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«7М04107203 -  Жобаларды басқару» дайындау бағыты бойынша білім беру бағдарламасы келесілер негізінде қүрастырылды:

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 3 19-III «Білім туралы» Заңы (11.07.2017 ж.),
- Қазақстан Республикасындағы «Тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-1 Қазақстан Республикасының Заңы (24.05.2018 ж.),
- 2018 жылғы 31 қазанындағы №604 мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты,
- 2016 жылғы 16 наурыздағы Әлеуметтік әріптестік жэне әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үш жақты 
комиссия,
- ҚР БҒМ «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 бұйрығы,
- Жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші 2018 жылдың 13 қазанындағы №569. 
Университет Ғылыми Кеңесінің шешімімен 2020 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізу ұсынылды.
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1. Білім беру бағдарламасының куәлігі

1.1 Білім беру бағдарламасы туралы жалпы ақпарат
1. Білім саласы: 04 Бизнес, басқару жэне құқық
2. Дайындау бағыты: 7М041-Бизнес жэне басқару
3. Оқу мерзімі: 2 жыл
4. Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын
5. Білім беру қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензиара қосымша: № 012015198, берілген күні «15.10.2012»
6. Білім беру бағдарламасын аккредиттеу: ұйымның атауы____________ , №__беру күні"______ ", қолданылу мерзімі____
7. Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: экономика бакалавры, бизнес жэне басқару бакалавры
8. Білім беру бағдарламасының түрі: әрекет етуші.
9. Бағдарламаны меңгеру үшін орнатылатын Пререквизитгер:
- магистратураның білім беру бағдарламасының бейіні жоғары білім беру бағдарламасымен сәйкес келген жағдайда -  талап етілмейді
-  магистратураның білім беру бағдарламасының бейіні жоғары білім беру бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда: Экономикалық теория -  

3 ESTC, Микроэкономика -  3 ESTC, Макроэкономика -  3 ESTC
10. Бағдарламаны іске асыру бойынша шетелдік серіктестер туралы мәліметтер: Катовицадағы экономикалық университет (Польша), НПЯУ 

МИФИ (Ресей), Хайльбронн қолданбалы ғылымдардың жоғарғы мектебі (Еермания), Экономиканың жоғарғы мекебі (Чеш Республикасы), Карлов 
Университеті (Чеш Республикасы)

12. Білім беру бағдарламасы бойынша практиканың негізгі базалары:
- педагогикалық (экономика жэне халықаралық бизнес кафедрасы, Педагогика жэне бастауыш оқыту әдістемесі кафедрасы, психология 

кафедрасы)
- зерттеу (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Цифрлық экономиканы дамыту институты, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жастар кәсіпкерлік 

орталығы, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылым жэне коммерцияландыру басқармасы, Өңірлік даму институты, ҚР ¥ЭМ Экономикалық 
зерттеулер институты, "Rational Solution" ЖШС»)

- өндірістік (Қарағанды облысының Кэсіпкерлер палатасы, Қарағанды облысының Сауда палатасы, «Қарағанды облысының индустриялық- 
инновациялық даму басқармасы" ММ, "Қарағанды облысының статистика басқармасы" ММ, "Қазақмыс" ЖШС»)

13. Негізгі ғылыми үйымдар, ғылыми тағылымдамадан өткізу үшін шетелдерді қоса алганда, тиісті сала немесе қызмет саласының үйымдары 
(Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Цифрлық экономиканы дамыту институты, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жастар кәсіпкерлік орталығы, Е.А. Бөкетов 
атындағы ҚарМУ ғылым жэне коммерцияландыру басқармасы, Өңірлік даму институты, ҚР ¥ЭМ  Экономикалық зерттеулер институты, "Rational 
Solution" ЖШС»)

14. Зерттеу жүмыстарын орындауға арналған негізгі ғылыми үйымдар, ҒЗИ, ғылыми орталықтар (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Цифрлық 
экономиканы дамыту институты, Е.А. Бекетов атындағы ҚарМУ жастар кәсіпкерлік орталыгы, Е.А. Бекетов атындағы ҚарМУ гылым жэне 
коммерцияландыру басқармасы, Өңірлік даму институты, ҚР ¥ЭМ  Экономикалық зерттеулер институты, "Rational Solution" ЖШС»)

15. Оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндіктері: "Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша докторантура
16. Жүмыс берушілердің тізімі (10-нан кем емес)

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, үйымдардың атауы Контакттер, телефон, e-mail
1. «Атамекен» Қараганды облысының кэсіпкерлер палатасы +7 (7212) 59-79-60

87751788370
k. ospanova@palata.kz

2. «Қараганды облысының өнеркэсіп жэне индустриялдық-инновациялық даму 
басқармасы» ММ

87022302303
asl.abdull in@karaganda-region.gov.kz

mailto:ospanova@palata.kz
mailto:in@karaganda-region.gov.kz


3. «Қарағанды облысының сауда палатасы» БҚ 87012273575
karcci@mail.ru

4. «Қазақмыс» Корпорациясы +77015210205
kvin07@list.ru

5. «Rational Solution» ЖШС 87021000033 
х invest@mail.ru

6. «¥К «ӘКК «Сарыарқа» АҚ 87015573045
17wet@mail.ru

7. «Қазақтелеком» АҚ 87015552460
Aalimbayeva@ln.online.kz

8. WOOPPAY ЖШС 87014798599 
k j ussupov@wooppay.com

9. «Қарағанды-Жарық» ЖШС 87710060800 
danara 2008@mail.ru

10. «Ехііпе» ЖШС 87014259629 
esk nesip@mail.ru

2. Магистратура түлектерінің біліктілік сипаттамасы

2.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі
Магистратура түлегіне «7М04107203 -  Жобаларды басқару» білім беру бағдарламасы бойынша «Экономика ғылымдарының магистрі» дәрежесі 

