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1 Паспорт образовательной программы 

Қолдану саласы/ 

Область применения / 

Application area 

Бұл білім беру бағдарламасы контент талаптарын белгілейді 

білім беру және экономика саласындағы магистрлерді даярлау 

деңгейі 

Настоящая образовательная программа устанавливает 

требования к содержанию образования и уровню подготовки 

магистров в области экономики 

This educational program establishes the content requirements 

education and the level of preparation of masters in the field of 

economics 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы/ 

The code and name of 

education program 

6М050600 – Экономика  

6М050600 – Экономика 

6М050600 – Economics 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/ 

Нормативно- 

правовое обеспечение /  

The 

regulatory and legal support 

6М050600 – Экономика мамандығы бойынша жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім типтік оқу жоспары 

ҚР Үкiметiнiң 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің  

мемлекеттiк жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм берудiң міндетті 

стандарты. 

Ұлттық біліктілік шеңбері, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігінің біліктілік талаптары, 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына 

білім алуға қабылдаудың типтік ережелері 

 

Типовой учебный план по специальности послевузовского 

образования 6М050600 – Экономика.  

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования Республики Казахстан в редакции постановления 

Правительства РК от 13.05.16 г. № 292.   

Национальная рамка квалификаций, Квалификационные 

требования Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, 

Типовые правила приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные 

программы послевузовского образования.  

 

Typical curriculum on the specialty of postgraduate education 

6M050600 - Economics. 

The state compulsory standard of postgraduate education of the 

Republic of Kazakhstan as amended by the Resolution of the 

Government of the Republic of Kazakhstan as of 13.05.16 No. 292 

National qualifications framework, Qualification requirements of the 

Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, 

Typical rules for admission to education in the organization of 

education, implementing professional training programs 

postgraduate education. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / 6М050600 - «Экономика» мамандығы бойынша экономика 
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Objective of EP магистрін даярлау, кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті, 

экономика саласында зерттеулер жүргізетін ғылыми топтардың 

жобалық жұмысына қатысу, жоғары оқу орындарында оқу 

сабақтарын ӛткізу, білім беру бағдарламалары мен оқу 

материалдарын әзірлеу. 

 

Подготовка магистра экономических наук по специальности 

6М050600 – «Экономика»  способного выполнять 

профессиональную деятельность, участвовать в проектной 

работе научных коллективов  проводящих исследования в 

области экономики, проводить учебные занятия в высших 

учебных заведениях, разрабатывать образовательные 

программы и учебно-методические материалы. 

 

Preparation of the Master of Economics in specialty 6M050600 - 

"Economics" capable of performing professional activities, 

participating in the project work of research teams conducting 

research in the field of economics, conducting training sessions in 

higher education institutions, developing educational programs and 

teaching materials. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

6M050600 - Экономика мамандығы бойынша магистратураны 

игеру нәтижесінде алынған білімдер мен дағдыларды игеру 

дағдыларын дамыту, бұл магистранттарға мемлекеттік 

органдарда да, ұйымдарда, мекемелерде де, әртүрлі ұйымдық- 

құқықтық нысандары. 

 

Развитие умений применять знания и навыки, полученные в 

результате освоения образовательной программы магистратуры 

по специальности 6М050600 – Экономика, которые позволят 

выпускнику претендовать на широкий круг должностных 

позиций и карьерный рост, как в органах государственной 

власти, так и в организациях, предприятиях, учреждениях 

различных организационно-правовых форм. 

 

Development of the skills to apply the knowledge and skills gained 

as a result of mastering the Master's degree program in the specialty 

6M050600 - Economics, which will allow the graduate to apply for 

a wide range of positions and career growth, both in public 

authorities and in organizations, enterprises, institutions of various 

organizational- legal forms. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Білімі жоғары магистр, бас экономист ретінде жұмыс істей 

алады; бас экономист-аналитик; мемлекеттік басқару 

құрылымдарында түрлі бӛлімшелердің жетекшісі; әр түрлі 

меншік нысандары мен ӛнеркәсіптік үлестері 

кәсіпорындарының жетекшісі, ғылыми-зерттеу 

институттарында ғылыми қызметкер; жоғары білім беру 

мұғалімі. 

