Өңірлердегі 

дағдарысқа қарсы 

басқару 

Курс банкроттық сатысындағы дәрменсіз 

кәсіпорындарды да, сондай-ақ табысты жұмыс 

істейтін кәсіпорындардың дағдарыс сатысына 

кіруіне жол бермеу үшін басқарудың 

әдіснамалық және әдістемелік негіздері 

саласында терең теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қамтамасыз етеді. 

5 2 ON 3 

ON 6 

ON 9 

 

 

 



Магистранттар экономикалық дағдарыстардың 

пайда болу заңдылықтары мен мәнін, олардың 

пайда болу себептерін, кәсіпорынды дағдарысқа 

қарсы басқарудың негізгі параметрлерін, 

әдістері мен технологиясын зерттейді. 

Инновациялық 

жүйелерді 

басқару 

KП ТК BSh 

6305 

Басқарушылық 

шешімдер 

Курс басқару шешімдерін әзірлеу және іске 

асыру үрдісінің теориясы мен тәжірибесін 

ашады. Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар 

басқарушылық шешімдерді әзірлеудің ең 

ұтымды сызбаларын таңдау, сондай-ақ 

шешімдердің сапасын анықтайтын маңызды 

және маңызды факторларды есепке алу 

дағдыларын меңгереді. 

5 3 ON 5 

ON 6 

 

 

KП ТК IB 

6306 

Инновацияларды 

басқару 

Пән білім алушыларда инновацияны басқару 

және оларды басқару механизмі туралы білім 

жүйесін қалыптастырады. Пән аясында 

магистранттар инновациялық қызмет ұғымын 

және инновацияны басқару механизмін, 

инновацияның тиімділігін бағалау әдістемесін, 

венчурлік қаржыландыру процестерінің мәнін, 

Қазақстандағы инновациялық қызметтің 

стратегиялық даму негіздерін зерттейді. 

5 3 ON 3 

ON 6 

 

 

Басқарудың 

бағдарламалық

-мақсатты 

тәсілі 

KП ТК UT 

6307 

Ұйым теориясы Пән магистранттарда күрделі әлеуметтік жүйе 

ретінде ұйымдастыру туралы қазіргі заманғы 

түсініктерді қалыптастырады, онда менеджмент 

әртүрлі ұйымдастырушылық қызметті жүзеге 

асырады. Магистранттар рационалды ұйымдарды 

қалыптастырудың қазіргі заманғы теорияларын, 

ұйым заңдарын, оның өмірлік циклін, қазіргі 

іскерлік ортаға бейімделуі мен құрылымын, ұйым 

өзгерістерінің мәні мен себептерін, оларды жүзеге 

асыру процесін және ұйымдық жобалау әдістерін 

зерттейді. 

5 3 ON 2 

ON 7 

 



KП ТК MBB 

6308 

Мемлекеттік 

бағдарламаларды 

басқару 

Пән білім алушыларда  бағдарламаның 

мақсаттарына және жобада айқындалған жұмыс 

құрамы мен көлемі, құны, уақыты, сапасы және 

жобаға қатысушыларды қанағаттандыру 

бойынша нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз 

ете отырып, жобаны іске асыру жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыра отырып муниципалдық 

және мемлекеттік басқару бағдарламалары мен 

жобаларын басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін білім, білік және дағды кешенін 

қалыптастырады. 

4 3 ON 5 

ON 6 

ON 9 

 

 

 

Вариативті модуль – 10 кредит (5206-5207) 

Жалпы базалық 

пәндер  

 

БП ТК AMAS

hT 

Арнайы 

мақсаттарға 

арналған шет тілі 

Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін 

үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен 

кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік 

хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар 

аударылады. 

5 2 ON 1 

 

 БП ТК IKT Іскерлік қазақ тілі Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін 

дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын 

оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты 

лексикалық минимумға бағытталған. 

Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ 

тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы 

есептерді оқып үйренеді. 

5 2 ON 1 

 

 БП ТК IR Іскерлік риторика Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, 

коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, 

сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. 

Магистранттар ғылыми және іскери қарым-

қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау 

үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге 

үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста 

логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз 

көзқарастарын нақты білдіре алады. 