беріледі жэне ол келесі қызметтерді атқара алады: бас экономист, бас менеджер-аналитик, мемлекетгік басқару құрылымдарындағы эр түрлі 
бөлімшелердің басшысы, эртүрлі меншік нысанындағы жэне салалық қатыстылық бойынша кәсіпорын басшысы, гылыми-зерттеу институттарындағы 
ғылыми қызметкер, жоғары оқу орындарында оқытушы. Білім беру бағдарламасы компанияны дамыту бойынша мамандарды; кәсіпкерлік 
құрылымдарды дамыту саласындағы аналитиктерді; инвестициялық жэне инновациялық бизнес саласындағы, сондай-ақ МЖӘ саласындағы 
мамандарды, жобалық менеджерлер мен аналитиктерді, қүрастырушылар мен эксперттерді; жобаларды басқару саласындағы мамандар мен 
аналитиктерді даярлауға бағытталған.

2.2 Кәсіби қызмет саласы
«7М04107203 -  Жобаларды басқару» бағдарламасы бойынша бітірушілердің кәсіби қызмет саласы: барлық меншік нысанындағы мемлекеттік 

органдар, кэсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар, нарықтық инфрақүрылым буындарындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары, 
ғьшыми-зерттеу мекемелері. «7М04107203 -  Жобаларды басқару» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі 
аналитикалық, ғьшыми-зерттеу, үйымдастыру-басқару (экімшілік), жобалық жэне білім беру (педагогикалық) қызметін келесі салаларда жүзеге асыра 
алады: салалық және өңірлік нарықтардың, түрлі ұйымдық-қүқықтық нысандағы шаруашылық субъектілерінің қызметін зерттеу; кэсіпорын 
менеджменті жүйесін жетілдіру; кэсіпорындардың экономикалық стратегиясы мен саясатын қалыптастыру; жобаларды басқарудың заманауи әдістерін 
эзірлеу жэне қолдану, мемлекеттік, салалық жэне фирмаішілік деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу.

2.3 Кәсіби қызмет объектілері
«7М04107203 -  Жобаларды басқару» білім беру бағдарламасы бойынша магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: қызмет түріне, меншік 

нысанына, қатысушылардың санаттарына (ҚР резиденттері мен резидент еместері), ұйымдық-құқыктық нысандарына қарамастан үйымдар мен 
кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық жэне талдау қызметтері, венчурлік қорлар, инновациялық 
компаниялар, бизнес-періштелер, МЖӘ жобаларын жэне стартап жобаларын іске асыратын компаниялар, инвестициялық компаниялар,

mailto:karcci@mail.ru
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республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; консалтингтік үйымдар, ғылыми-зерттеу институттары, кәсіптік бастауыш, кэсіптік 
орта, кэсіптік жоғары білім беру мекемелері.

2.4 Кәсіби қызмет пәні
«7М04107203 -  Жобаларды басқару» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің пэні: саланың немесе жеке 

кэсіпорынның нақты жағдайларында экономикалық процестерді дамытудың жалпы, жеке жэне ерекше экономикапық заңцарының іс-әрекеттері мен 
көрініс беру формаларын, сондай-ақ оңтайлы шығындар кезінде ең жақсы нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін резервтерді анықтау 
жағдайлары мен факторларын зерттеу.

2.5 Кәсіби қызмет түрлері:
- Үйымдастырушылық-технологиялық қызмет. Осы бағыт бойынша магистр нақты үйымда басқару технологиясын әзірлеу, енгізу жэне қолдану 

саласында білікті жұмыс істеу үшін дағдыларға ие болады, соның ішінде басқару технологиясының тиісті сақталуын жан-жақты талдау мен 
бақылауды жүзеге асырады, басқарудың ғылыми-эдістемелік және ұйымдастыру-технологиялық базасын қүруға қатысады, басқа мамандармен бірлесе 
отырып, жоспарлау, инвестициялық, инновациялық жэне экологиялық менеджменттің неғүрлым тиімді әдістерін, ережелері мен процестерін 
қолданады, ұйымдар мен кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүргізу барысына белсенді қатысады; қолданыстағы нормативтік- 
қүқықтық базаны ескере отырып, типтік эдістемелер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі бойынша экономикалық есеп 
айырысуларды жүргізу үшін ақпаратты жүйелейді жэне қорытады; алынған нәтижелерді талдау, бағалау, түсіндіру жэне қорытындыларды негіздеу 
жүргізеді; өндірісті үйымдастыру, өндірістік процесті ресурстық қамтамасыз ету, маркетингті, логистиканы басқаруды ұйымдастыру процесіне, 
табиғатты ұтымды пайдалану жэне қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын әзірлеуге белсенді қатысады;

- Өндірістік-басқару қызметі. Өндірістік-басқару қызметі дайындықтың осы бағыты бойынша магистрлердің айрықша ерекшелігі болып 
табылады, өйткені білім беру процесі олардан басқару процесімен байланысты барлық мэселелерді егжей-тегжейлі зерттеуді талап етеді, оның ішінде: 
өндірісті басқару; басқарудың тиімді жүйесін қүру; басқару шешімдерінің тиімділігін талдау, ендірістік-басқару қызметінің барлық спектрі бойынша 
контроллингті жүзеге асыру.

- Жобалау қызметі. Осы мамандық бойынша магистрлердің жобалық қызметі екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады: жобалауды жобалау 
жэне жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі. Үйымдастырушылық жобалау басқарудың үйымдық қүрылымдарын әзірлеуді, оларды 
енгізудің күтілетін техникалық-экономикалық нәтижелерін негіздеуді жэне бейімдеуді қамтиды. Жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі 
жобалық есептерді дайындау мен жүргізуді, жаңа кәсіпорынды үйымдастыруға, техникалық қайта жарақтандыруға, жұмыс істеп түрған кэсіпорынды 
қайта құруға жэне кеңейтуге, өнімнің жаңа түрлерін енгізуге қатысты арнайы құжаттаманы (техникалық - экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар 
жэне т.б.) әзірлеуді, сондай-ақ эзірленетін жобалардың стандарттарға жэне басқа да нормативтік қүжаттарға сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруды 
көздейді.