 

Магистр, получивший образование по специальности может 

работать главным экономистом; главным экономистом-
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аналитиком; руководителем различных подразделений в 

государственных структурах управления; руководителем 

предприятий различных форм собственности и отраслевой 

принадлежности, научным сотрудником в научно-

исследовательских институтах;  преподавателем в вузах. 

 

A master who has received a degree in education can work as a chief 

economist; chief economist-analyst; the head of various divisions in 

state management structures; the head of enterprises of various 

forms of ownership and industry affiliation, a research fellow in 

research institutes; teacher in higher education. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Әлеуметтік, экономикалық, ӛндірістік, ғылыми және білім беру 

қызметі. 

Социальная, экономическая, производственная,  научно- 

исследовательская, образовательная деятельности. 

Social, economic, industrial, research and educational activities. 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект 

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеу институттары; жоғары оқу орындары; 

мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; ӛндірістік-

шаруашылық және жоспарлау-экономикалық, әлеуметтік-

басқару және маркетинг, кәсіпорындар мен ұйымдардың 

қаржылық және аналитикалық қызметтері; сыртқы 

экономикалық қызметті бӛлу. 

 

Научно-исследовательские институты; высшие учебные 

заведения; органы государственного и местного управления; 

производственно-экономические и планово-экономические, 

социально-управленческие и маркетинговые, финансово-

аналитические службы предприятий и организаций; 

подразделения внешнеэкономической деятельности. 

 

Research institutes; higher educational institutions; bodies of state 

and local government; production-economic and planning-economic, 

social-management and marketing, financial and analytical services 

of enterprises and organizations; division of foreign economic 

activity. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

Кәсіпорынды ұйымдастыруды жақсарту бойынша іс-шараларды 

әзірлеу: жоспарлау, болжау, шығындар мен логистиканы 

басқару, логистика, сату;шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыру; 

экономикалық негіздеме және ӛндіріске инновацияларды енгізу; 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; педагогикалық қызмет. 

 

Разработка мероприятий по совершенствованию организации 

деятельности предприятия: планирование, прогнозирование, 

управление затратами и материально – техническим 

снабжением, логистикой, сбытом;  

осуществление внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов;  экономическое обоснование и 

внедрение инноваций в производство; проведение 

исследовательской работы; педагогическая деятельность. 
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Development of measures to improve the organization of the 

enterprise: planning, forecasting, management of costs and logistics, 

logistics, sales; implementation of foreign economic activities of 

economic entities; economic justification and introduction of 

innovations in production; conducting research work; pedagogical 

activity. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеу, педагогикалық, ӛндірістік, 

ұйымдастырушылық және әкімшілік. 

Научно-исследовательская, педагогическая, производственная, 

организационно-управленческая. 

Scientific-research, pedagogical, production, organizational and 

administrative. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 

Кәсіби құзыреттілік (КҚ)/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences 

(PC) 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/  

Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form 

КҚА  

Басқарушылық шешімдер 

қабылдауға қабілетті болуы 

және ӛздерінің лауазымдық 

міндеттері шегінде осы 

шешімдерді орындауға жауапты 

болуы керек. 
 

ПК
А 

Способность принимать 

управленческие решения и 

нести ответственность за 

реализацию этих решений в 

пределах своих должностных 

обязанностей  

 

PCA 

ability to make managerial 

decisions and be responsible for 

the implementation of these 

decisions within the limits of their 

official duties 

 

А
КҚ1

 Белгісіздік және тәуекелдер жағдайында салалық даму 

туралы шешім қабылдайды. 

А
ПК1

 Принимает решения по отраслевому развитию в условиях 

неопределенности и рисков. 

Аpc1 It makes decisions on sectoral development in conditions of 

uncertainty and risks. 

