
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

 

7М04  Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық  

бағыттарының 

коды мен 

жіктелуі 

 

7М041  Бизнес жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң коды мен атауы  

 

7М04105 Менеджмент 

 

Білім беру 

бағдарламалары

ныңтоптары 

 

В044 Менеджмент жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң бірегейлігі 

 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің талаптарына, ұлттық біліктілік 

шеңберіне, кəсіби жəне халықаралық стандартқа сəйкестігі;  

- оқу пəндері модульдерінің мазмұнын пəнаралық интеграциялау;  

- экономика жəне басқару саласында ғылым жəне кəсіби қызмет саласында 

концептуалды білім жүйесін қалыптастыру,  

- өзін-өзі дамытуға, кəсіби қызметті ұйымдастыруға баса назар аудару, оның аясында 

магистр тұрақты кəсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған;  

- заманауи əдістер мен сандық технологияларды кəсіби жəне зерттеу қызметінде 

қолдану мақсатында тəжірибелік қолдануға бағытталған зерттеу құзыреттілігін 

дамыту;  

-магистранттар үшін "G-Global" алаңында экономикалық жəне заңгерлік зерттеулер 

орталығы, аймақтық экономикалық мониторинг жəне талдау зертханасы, ЖОО-ның 

басқа да ғылыми-практикалық орталықтары, ғылыми мектебі, э. ғ. д., профессор А. 

А. Кайгородцевтің ғылыми мектебі негізінде жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысы 

шеңберінде Шығыс Қазақстан облысының əлеуметтік-экономикалық дамуының 

нақты мəселелерін жəне мемлекеттік жергілікті басқарудың дамуына қатысу 

мүмкіндіктері.;   

- оқу процесіне тиісті кадрларды даярлау саласында жетекші отандық жəне шетелдік 

мамандарды тарту; 

-оқу үдерісі, кəсіптік практика, ғылыми тағылымдамалар ұйымдастырылатын жəне 

зерттеу жəне инновациялық қызмет жүзеге асырылатын ЖОО-ның 

мамандандырылған зертханалары мен ғылыми-практикалық орталықтары 

базасында қолданбалы білімді дамыту;  

- магистранттарды өңірдің білім беру жүйесінде жəне ҚР жоғары оқу орындарында 

жүзеге асырылатын ғылыми жобаларды əзірлеуге тарту. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Экономиканың, бизнестің жəне мемлекеттік басқарудың түрлі салалары үшін, 

ғылыми-зерттеу жəне педагогикалық қызмет үшін кəсіби құзыреттілікке ие жəне 

еңбек нарығының қазіргі талаптарына сəйкес келетін білікті басқару кадрларын 

даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1) заманауи ғылыми жəне практикалық мəселелерді тұжырымдай жəне шеше 

алатын, педагогикалық, ғылыми-зерттеу жəне басқару қызметін сəтті жүзеге асыра 

алатын, азаматтық ұстанымы бар, кəсіби мəдениеті жоғары кəсіби деңгейдегі 

мамандарды даярлау; 

2)  магистранттардың зияткерлік дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, 

адамгершілік, этикалық жəне құқықтық нормаларды, ойлау мəдениетін, 



шығармашылық əлеуетін, бастамашылдығы мен жаңашылдығын қамтамасыз ететін 

маңызды жəне тұрақты білімді игеруі; 

3)  ғылымдар қиылысында фундаменталды курстардың магистратурада дамуы, 

олардың кəсіби ұтқырлығын қамтамасыз ету; 

4) білім алушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын игеруі, əртүрлі деңгейдегі 

зерттеу жұмыстарына қатысу, PhD докторантурада ғылыми тағылымдаманы 

жалғастыру. 

БББ оқыту 

нəтижелері/ 

 

Білім берубағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар қабілетті болады 

деп күтілуде: 

1) Ғылыми зерттеулердің, өзін-өзі дамытуға оқытудың нəтижелі 

бағдарламаларын құруға қабілетті; 

2) Инновациялық үдерістер мен жобаларды басқаруда теориялық жəне 

қолданбалы инноватиканың қазіргі заманғы əдіснамасын қолдануға қабілетті; 

3) Корпоративтік  басқару міндеттерін шешу үшін корпоративтік өзара іс-

қимыл теориясының модельдері мен тəсілдерін қолдануға қабілетті; 

4) Персоналды басқарудың заманауи технологияларын, бақылау мен өзін-өзі 

бақылаудың əдістері мен əдістерін, команда құру, уəждеудің, 

көшбасшылықтың жəне биліктің негізгі теорияларын қолдануға қабілетті; 

5) Жеке, кəсіби жəне қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін ауызша 

жəне жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде тиімді 

коммуникацияны жүзеге асыруға қабілетті; 
6) Институционалдық экономиканың қазіргі заманғы теориялары мен тəжірибелерін 

кəсіби жəне зерттеу қызметінде қолдану мақсатында интерпретациялауға қабілетті; 