- Ғылыми-зерттеу қызметі. Даярлықтың осы бағыты бойынша магистрлердің ғьшыми-зерттеу қызметі жоғары оқу орындарының зерттеу 
бағдарламалары шеңберінде де, сондай-ақ ғылыми-зерттеу институттарының, кэсіпорындар мен ұйымдардың тиісті зерттеу топтарының құрамында да 
жүзеге асырылады. Экономика, үйымдастыру жэне басқару саласындағы халықаралық ғылыми ынтымакгастық бағдарламаларына ерекше орын 
беріледі.

- Білім беру (педагогикалық) қызметі. Осы бейіндегі бітірушілердің білім беру (педагогикалық) қызметі жалпы білім беретін оқу орындарында, 
кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта білім беру мекемелерінде кәсіби қызмет (экономикалық пәндерді оқыту) болып табылады.

2.5 Кәсіби қызметінің функциялары:
- кэсіпкерлік құрылымдарды дамытудың перспективалы бағыттарын анықтау;
- бизнес-модельдер мен даму стратегияларын әзірлеу;
- инвестициялық жэне инновациялық жобаларды, сондай-ақ МЖӘ жобаларын әзірлеу және іске асыру;
- кәсіпкерлік жэне жобалық тәуекелдерді бағалау, сондай-ақ оларды басқару;
- бизнес-үдерістерді оңтайландыру;



- кәсіпкерлік құрылымнын тиімді жұмысы үшін жаңа перспективалы идеяларды генерациялау
- компания қызметін талдау, жоспарлау жэне болжау;
- кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізу;
- жоспарлауға басшылық жасау, жобалау, жобалау алдындағы қүжаттаманы сараптау бойынша жүмыстарды жүзеге асыру;
- жобалардың шығыстар, кірістер, ақша қаражатының қозғалысы жоспарларын дайындау;
- жүмыс жоспарына сәйкес жобаларды іске асыруды ұйымдастыру;
- жобалық топтарға қатысушылардың жүмысын үйлестіру;
- жобалармен жұмыс сапасын бақылау.

2.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
а) ғылыми-зерттеу қызметі:
- ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жүргізудің жүмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, топтар мен жеке орындаушылар үшін 

тапсырмалар дайындау;
- жүргізілетін зертгеулер құралдарын әзірлеу, олардың нәтижелерін талдау; шолуларды, есептерді жэне ғылыми жарияланымдарды жасау үшін 

деректерді дайындау;
- зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өндеу, талдау жэне жүйелеу, зерттеу есептерін шешудің әдістері мен қүралдарын тандау;
- ғылыми зерттеулерді, оның ішінде статистикалық зерттеулер мен сауалнамаларды ұйымдастыру жэне жүргізу;
- кәсіби қызмет саласына жататын зерттелетін процестердің, қүбылыстар мен объектілердің теориялық жэне эконометриялық үлгілерін әзірлеу, 

алынған нэтижелерді бағалау жэне түсіндіру;
б) жобалық-экономикалық қызмет:
- белгісіздік факторын ескере отырып, тапсырмаларды дайындау жэне жобалық шешімдерді эзірлеу;
- тапсырмаларды дайындау жэне әдістемелік жэне нормативтік құжаттарды, сондай-ақ әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру 

бойынша ұсыныстар мен іс-шаралар әзірлеу;
- тапсырмаларды дайындау жэне шаруашылық субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер жүйесін эзірлеу;
- эр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен үйымдар жоспарларының экономикалық бөлімдерін қүру;
- эр түрлі нарықтарда экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеу;
в) аналитикалық қызмет:
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді эзірлеу мен негіздеу және оларды 

есептеу эдісі;
- экономикалық есептерді жүргізу үшін ақпарат көздерін іздеу, талдау жэне бағалау;
- белгісіздік факторын ескере отырып, жобалардың тиімділігіне бағалау жүргізу;
- басқаруды үйымдастырудың қолданыстағы нысандарын талдау; оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу жэне негіздеу;
- кәсіпорын, сала, аймақ жэне жалпы экономика қызметінің негізгі әлеуметгік-экономикалық көрсеткіштерінің серпінін болжау;
г) ұйымдастырушылық-басқару қызметі:
- экономикалық жэне элеуметгік міндеттерді шешу үшін шығармашылық үжымдарды үйымдастыру мен оларды басқару;
- кәсіпорындардың, үйымдардың жэне олардың жекелеген бөлімшелерінің даму жэне қызмет ету стратегияларын эзірлеу;
-әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен үйымдардың, мемлекеттік жэне жергілікті билік органдарының экономикалық қызметгері мен 

бөлімшелеріне басшьшық ету;
д) педагогикалық қызмет:
- жоғары жэне қосымша кәсіби білім беру мекемелерінде экономикалық пэндерді оқыту; оқу-әдістемелік материапдарды эзірлеу.

2.7 Кәсіби қызметтің мазмүны
- үлттық экономиканың түрлі салалары мен салаларының кәсіпорындары мен үйымдарының қызметін басқару жэне үйлестіру;



- кәсіптік жэне жоғары оқу орындарында окыту;
- ғылыми-өндірістік, зерттеу, конструкторлық бірлестіктердегі және жобалық ұйымдардағы басқару қызметі;
- халық шаруашылығының мемлекеттік басқару жэне әлеуметтік инфрақұрылымы органдарындағы басқару қызметі; сараптамалық- 

консалтингтік ұйымдарда, жергілікті, өңіраралық жэне халықаралық ғылыми жобалау ұйымдарында кәсіби қызмет;
- жобаларды басқару саласындағы кэсіби қызмет;
- шағын, орта жэне мега-жобаның жобалық менеджері ретінде жұмыс істеу.