Салалық нарықтар теориясы   

Теория отраслевых рынков                                                                         

The theory of sector markets  

Микро және макроталдау                                         

Микро и макроанализ  

Micro and macro analyses 

Акқ
2
 Экономикалық, қаржылық, ӛндірістік және коммерциялық 

қызметті (бизнес-жоспарларды) әзірлеуге арналған бастапқы 

деректерді дайындайды. 

А
ПК2

 Подготавливает исходные данные для составления проектов 

хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов). 

А
 
pc

2
 Prepares the initial data for the drafting of economic, financial, 

industrial and commercial activities (business plans). 
 

Фирманың экономикалық әлеуетінің диагностикасы 

Диагностика экономического потенциала фирмы 

Diagnostics of economic potential ofa firm  

Қаржы саласының экономикасы 

Экономика финансовой сферы 

Еconomics of financial sectors   

Экономиканың нақты секторын жоспарлау және болжау                                                                    

Организация и планирование реального сектора 

экономики    

Organization and planning of the real sector of the economy                                                                 

Аграрлық секторды ұйымдастыру және жоспарлау  

Организация и планирование аграрного сектора 

Organization and planning of the agricultural sector  

Құрылыстағы ұйымдастыру және жоспарлау  

Организация и планирование в строительстве  

Organization and planning of construction      

Әлеуметтік-мәдени сервис салаларының экономикасы  

Экономика отраслей социально-культурного сервиса 

Economy of social and cultural services sectors  



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

Монополияға қарсы реттеудің экономикалық 

аспектілері  

Экономические аспекты антимонопольного 

регулирования 

The economic aspect of antimonopoly regulatoring 

А
КҚ3

 Материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша 

есептерді орындайды. 

А
ПК3

 Выполняет расчеты по материальным, трудовым и 

финансовым затратам. 

Аpc3 Performs calculations for material, labor and financial costs. 

Фирманың экономикалық әлеуетінің диагностикасы 

Диагностика экономического потенциала фирмы 

Diagnostics of economic potential ofa firm  

Шағын бизнестегі шығындарды басқару  

Управление затратами в малом бизнесе 

Management of expenses in a small business 

А
КҚ4

 Ұйымның экономикалық қызметін жүзеге асыру үшін 

жұмысты атқарады. 

А
ПК4

 Выполняет работу по осуществлению экономической 

деятельности организации. 

Аpc4 Performs work to implement the economic activities of the 

organization. 

ҚР шағын кәсіпорындарының инновациялық әлеуеті                                             

Инновационный потенциал малых предприятий РК      

Innovative potential of small enterprises of the RK                                                                              

А
КҚ5

 Ӛндірістің рентабельділігін арттыру жӛніндегі шараларды 

әзірлейді. 

А
ПК5

 Разрабатывает меры по повышению рентабельности 

производства. 

Аpc5 Develops measures to improve profitability of production. 

Шағын бизнестегі шығындарды басқару  

Управление затратами в малом бизнесе 

Management of expenses in a small business 

КҚВ  

Бірліктің немесе ұйымның 

стратегияларын, әрекеттерін 

анықтау қабілеті. 
 

ПКВ 

Умение определять стратегии, 

деятельности подразделения 

или организации. 

 

PCВ 

Ability to determine the strategies, 

activities of the unit or 

ВКҚ1 Ӛндірілген ӛндірістік және экономикалық жоспарларды, 

ресурстарды үнемдеу жӛніндегі жұмысты, жоспарланған және 

есепке алу құжаттамасын енгізу мен жетілдіруге қатысады. 

B
ПК1

 Участвует в рассмотрении разработанных производственно-

хозяйственных планов, проведении работ по ресурсосбережению, 

во внедрении и совершенствовании плановой и учетной 

документации. 

ВРС1 Participates in consideration of developed production and 

economic plans, work on resource saving, in the implementation and 

improvement of planned and accounting documentation. 

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі 

Экономическая безопасность фирмы  

Economic security of firm 

Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Бизнес-планирование инновационных проектов 

Business-planning of innovational projects 

 

ВКҚ2 Инвестициялық бизнес-жобалардың тиімділігін анықтайды. 

B
ПК2

 Определяет эффективность инвестиционных бизнес-

Жобалық шешімдерді талдау 

Анализ проектных решений 

Analyzing project making  
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organization. 