5 2 ON 1 

ON 3 

 

 



 БП ТК IBBT Инновациялық 

білім беру 

технологиялары 

Пән жоғары оқу орнындағы білім беру ортасын 

технологияландыру бойынша білім мен 

біліктерді қалыптастырады.  Магистранттар 

оқытудың инновациялық технологияларын, 

олардың жіктелуін зерттейді. ЖОО білім беру 

жағдайында оқытудың заманауи 

технологияларын таңдауға және қолдануға 

үйренеді. 

5 2 ON 3 

 

 БП ТК PShN Педагогикалық 

шеберлік 

негіздері 

Пән кәсіби-педагогикалық қызметке қажетті 

педагогикалық шеберлік негіздерін 

қалыптастырады. Магистранттар педагогикалық 

шеберлікті қалыптастыру үшін қажетті білімді 

меңгереді, педагогикалық шындық 

құбылыстарын талдап, оны рефлексирлеуді 

үйренеді, педагогикалық жағдайларды нәтижелі 

шешу тәсілдерін меңгереді. 

5 2 ON 4 

 

 БП ТК KKKP Конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Пән тұлғааралық қарым-қатынас, адам 

коммуникациясының ерекшеліктері, 

коммуникативтік құзыреттілік, адамдармен 

қарым-қатынас барысында бір-бірін тану және 

түсіну, қарым-қатынас процесіндегі өзара іс-

қимыл,әлеуметтік-психологиялық жанжалдың 

сипаттамасы мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Магистранттар конструктивті (тиімді) қарым-

қатынас тәсілдері мен тәсілдерін меңгереді. 

5 2 ON 2 

 

 БП ТК IT  Интернет 

технологиялары 

Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет 

технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс 

істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі 

орталарда қолдану үшін қосымшаларды 

жобалауды үйренеді, интернеттегі 

технологияларды дамытудың интернет-

технологиялары, қызметтері және 

перспективалары туралы біледі. 

5 2 ON 3 

 



 БП ТК ZhBZT Жобаларды 

басқарудың 

заманауи 

технологиялары 

Пән халықаралық және ұлттық талаптарға 

сәйкес жобалық менеджмент саласындағы 

мамандардың біліктілігін және жобалық 

қызметтегі заманауи үрдістер мен 

технологияларды білуге бағытталған кәсіби 

жоба менеджерлерін даярлауға бағытталған. 

5 2 ON 3 

 

 БП ТК RIKK  Риторика. 

Іскерлік қарым-

қатынас. 

Курсты меңгеру барысында магистранттар 

риториканың негізгі принциптері мен әдістерін, 

сөйлеу мәдениетінің негіздерін, дау жүргізу 

әдістемесін, дис-кусияны, аргументтерді 

таңдауды зерттейді. Магистранттар қажетті 

ақпаратты табуға, аудитория алдында сөз 

сөйлеуге, іскерлік келіссөздер жүргізуге, 

аудиториямен өзара әрекет ету тәсілдерін 

зерделеуге үйренеді. 

5 2 ON 1 

 

 БП ТК BTP Бұлтты 

технологияларды 

пайдалану 

Пән магистранттарға бұлтты технологиялар 

саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға 

бағытталған. Магистранттар бұлтты 

технологияларды және олардың жұмысында 

қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат 

айналымын, Google құжаттарын оқиды. 

SkyDrive (office.com), ынтымақтастық 

құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex 

сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану 

керектігін үйренеді. 

5 2 ON 3 

 

Кәсіби 

практикалар 

БП 

ЖООК 

 Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық тәжірибе оқыту және оқыту 

әдістемесінің практикалық дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында жүргізіледі.  Бұл 

ретте магистранттар бакалавриатта сабақтар 

өткізуге тартылады. 

4 3 ON 4 

 

KП 

ЖООК 
 Зерттеу 

практикасы 

Зерттеу практикасы білім алушыларда өзін-өзі 

жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, 

олардың белсенді өмір сүру барысында жаңа 

10 4 ON 2 

ON 3 

 



 

 

білімдерді өз бетінше шығармашылық игеру 

талаптары мен дағдыларын қалыптастыру 

мақсатында жүргізіледі. 

 

Ғылыми 

зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ  Тағылымдамадан 

өту мен 

магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ ғылыми-зерттеу қызметінің, стандартты 

ғылыми міндеттерді шешу, күнделікті кәсіби 

қызметке қажетті білімді кеңейту және 

тереңдету және докторантурада білім алуды 

жалғастыру дағдыларын қалыптастырады. 
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Қорытынды 

аттестаттау 

ҚА  Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау (МДРҚ) 
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