3. Білім беру бағдарламасының мақсаты: инвестициялық және инновациялық жобаларды, сондай-ақ МЖӘ жобаларын әзірлеуге қабілетті, 
негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, серпінді өзгермелі элеуметтік жэне кэсіби қызмет жағдайларына тиімді 
бейімделуге қабілетті, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдар талап ететін экономикалық 
бейіндегі мамандарды даярлау; басқару командаларының жұмысына басшылық жасау жэне олардың қызметінің жоспарларын әзірлеу; тәуекелдерді 
басқарудың пэрменді жүйесін (жобалық жэне кәсіпкерлік) құру және қолдану; жобаларды басқарудың кең таралған әдістерін жетілдіру жэне 
жаңаларын әзірлеу.

3.1 Білім беру багдарламасының жалпы мақсаты:
Қазақстан Республикасының экономикасын, өнеркэсібін жэне мәдениетін дамыту үшін білікті мамандар даярлау, экономика жэне бизнес сала- 

сында толыққанды білім, кәсіби қүзыреттілік алу үшін жағдайлар жасауды қамтамасыз ету.

3.2 Базалық пәндер циклінің мақсаты
Ғылым жэне педагогикалық қызмет саласында теориялық жэне практикалық дағдыларды меңгеру, өзін-өзі жетілдіру жэне өзін-өзі дамыту 

қабілетін, жаңа білімді өз бетінше шығармашылық игеру дағдысын, кәсіби мәдениетінің жоғары деңгейлі кэсіби маманның үйлесімді дамуын 
қалыптастыру, бүл оның табысты кәсіби қызметі үшін қажет. Маманды шығармашылық белсенді кэсіби жэне әлеуметтік қызметке, практикалық 
міндеттерді сапалы орындауға дайындау.

3.3 Бейіндік пәндер циклінің мақсаты
Экономика саласында қажеггі білімі бар, бастапқы материалды талдай алатын жэне қорытынды жасай алатын маманды даярлау. Белгісіздік жэне 

тәуекел жағдайында тәжірибелік есептер мен мэселелерді шешу үшін теориялық білім алу.

3.4 Ғ ылыми-зерттеу/эксперименталды-зерттеу жүмысының мақсаты магистрантты өзіндік ғылыми-зерттеу жүмыстарына дайындау болып 
табылады, оның негізгі нәтижесі магистрлік диссертацияны жазу жэне табысты қорғау болып табылады.

3.5 Қорытынды аттестациялау мақсаты - магистранттың алған білімінің, іскерлігінің және дағдыларының деңгейін, оның кәсіби есептерді 
шешуге дайындыгын, сондай-ақ өзіндік ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру дэрежесін бағалау.



4. Түлектің негізгі қүзырлылықтары

Қүзырлы-
лықтар

коды

Қүзырлылықтар сипаттамасы

Тұлғалық қүзырлылықтар
ТҚІ Абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу қабілеті
ТҚ2 Өзінің зияткерлік жэне жалпы мэдени деңгейін жетілдіру мен дамыту қабілеті
ТҚЗ Стандартты емес жағдайларда әрекет етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік жэне этикалық жауапкершілік алуға 

дайындық
ТҚ4 Іс-әрекет саласымен тікелей байланысты емес білімнің жаңа салаларын қоса алғанда, жаңа білім мен біліктерді өз бетінше алу 

жэне практикалық қызметте пайдалану қабілеті
ТҚ5 Зертгеудің жаңа әдістерін өз бетінше меңгеруге, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми жэне ғылыми-өндірістік бейінін өзгертуге 

қабілетгі
Бейіндік құзырлылықтар

БҚІ Кәсіби бағыт бойынша ғылыми-зерттеу қызметінде ғылым тарихы мен философиясының дэстүрлі жэне қазіргі заманғы 
мәселелерін білу қабілеті

БҚ2 Жоғары мектептің оқу процесінде психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешу қабілеті, жоғары мектепте оқыту жэне 
тэрбиелеу процесінің негізгі компоненттерін жоспарлау, болжау, талдаудағы нормативтік құжаттардың негізгі ережелерін кэсіби 
меңгереді

БҚЗ ¥йымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау жэне ұжымды басқару кезінде өзінің кэсіби қызметі саласында басқару қарым- 
қатынасының әлеуметтік-психологиялық тәсілдерін пайдалану қабілеті

БҚ4 Кэсіби саладағы шетел тіліне ауызша жэне вербалдық емес түрінде еркін, қол жетімді жэне сенімді эрекетгесу қабілеті
БҚ5 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ғылыми жэне ғылыми-техникалық қызмет нэтижелерін тиімді коммерцияландыру қабілеті
БҚ6 Инновацияларды іске асыру, технологиялық және нәтижелі инновацияларын енгізу жобаларын әзірлеу қабілеті
БҚ7 Сапалы нәтижелерді уақытылы алуға жэне ресурстарды тиімді басқаруға бағытталған жобаларды басқарудың түжырымдамалық 

негіздері мен әдіснамалық принциптерін пайдалану қабілеті
БҚ8 Жобалық тәуекелдерді анықтау жэне бағалау, оларды бейтараптандыру және азайту қабілеті
БҚ9 Стратегиялық экономикалық талдау, бэсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған үйымның стратегиясын әзірлеу жэне 