 

проектов. 

ВРС2 Determines the effectiveness of investment business projects. 
 

Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау          

Бизнес-планирование инновационных проектов   

Business-planning of innovational projects  

ВКҚ3 Ол ұйымдастыру және оның бӛлімшелері үшін жоспарланған 

тапсырмалардың орындалу барысын қадағалайды, 

шаруашылықтың резервтерін қолданады. 

B
ПК3

 Осуществляет контроль за ходом выполнения плановых 

заданий по организации и ее подразделениям, использованием 

внутрихозяйственных резервов. 

ВРС3 It monitors the progress of the implementation of the planned tasks 

for the organization and its subdivisions, use of on-farm. Reserves. 
 

Инновациялық жобалрды бизнес-жоспарлау          

Бизнес-планирование инновационных проектов   

Business-planning of innovational projects   

Шағын кәсіпорындармен  инновацияларды енгізу start-

up жобалары 

Start-up проекты внедрения инноваций малыми 

предприятиями  

Start-up projects of innovations introduction  by small 

enterprises 

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі  

Экономическая безопасность фирмы  

Economic security of firm 

ВКҚ4 Инфрақұрылымды қалыптастыру және халықаралық қызметті 

қамтамасыз ету жӛніндегі жұмысты орындайды. 

B
ПК4

 Выполняет работы по формированию инфраструктуры  и 

обеспечению международной деятельности. 

ВРС4 Performs work on the formation of infrastructure and the provision 

of international activities. 

Халықаралық логистика 

Международная логистика 

International logistics  

Халықаралық бизнес 

Международный бизнес 

International Business * 

ВКҚ5 Экономикалық ақпараттың дерекқорын қалыптастыру, 

жүргізу және сақтау бойынша жұмыстарды жүргізеді, деректерді 

ӛңдеуде пайдаланылатын анықтамалық және нормативтік 

ақпаратқа ӛзгерістер енгізеді. 

B
ПК5

 Выполняет работы по формированию, ведению и хранению 

базы данных экономической информации, вносит изменения в 

справочную и нормативную информацию, используемую при 

обработке данных. 

ВРС5 Performs work on the formation, maintenance and storage of a 

database of economic information, makes changes to the reference and 

regulatory information used in data processing. 

Тұрақты дамудың экономикалық индикаторлары  

Экономические индикаторы устойчивого развития  

Economic indicators of sustainable development 

 

ВКҚ6 Міндеттердің немесе олардың жеке сатыларының 

экономикалық тұжырымдамасын қалыптастыруға қатысады. 

Тұрақты дамудың экономикалық индикаторлары  

Экономические индикаторы устойчивого развития  

Economic indicators of sustainable development 
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B
ПК6

 Участвует в формировании экономической постановки задач 

либо отдельных их этапов. 

ВРС6 Participates in the formation of the economic formulation of tasks 

or their individual stages. 
 

Инновацияларды коммерцияландыру 

Коммерциализация инноваций 

Coomercializationoftheinnovations 

ВКҚ7 Маркетингтік зерттеулер жүргізу және ӛндірісті болжауда 

қатысады. 

B
ПК7

 Участвует в проведении маркетинговых исследований и 

прогнозировании развития производства. 

ВРС7 Participates in conducting marketing research and forecasting 

production development. 

Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау          

Бизнес-планирование инновационных проектов   

Business-planning of innovational projects   

Фирманың экономикалық қауіпсіздігі 

Экономическая безопасность фирмы  

Economic security of firm 

Жалпы кәсіби құзыреттілік 

(ЖКҚ)/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ЖКҚ мөлшері)/  

Результат обучения (единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form 

ЖКҚА экономика 

саласындағы ғылыми-

педагогикалық қызметпен  

айналысу қабілеті 

ОПК
А
 способность 

заниматься научно-

педагогической 

деятельностью в области 

экономики 

GPCА ability to engage in 

research and teaching activities 

АЖКҚ1 Лекцияларды қоспағанда, оқу сабақтарының барлық түрлері 

бойынша оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырады және 

жүргізеді. 