7) Басқарудың тиісті құралдарын қолдана отырып, ұйымның даму 

стратегиясын жасауға қабілетті; 
8) Процестер мен құбылыстарды талдаудың теорияларын, концепцияларын жəне 

əртүрлі əдіснамалық тəсілдерін сын тұрғысынан талдауға қабілетті; 

9) Басқару жүйесінің нəтижелілігі мен тиімділігін бағалауға қабілетті; 

10) Тиімді сандық технологиялардың тиімділігін бағалау жəне 

цифрландырудың тиімді стратегиясын құруға қабілетті. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

 

Берілетін дəреже:  

 

7М04105-Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша экономика жəне бизнес 

магистрі  

Лауазымдарыны

ң тізімі  

 

- ұйымдардың орта деңгейіндегі басқару қызметі; 

- ғылыми-зерттеу қызметі; 

- жобалау-сараптама қызметі. 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

 

ОП 7М04105 менеджмент бойынша магистрдің кəсіби қызметінің объектілері болып 

экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық жəне талдау 

қызметтері, олардың қызмет түріне, меншік түріне, қатысушылардың санатына (ҚР 

резиденттері мен резидент еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, 

республикалық жəне жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу 

институттары, бастауыш кəсіптік, орта кəсіптік, жоғары кəсіптік білім беру 

мекемелері болып табылады. 

 

  



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
7М04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 
7М041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

7М04105 Менеджмент 

Группы образовательных 

программ 
М044 Менеджмент и управление 

Уникальность 

образовательной 

программы 

- соответствие подготовки обучающихся требованиям работодателей, 

национальной рамке квалификации, профессиональному и 

международному стандарту;  

- междисциплинарная  интеграция содержания модулей учебных 

дисциплин;  

- формирование системы концептуальных знаний в области науки и 

профессиональной деятельности в сфере экономики и управления,  

- акцент на саморазвитие, организации профессиональной деятельности, в 

рамках которой магистр ориентирован на постоянное профессиональное 

самосовершенствование;  

- развитие исследовательских компетенций, направленных на 

практическое применение современных методик и цифровых технологий 

с целью их применения в профессиональной и исследовательской 

деятельности;  

- возможности для магистрантов участвовать в разработке реальных 

проблем социально-экономического развития Восточно-Казахстанской 

области и государственного местного управления в рамках научно-

исследовательской работы, проводимой выпускающей кафедрой на базе 

Центра экономических и юридических исследований на площадке «G-

Global», лаборатории регионального экономического мониторинга и 

анализа, других научно-практических центров вуза, научной школы д.э.н., 

профессора Кайгородцева А.А.;   

- привлечение к учебному процессу ведущих отечественных и 

иностранных специалистов в сфере подготовки соответствующих кадров; 

- развитие прикладных знаний на базах специализированных лабораторий 

и научно-практических центров вуза, где организуется учебный процесс, 

профессиональная практика, научные стажировки и осуществляется 

исследовательская и инновационная деятельность;  

- привлечение магистрантов к разработке научных проектов, реализуемых 

в системе образования региона и вузов РК. 

Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы 

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных управленческих кадров для 

различных отраслей экономики, бизнеса и государственного управления, 

для научно-исследовательской и педагогической деятельности, которые 

обладают профессиональными компетенциями и соответствуют 

современным требованиям рынка труда 

Задачи ОП 

 

1) подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной 

культуры, в том числе и культуры профессионального общения, имеющих 

гражданскую позицию, способных формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы, успешно осуществлять 

педагогическую, научно-исследовательскую и управленческую 

деятельность; 

2) освоение магистрантами наиболее важных и устойчивых знаний, 

обеспечивающих высокий уровень интеллектуального развития, 



овладение нравственными, этическими и правовыми нормами, культурой 

мышления, развитие творческого потенциала, инициативы и новаторства; 

3) освоение магистрантами фундаментальных курсов на стыке наук, 

гарантирующих им профессиональную мобильность; 

4) приобретение обучающимися научно-исследовательских навыков, 

участие в научно-исследовательских мероприятиях различного уровня, 

продолжение научной подготовки в докторантуре PhD; 

Результаты обучения по ОП 

 

По завершении образовательной программы ожидается, что 

обучающиеся будут способны: 

1) Способен выстраивать результативные программы научных 

исследований, обучения саморазвития; 

2) Способен применять современную методологию  теоретической и 

прикладной инноватики в управлении инновационными процессами и 

проектами; 

3) Способен применять  модели и подходы теории корпоративного 

взаимодействия для решения задач  корпоративного управления; 

4) Способен применять современные технологии управления персоналом, 

процедуры и методы контроля и самоконтроля, командообразования, 

основные теории мотивации, лидерства и власти; 

5) Способен осуществлять эффективную коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном, русском и иностранном языках 

для успешного осуществления личной, профессиональной и 

общественной деятельности; 

6) Способен интерпретировать современные теории и практики 

институциональной экономики с целью их применения в 

профессиональной и исследовательской деятельности; 

7) Способен разрабатывать стратегии развития организации, используя 

адекватные инструментарий стратегического менеджмента;  

8) Способен анализировать теории, концепции и различные 

методологические подходы к анализу процессов и явлений; 

9) Способен оценивать результативность и эффективность систем 

управления;  

10) Способен оценивать эффективность оптимальных цифровых 

технологий и построению эффективной стратегии цифровизации. 