іске асыру қабілеті
БҚЮ Жоба қатысушыларының қүрамы мен көлемі, қүны, уақыты, сапасы және қанағатгануы бойынша жобалық шешімдерге қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін жобаларды басқарудың қазіргі заманғы технологиясын пайдалану қабілеті
БҚІІ Инвестициялық жобаларды тиімді бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру қабілеті
БҚ12 Жобалық инжинирингті тиімді қолдану негізінде үтымды басқару шешімдерін қабылдау қабілеті
БҚІЗ Қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды пайдалана отырып, мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды тиімді басқару 

қабілеті
БҚ14 Ресурстарды ұтымды пайдалану кезінде сапалы нәтиже ала отырып, әлеуметтік саладағы жобаларды басқару қабілеті
БҚ15 Инновациялық жобаларды, технологиялық жэне өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламаларын, ұйымдастырушылық өзгерістер 

бағдарламаларын басқару қабілеті



5. Оқытудың негізгі нәтижелері

Оқу Нәтижесі
нәтижесінің

коды
ОН1 Негізгі эпистемологиялық модельдерді, рационалдылық ұгымының трансформация сипатын; ғылыми жэне ғылыми емес танымның 

түрлері мен әдістерін, элеуметтік-гуманитарлық жэне жаратылыстану-ғылыми білімге заманауи тәсілдерді жэне олардың 
өлшемділігін, ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын міндеттерді шешуге тэсілдерді көрсетеді

ОН2 Жоғары білім мазмұнының негізгі ережелерін, Жоғары мектептегі қазіргі дидактикалық концепцияларды; жоғары оқу орнындағы 
педагогикалық үдерісті жобалау жэне үйымдастыру ерекшеліктерін, қазіргі білім беру технологияларын, педагогикалық үдерісте 
пайда болатын жэне терендетілген педагогикалық білімді талап ететін міндеттерді шешу эдістерін жинақтайды

ОНЗ Басқару қызметі саласында жэне өзара іс-қимыл субъектілері арасындағы даулы жағдайларды шешу саласында практикалық психо
лог қызметінің ережелері мен ерекшеліктері жүйесін, ұйымдық жүйенің жанжал тараптарына қатысушылармен жұмыс жүргізуді, 
оларға басқару саласында психологиялық көмек көрсетуді сипаттайды.

ОН4 Шет тілінің жалпы, іскерлік жэне кәсіби лексикасы, жалпы және кэсіби деңгейде қарапайым қарым-қатынас және шетелдік 
көздерден кэсіби ақпарат алу үшін қажетгі көлемде шет тілін білуін көрсетеді

ОН5 Ғылыми жэне ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру үдерістерін басқару функциялары мен міндеттерін, 
ғылым, білім, жоғары технологиялар дамуын ынталандыру жэне қоғамдық реттеу тетіктері мен нарықтық институттар 
арақатынасының жүйесін айқындайды

ОН6 Инновациялық үдерістерді экономикада, халықаралық, үлттық, өңірлік жэне фирмаішілік басқаруда инновация дағдыларын 
қолданады

ОН7 Жобаны басқару теориясы мен әдіснамасын, үйымдастыру, жоспарлау жэне жобаларды басқарудың негізгі принциптерін, жобалар- 
ды басқару жэне үйымдық қайта құруларды жүргізу процесінде қабылданатын шешімдердің әлеуметтік маңыздылығы түрғысынан 
ұйымдық-басқару шешімдерін табуды, кәсіби қызметте нормативтік құқықгық қүжаттарды пайдалануды анықтайды

ОН8 Жобалық тәуекелдерді сэйкестендіру жэне бағалау, сондай-ақ оларды басқару, жобаларды іске асырудағы тәуекел оқиғаларының 
ықтималдығын бағалау және олардың кәсіпорын үшін ықтимал залалын бағалау, жобалық тәуекелдерді басқару стратегиясын 
әзірлеу; жобалық тәуекелдерді диагностикалау жэне бағалау эдістерін, сондай-ақ оларды бейтараптандыру және төмендету бойын- 
ша құралдарды пайдалану дағдыларын қолданады

ОН9 Кәсіпорын қызметінің негізгі жоспарлы көрсеткіштерін; ұйымның негізгі қаржылық есептерінің тағайындалуы, құрылымы мен 
мазмұнын, стратегиялық талдау жэне жоспарлау процесінің негізгі элементтерінің мазмұны мен өзара байланысын бағалайды

OHIO Жобаларды басқару теориясы мен әдіснамасын, жобаны қүрылымдау рәсімдерін, жоба сметасын эзірлеуді, жобаның уақыты мен 
қүнын басқаруды, жобаны іске асыру барысын бақылауды, күнтізбелік жэне желілік жоспарлау қүралдарының көмегімен жоба 
кестесін есептеуді айқындайды

ОНИ Инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың қүрылымы мен ерекшеліктерін, оларды эзірлеу кезеңдерін, инвестициялық 
жобалардың тиімділігін анықтау әдістемесін, инвестициялау мен қаржыландырудың эр түрлі жағдайларында инвестициялық 
жобалардың тиімділігін бағалауды сипаттайды

ОН12 Есептік негізінде ғылыми зерттеулерді жүргізуде жэне жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесінде 
инжинирингті ғылыми сүйемелдеу эдістерінде жобалық инжиниринг білімін қолданады

ОН13 Мемлекеттік жобаларды басқарудың түжырымдамалық негіздері мен эдіснамасын бағдарламалармен, мемлекеттік жобаларды 
ұйымдастырудың, жоспарлаудың жэне басқарудың негізгі қагидаттары мен әдістерімен, мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды 
басқару саласындағы нормативтік қүқықтық қүжатгарды пайдаланумен байланыстырады

ОНИ Әлеуметтік саладағы жобаларды басқаруды, оларды әзірлеу кезеңдерін, элеуметтік саладағы жобалардың тиімділігін анықтау 
әдістемесін, әлеуметтік саладағы жобалардың тиімділігін бағалауды білу