АОПК1 Организует и проводит учебную и учебно-методическую 

работу по всем видам учебных занятий, кроме лекций. 

АGPC1 Organizes and conducts educational and teaching-methodical 

work on all types of training sessions, except for lectures. 

Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания экономических дисциплин 

Technique of teaching economic disciplines 

АЖКҚ2 Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының бағыттарының 

біріне қатысады. 

А
ОПК2

 Участвует по одному из направлений научно-

исследовательской работы кафедры. 

АGPC2 Participates in one of the directions of the research work of the 

department. 

Ғылыми зерттеулер әдістемесі  

Методика научных исследований 

Methodology of scientific research 
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in the field of Economics АЖКҚ3 Сабақтардың түрлері мен оқыту үшін әдістемелік 

нұсқаулықтарды әзірлейді немесе жасайды. 

АОПК3 Разрабатывает или принимает участие в разработке 

методических пособий по видам проводимых занятий и учебной 

работы. 

АGPC3 Develops or takes part in the development of methodical manuals 

for the types of classes and training. 

Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания экономических дисциплин 

Technique of teaching economic disciplines 

АЖКҚ4 Активное участие в разработке и осуществлении 

мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и 

совершенствованию материально-технической базы учебного 

процесса. 

АОПК4 Active participation in the development and implementation of 

measures to strengthen, develop, ensure and improve the material and 

technical basis of the educational process. 

АGPC4 Оқу үрдісінің материалдық-техникалық базасын нығайту, 

дамыту, қамтамасыз ету және жетілдіру жӛніндегі шараларды 

әзірлеуге және іске асыруға белсенді қатысу. 

Ғылыми зерттеулер әдістемесі  

Методика научных исследований 

Methodology of scientific research 

 

АЖКҚ5 Тренингтерді әдістемелік және техникалық қолдауды 

ұйымдастырады және жоспарлайды. 

АОПК5 Организует и планирует методическое и техническое 

обеспечение учебных занятий. 

АGPC5 Organizes and plans methodical and technical support of training 

sessions. 

Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания экономических дисциплин 

Technique of teaching economic disciplines  

 ЖКҚВ 

Кӛшбасшылық қасиеттерді іске 

асыру, белсенді азаматтық 

ұстанымға ие болу және 

команданы қалыптастыру 

ОПК
В
  

Способность проявлять 

лидерские качества, занимать 

активную гражданскую 

позицию и формировать 

команду. 

GPCВ 

Ability to exercise leadership 

BЖКҚ1 Кәсіптік қызметті жүзеге асыруға және мақсаттылықты 

дамытуға жоғары ынтаны бар. 

BОПК1 Обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности и развитию целеустремленности. 

BGPC1 Possessing high motivation to perform professional activities and 

develop purposefulness. 

Кәсіпкерлікті дамыту бойынша коучинг 

Коучинг в развитии предпринимательства 

Coaching in the development of entrepreneurship 

 

BЖКҚ2 Басқару шешімдеріне жауапкершілік алу қабілеті. 

BОПК2 Способность нести ответственность за принимаемые 

управленческие решения. 

BGPC2 The ability to take responsibility for management decisions. 
 

ҚР-ның кәсіпкерлік кодексіне экономикалық 

бәсекелестік 

Экономическая конкуренция в предпринимательском 

кодексе РК 

Economic Competitiveness in the Code of Conduct of the 

Republic of Kazakhstan  
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qualities, take an active civil 

position and form a team 

 

Шағын бизнестегі тәуекелдерді талдау 

Анализ рисков в малом бизнесе 

Risk analysis in small business 

BЖКҚ3 Ішкі әлеуетті анықтау және сыртқы мүмкіндіктерді тиімді 

пайдалану үшін олардың жеке және кәсіби ӛсуін басқару 

мүмкіндігі. 

BОПК3 Умение управлять своим личностным и профессиональным 

ростом для раскрытия внутреннего потенциала и эффективного 

использования внешних возможностей. 

BGPC3 Ability to manage their personal and professional growth for 

revealing the internal potential and effective use of external 

opportunities. 