Квалификационная характеристика выпускника 

 

Присуждаемая степень 

 

магистр экономики и бизнеса по образовательной программе 7М04105 –

Менеджмент 

Переченьдолжностей 

 

- управленческая деятельность на среднем уровне организаций; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-экспертная деятельность. 

Объект профессиональной 

деятельности  

 

Объектами профессиональной деятельности магистра по ОП 7М04105 

Менеджмент являются экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций и 

предприятий независимо от их вида деятельности, формы собственности, 

категорий участников (резиденты и нерезиденты РК), организационно-

правовых форм, государственные органы республиканского и местного 

уровней; научно-исследовательские институты, образовательные 

учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования. 

 

  



The Passport of Education Program 

 

Education area code and 

classification 
7М04 Business, management and law 

Code and classification of training 

areas 
7М041 Business and management 

Сodeandnameofeducationprogram 7М04105 Management 

Groupsofeducationalprograms В44 

The uniqueness of the educational 

program 

- compliance of students 'training with employers' requirements, 

national qualification framework, professional and international 

standards;  

 an interdisciplinary integration of the content of the modules of the 

disciplines;  

- formation of a system of conceptual knowledge in the field of science 

and professional activity in the field of Economics and management,  

- emphasis on self-development, organization of professional activities, 

in which the master is focused on continuous professional self-

improvement;  

- development of research competencies aimed at the practical 

application of modern techniques and digital technologies for their 

application in professional and research activities;  

- opportunities for undergraduates to participate in the development of 

actual problems of socio-economic development of the East Kazakhstan 

region and the state of local governance in the framework of the research 

work carried out by the issuing Department at the Centre for economic 

and legal studies on platform "G-Global", laboratory of regional 

economic monitoring and analysis, other research centres of the 

University, the scientific school of doctor of Economics, Professor A. 

A. Kaygorodtsev;   

- involvement of leading domestic and foreign specialists in the training 

of relevant personnel in the educational process; 

- development of applied knowledge on the basis of specialized 

laboratories and scientific and practical centers of the University, where 

the educational process, professional practice, scientific internships and 

research and innovation activities are organized;  

- involvement of undergraduates in the development of scientific 

projects implemented in the education system of the region and 

universities of Kazakhstan. 

Profilemapofeducationprogram 

Objective of EP 

Training of qualified management personnel for various sectors of the 

economy, business and public administration, for research and teaching 

activities that have professional competencies and meet modern 

requirements of the labor market 

Purposeof EP 

1)  training of specialists with a high level of professional culture, 

including the culture of professional communication, having a civil 

position, able to formulate and solve modern scientific and practical 

problems, successfully carry out pedagogical, research and management 

activities; 

2)  mastering by graduate students of the most important and sustainable 

knowledge, providing a high level of intellectual development, mastery 

of moral, ethical and legal norms, a culture of thinking, development of 

creative potential, initiative and innovation; 

3)  Master's development of fundamental courses at the intersection of 

sciences, guaranteeing them professional mobility; 



4)  the acquisition by students of scientific research skills, participation 

in research activities at various levels, the continuation of scientific 

training in doctoral PhD; 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program, students are expected 

to be able to: 

1. Able to build effective programs of research, self-development 

training; 

2. Able to apply the modern methodology of theoretical and applied 

innovation in the management of innovation processes and projects; 

3. Able to apply models and approaches of corporate interaction theory to 

solve corporate governance problems; 

4. Able to apply modern technologies of personnel management, procedures 

and methods of control and self-control, team building, basic theories of 

motivation, leadership, and power; 

5. Able to carry out effective communication in oral and written forms in the 

state, Russian and foreign languages for the successful implementation of 

personal, professional and social activities; 

6. Able to interpret modern theories and practices of institutional 

Economics in order to apply them in professional and research activities; 

7. Able to develop strategies for the development of the organization, using 

adequate tools of strategic management; 

8. Able to analyze theories, concepts and various methodological approaches 

to the analysis of processes and phenomena; 

9. Able to evaluate the effectiveness and efficiency of management systems; 

10. Able to evaluate the effectiveness of optimal digital technologies and build 

an effective digitization strategy. 

GraduateQualificationCharacteristics 

Awarded degree: 
master of Economics and business in educational program 7M04105-

Management 

Listofposts 

- management activities at the middle level of organizations; 

- research activities; 

- design and expert activities. 

The object of professional activity 

The objects of professional activity of master OP 7М04105 

Management are economic, financial, marketing, productive-economic 

and analytical services of organizations and enterprises regardless of 

their activity, forms of ownership, categories of participants (residents 

and non-residents of the RK), legal forms, government bodies, national 

and local levels; research institutes, educational institutions of primary 

vocational, secondary vocational, higher professional education. 

 

 

 