ОН 15 Инновациялық жобаларды басқару, инновацияларды жіктеу, инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау, 
инновациялық жобалар менеджментін жетілдіру бағытын айқындау, ұтымды инновациялық стратегияны тандау дағдыларын 
қолданады



6. Ж алпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нэтижелерінің қузырлылық формасы мен ара-қатынасының матрицасы
КҚІ КҚ2 кқз КҚ4 КҚ5 КҚ6 КҚ7 КҚ8 КҚ9 к қ ю к қ п КҚ12 КҚІЗ КҚ14 ҚК15

О Н 1 +
О Н 2 +

О Н З 4-

О Н 4 4 -

О Н 5 +

О Н 6 +

О Н 7 +

О Н 8 4

О Н 9 4 -

O HIO 4-

О Н И +

О Н 12 +

О Н 13 +

О Н 1 4 4-

О Н 15 4-



7. Қузырлылықтар картасы

Модуль
коды

Модуль атауы Модуль
пәндерінің

кодтары

Пәннің атауы Оқу нәтижесінің 
коды

Құзырлылық
коды

1 2 3 4 5 6
1 Әлеуметтік-гуманитарлық білімнің 

философия-тарихи аспектілері
GTF 5101 Ғылым тарихы мен философиясы ОН1 кқі

ZhMP 5102 Жоғары мектеп педагогикасы ОН2 КҚ2
BP5103 Басқару психологиясы ОНЗ КҚЗ

2 Кәсіби тілдер ShT 5105 Шетел тілі (кәсіби) ОН4 КҚ4
ZhBBAT 5206 Жобаларды басқарудағы бизнес-ағылшын 

тілі
3 Ғылыми және ғылыми-білім беру жо- 

баларын басқару және коммерциали- 
зациялау

GGTKNK 6107 Ғылыми жэне ғылыми-техникалық 
қызмет нэтижелерін коммерциализация- 
лау

ОН5 КҚ5

ZhB I5208 Жобаларды басқарудағы инноватика ОН6 КҚ6
4 Жобаларды басқарудың әдістемесі ZhBT 5109 Жобаларды басқарудың тәжірибесі ОН7 КҚ7

ZhTBA5210 Жобалық тэуекелдер жэне оларды 
басқару әдістері

ОН8 КҚ8

SET 5211 Стратегиялық экономикалық талдау ОН9 КҚ9
5 Жобаларды басқарудың 

технологиялық аспектілері
ZhBT 5112 Жобаларды басқару технологиясы OHIO кқю
BPIP 5113 Инвестициялық жобаларды бизнес- 

жоспарлау (ағылшынша)
ОН11 КҚН

ZhI 6114 Жобалық инжиниринг OH12 КҚ12
6 Бағыттар бойынша жобаларды басқару 

тәжірибесі
MZhBB 6115 Мемлекеттік жобалар мен 

бағдарламаларды басқару
OH13 КҚІЗ

ASZhB 6116 Әлеуметтік саладағы жобаларды басқару OH14 КҚ14
IPM6117 Инновациялық жобаны басқару 

(ағылшынша)
OH15 КҚ15



8. Білім беру бағдарламасының мазмүны 
8.1 Білім беру бағдарламасының картасы

Мо
дуль
коды

Цикл
және

компо
нент

Пэн коды Бақылау
нысаны

Семестр ESTC Модуль бойынша оқыту нәтижелері

1 БП/ЖК GTF5101

О

Емтихан 1 3 Білім:
- негізгі эпистемологиялық модельдер, рационалдылық үғымының трансформация сипаты; 
ғылыми, ғылыми және ғылыми емес таным түрлері мен әдістері, Әлеуметтік-гуманитарлық 
жэне жаратылыстану-ғылыми білімге заманауи көзқарас жэне олардың өлшемділігі туралы;
- жоғары білім мазмұнының негізгі ережелері, Жоғары мектептегі қазіргі дидактикалық кон- 
цепциялар; жоғары оқу орнындағы педагогикалық үдерісті үйымдастыру жэне жобалау 
ерекшеліктері, қазіргі білім беру технологиялары; педагогикалық шеберлік негіздері жэне 
педагогикалық техника, Білім берудегі менеджмент, білім алушылардың түлғасын 
қалыптастыру жэне дамыту процесін басқару
- практикалық психолог қызметінің негізгі ережелері мен ерекшеліктерін; үйымдастыру 
тиімділігін арттыру тәсілдері мен тәсілдерін.
Іскерліктер:
-ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын жэне тереңдетілген кәсіби білімді талап 
ететін міндеттерді түжырымдау жэне шешу; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, нақты 
зерттеу міндеттеріне сүйене отырып, қазіргі бар эдістерді түрлендіру және жаңа әдістерді 
эзірлеу; әлеуметгік-гуманитарлық жэне жаратылыстану-ғылыми білім эдіснамасы негізінде 
қазіргі заманғы теория мен тәжірибенің болмысын талдау жэне ұғыну.;
- педагогикалық үдерісте туындайтын жэне терең педагогикалық білімді талап ететін 
міндетгерді түжырымдау жэне шешу; жоғары мектепте оқытудың қазіргі заманғы теориясы 
мен тәжірибесінің болмысын талдау жэне үғыну; болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере 
отырып, студенттерді диагностикалау жэне кеңес беру;
- абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу қабілеті; басқару қызметінде қолдану қабілеті, 
үйымдастыру саласындағы элеуетті мүмкіндіктерді оранизациялау теориясы мен практикасы 
саласындағы білім.
Цагдылар:
-кең ауқымды білімді талап ететін өзіндік ғылыми-зерттеу жэне ғылыми-педагогикалық 
қызметгі жүргізу; ғылыми зерттеу, педагогикалық жэне тэрбие жүмыстарын жүргізуде 
әдістемелік және эдістемелік білімді қолдана білу; ғылыми мақалалар, тезистер жазу, 
конференцияларда, симпозиумдарда, дөңгелек үстелдерде, пікірталастар мен пікірталастарда 
сөз сөйлеу
-кең ауқымды білімді талап ететін дербес ғылыми-зерттеу жэне ғылыми-педагогикалық 
қызметті жүргізу; ғылыми зерттеу, оқу жэне тәрбие жүмыстарын жүргізуде әдістемелік жэне 
әдістемелік білімді қолдана білу;
- жанжалдасатын жақтардың, ұйымдастыру жүйесінің қатысушыларымен жүмыс, оларға 
басқару саласында психологиялық көмек көрсету; Басқару психологиясы саласындағы 
міндетгерді шешу үшін коммуникацияларға дайындық; қызметкерлердің мүдделерін,