Бизнес дамуының стратегиялық үлгілері  

Стратегические модели развития бизнеса  

Strategic models of business development 

Интернет-экономика және кәсіпкерлік 

Интернет-экономика и предпринимательство  Internet 

Economics and Entrepreneurship 

 

BЖКҚ4 Жаңашылдық, шығармашылық және стандартты емес 

динамикалық ойлауды дамыту мүмкіндігі. 

BОПК4 Способность к инновационности, креативности и развитию 

нестандартного динамичного мышления. 

BGPC4 Ability to innovate, creativity and development of non-standard 

dynamic thinking. 

Бизнес дамуының стратегиялық үлгілері  

Стратегические модели развития бизнеса  

Strategic models of business development  

BЖКҚ5 Заманауи бизнесті дамытуда ақпараттық және ақпараттық 

технологиялардың мәнін, рӛлін және маңыздылығын түсіну; осы 

үдерістегі қауіптер мен қауіптерді бағалау, ақпараттық 

қауіпсіздікке қойылатын негізгі талаптарды сақтау. 

BОПК5 Способность понимать сущность, роль и значение 

информации и информационных технологий в развитии 

современного бизнеса; оценивать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования к 

информационной безопасности. 

BGPC5 Ability to understand the essence, role and importance of 

information and information technology in the development of modern 

business; to assess the dangers and threats arising in this process, to 

comply with the basic requirements for information security. 

Ақпараттық экономика  

Информационная экономика 

Information Economy 

 

BЖКҚ6 Бәсекеге қабілетті ортада ортақ іс-әрекетке үлес қосу үшін 

қызметкерлерді үйлестіретін басқару топтарын құру мүмкіндігі. 

BОПК6 Способность создать  управленческие  команды,  которые  

Бәсеке және бәсекеқабілеттілік                         

Конкуренция и конкурентоспособность  

Competition and competitiveness  
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координируют  сотрудников  на  увеличение  вклада  в  общее  дело 

в условиях конкуренции. 

BGPC6 The ability to create management teams that coordinate 

employees to increase the contribution to the common cause in a 

competitive environment. 

 

Еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілік 

Конкурентоспособность на рынке труда 

Competitiveness in the labor market 

 

Әмбебап құзыреттілік 

(ӘҚ)/ 

Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universal competences (UC)  

Оқыту нәтижесі (ӘҚА мөлшері)/  

Результат обучения (УК) / 

The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form 

ӘҚА 

Әмбебап, интеллектуалды, 

коммуникативті, 

эмоционалдық және еріктілік 

қасиеттер негізінде кәсіби 

міндеттер жиынтығын шеше 

білу 

УК
А
  

Способность решать 

совокупность 

профессиональных задач на 

основе универсальных, 

интеллектуальных, 

коммуникативных, 

эмоциональных и волевых 

качеств 

УКА 

The ability to solve a set of 

professional tasks on the basis of 

universal, intellectual, 

communicative, emotional and 

volitional qualities 

АӘҚ1 Негізгі қарым-қатынас дағдыларын меңгеру. 

АУК1 Владеть основными коммуникативными навыками. 

АUC1 Master the basic communication skills. 

 
 

Психология 

Психология 

Psychology  

Педагогика  

Педагогика 

Pedagogics 

АӘҚ2 Ғылыми әлемдік суреттер туралы ғылыми ойларға ие 

болыңыз. 

АУК2 Иметь научные представления о научных картинах мира. 

АUC2 Have scientific ideas about scientific world pictures. 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science 

АӘҚ3 Шетелдік озық тәжірибені үйрену мүмкіндігі. 

АУК3 Способность изучать зарубежный передовой опыт. 

АUC13 Ability to learn foreign best practices. 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

АӘҚ4 Командада жұмыс істей білу, кӛшбасшылық қасиеттерге ие 

болу. 

АУК4 Способность работать  в команде, обладать лидерские 

качествами. 

АUC4 Ability to work in a team, possess leadership qualities. 
 

 

Психология 

Психология 

Psychology  

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

 

 