үстанымдарын жэне уәждерін есепке ала білу; уйымда кэсіби жанжалдарды шешу 
Құзырлылытар: КҚІ, КҚ2, КҚЗ 
Бағалау критерийлері:
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ қүзырлылықтарына ие емес 
"Қанағаттанарлық" бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ қүзырлылықтарын жеткілікті меңгермеген 
"Жақсы" бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ құзырлылықтарын жақсы біледі 
"Өте жақсы" бағасы - КҚІ, КҚ2, КҚЗ қүзырлылықтарын еркін меңгерген

ZhMP 5102 Емтихан 1 3
ВР 5103 Емтихан 1 3

2 БП/ЖК ShT 5105 Емтихан 1 5 Білімдер: - шет тілінен кәсіби ақпарат алу үшін қажетті көлемде шет тілін жэне жалпы жэне 
кәсіби деңгейде қарапайым қарым-қатынас жасауды; - кэсіби бағыттағы шет тілді мәтіндерді 
(сөздікпен) оқу және аудару үшін қажетті көлемде шет тілінің жалпы, іскерлік жэне кәсіби 
лексикасын; - эдеби жэне ауызекі тілдің негізгі грамматикалық қүрылымын.
Іскерліктер: -шет тілін тұлғааралық қарым-қатынаста жэне кәсіби қызметте пайдалану; - 
әңгімелесуде өз ойын еркін жэне барабар білдіру жэне әңгімелесушінің шет тілінде сөйлеуін 
түсіну; - шет тілінде жазбаша қарым-қатынас жүргізу, іскерлік хат жазу; - зияткерлік даму, 
мәдени деңгейін арттыру, кәсіби қүзыреттілік үшін таным әдістері мен қүралдарын қолдану.. 
Дагдылар: шет тілінде тұлғааралық, іскерлік жэне кэсіби қарым-қатынаста өз ойлары мен 
пікірлерін білдіру; шет тілінде сөйлеу іс-әрекетінің (оқу, жазу, сөйлеу, тындау) эртүрлі 
дағдыларын қалыптастыру.
Құзырлмлықтар: КҚ4 
Бағалау критерийлері:
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы - КҚ4 қүзырлылықтарына ие емес 
"Қанағаттанарлық" бағасы- КҚ4 қүзырлылықтарын жеткілікті меңгермеген 
"Жақсы" бағасы - КҚ4 қүзырлылықтарына жақсы ие 
"Өте жақсы" бағасы - КҚ4 құзырлылықтарын еркін меңгерген

БП/ТК ZhBBAT 5206 Емтихан 2 5

3 БП/ТК GGTKNK 6107 Емтихан 3 5 Білімдер:
-ғылым, білім, жоғары технологиялар, нанотехнологиялар дамуын ынталандыру жэне 
қоғамдық реттеу тетіктері мен нарықтық институттардың арақатынасы жүйесі; ғылыми жэне 
ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру процестерін басқару функция- 
лары мен міндеттері;
-экономикадағы инноватиканың мэнін ашатын негізгі үғымдар, Санаттар, әсіресе жаңа 
енгізілімдер теориясының дамуы, инновациялық үдерістердің даму заңдылықтары, 
инновациялық үдерістерді халықаралық, үлттық, аймақтық жэне Фирмаішілік басқарудың 
теориясы мен практикасы, ұйымдардың жаңа енгізілуге қабылдаушылық мәселелері. 
Іскерліктер:
- ғылыми нәтижелерді зияткерлік өнімге айналдырудың проблемалық нүктелерін анықтау 
мақсатында ғылыми жэне ғылыми-техникалық зерттеулерді коммерцияландыру процесін 
қалыптастыру;
- инновациялық үдерістерді басқару мәселелерін бөлу, жағымды нэтижелер алу жэне нарыққа 
шығу арқылы инновациялық жобаларды әзірлеу.
Дагдылар:

ZhBI5208 Емтихан 2 5



- ғылыми жэне ғылыми - техникалық қызмет нэтижелерін коммерцияландыру мэселелерін 
шешу үшін уй ы мдастыру-техникалық жэне экономикалық іс-шаралар кешенін іске асыру;
- инновациялық жобаларды іріктеу жэне бағалау әдістемелерін, сондай-ақ инновациялық да- 
муды бағалау эдістерін қолдану
Құзырлылыңтар: КҚ5, КҚ6 
Бағалау критерийлері:
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы -  КҚ5, КҚ6 құзырлылықтарына ие емес 
"Қанағаттанарлық" бағасы- КҚ5, КҚ6 құзырлылықтарын жеткілікті меңгермеген 
"Жақсы" бағасы - КҚ5, КҚ6 қүзырлылықтарына жақсы ие 
"Өте жақсы" бағасы - КҚ5, КҚ6 құзырлылықтарын еркін меңгерген

4 к п /ж к ZhBT 5109 Емтихан 1 4 Білімдер:
- жобаны басқарудың түжырымдамалық негіздері мен әдіснамасы; жобаларды 
үйымдастырудың, жоспарлаудың және басқарудың негізгі принциптері мен әдістері;
-жобалық тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалаудың түжырымдамалық негіздері, сондай-ақ 
оларды басқару әдістемесі;
- кәсіпорын қызметін кешенді стратегиялық талдау әдістемесі, оның қызметінің негізгі жос- 
парлы көрсеткіштері; үйымның негізгі қаржылық есептерінің мақсаты, қүрылымы және 
мазмүны; Стратегиялық талдау жэне жоспарлау процесінің негізгі элементтерінің мазмүны 
жэне өзара байланысы
Іскерліктер:
-үйымдастыру-басқару шешімдерін табу жэне жобаларды басқару жэне үйымдық қайта 
құруларды жүргізу процесінде қабылданатын шешімдердің әлеуметтік маңыздылығы 
түрғысынан оларға жауапкершілік алуға дайын болу;
- жобаларды іске асырудағы тәуекел оқиғаларының ықгималдығын және олардың кәсіпорын 
үшін ықтимал залалын бағалау, жобалық тәуекелдерді басқару стратегиясын эзірлеу;
-типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-қүқықтық база негізінде шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу, 
кэсіпорын қызметінің әзірленген жоспарларын іске асыру бойынша тиісті ұсыныстарды 
әзірлеу кезінде шығындар нормативтерін қолдану.
Цагдылар:
- кәсіби қызметте нормативтік құқықгық қүжаттарды пайдалану, оның ішінде жобаны жүзеге 
асырудың орындылығын негіздеу жэне үйымдастыру өзгерістерін жүргізу үшін;
- жобалық тәуекелдерді диагностикалау жэне бағалау эдістерін, сондай-ақ оларды бейтарап- 
тандыру жэне төмендету бойынша қүралдарды пайдалану;
- кәсіпорындағы бизнес-үдерістерді диагностикалау жэне стратегиялық талдау, сондай-ақ 
ұйымның жоспарлы-есеп беру жүмысын жүзеге асыру дағдылары.
Қүзырлылықтар: КҚ7, КҚ8, КҚ9 
Бағалау критерийлері:
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы -  КҚ7, КҚ8, КҚ9 қүзырлылықтарына ие емес 
"Қанағаттанарлық" бағасы- КҚ7, КҚ8, КҚ9 қүзырлылықтарын жеткілікті меңгермеген 
"Жақсы" бағасы - КҚ7, КҚ8,КҚ9 құзырлылықтарына жақсы ие 
"Өте жақсы" бағасы - КҚ7, КҚ8, КҚ9 қүзырлылықтарын еркін меңгерген

к п /ж к ZhTBA5210 Емтихан 2 4
к п /ж к SET 5211 Емтихан 2 4

5 к п /т к ZhBT 5112 Емтихан 1 3 Білімдер:



BPIP5113 Емтихан 1 3 - жобаларды басқару технологиясы, жобаны қүрылымдау процедурасы; жоба сметасын 
эзірлеу тэртібі; жобаның уақыты мен құнын басқару әдістемесі; жобаны іске асыру барысын 
бақылау әдістері;
- инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың мэні, құрылымы жэне ерекшеліктері, 
оларды эзірлеу кезеңцері, инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау әдістемесі;
- жобалық инжинирингтің негіздері; жобалық Инжинирингті есептік негіздеу эдістері; 
ғылыми зерттеулер мен инжиниринг эзірлемелерін жүргізу әдістемелері, жоспарлары мен 
бағдарламалары; жобалық Инжинирингті ғылыми сүйемелдеу.
Іскерліктер:
- оның өмірлік циклінің барлық фазаларында жобаны жүйелі жоспарлауды жүзеге асыру; 
күнтізбелік жэне желілік жоспарлау құралдарының көмегімен жоба кестесін есептеу;
- инвестициялық жобалардын, бизнес-жоспарларын эзірлеу;
-жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, жобалық 
жэне жұмыс техникалық қүжаттамасын әзірлеу, аяқталған жобалау-конструкторлық 
жүмыстарды ресімдеу, эзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың тапсырмаға, 
стандарттарға, техникалық шарттарга және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін 
бақылау.
Дагдылар:
- жобаларды жоспарлау әдістерін, жобаларды бюджеттеу әдістерін, жобаларды талдау 
әдістерін, жобаларды іске асыру барысын бақылау әдістерін пайдалану;
- инвестициялаудың жэне қаржыландырудың эр түрлі жағдайларында инвестициялық 
жобалардың тиімділігін бағалау;
-бизнес-үдерістердің инжинирингі мен реинжинирингін тиімді қолдану негізінде тиімді 
басқару шешімдерін қабылдау мақсатында ұйымның сыртқы жэне ішкі ортасын талдау. 
Қузырлылықтар: КҚІО, К Қ І1, КҚ12 
Бағалау критерийлері:
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы -  КҚІО, К Қ І1, КҚ12 қүзырлылықтарына ие емес 
"Қанағаттанарлық" багасы- КҚІО, К Қ І1, КҚ12 қүзырлылықтарын жеткілікті меңгермеген 
"Жақсы" бағасы - КҚІО, К Қ І1, КҚ12 құзырлылықгарына жақсы ие 
"Өте жақсы" бағасы - КҚЮ, К Қ І1, КҚ12 құзырлылықтарын еркін меңгерген

Z hI6114 Емтихан 3 4

6 к п /т к MZhBB 6115 Емтихан 3 5 Білімдер:
- мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды басқарудың түжырымдамалық негіздері мен 
әдіснамасын; мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды үйымдастырудың, жоспарлаудың 
жэне басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін;;
- әлеуметтік саладағы жобаларды басқарудың мэні, ерекшеліктері, оларды эзірлеу кезендері, 
әлеуметтік саладағы жобалардың тиімділігін анықтау әдістемесі
- инновациялық жобаларды басқарудың мэні мен қазіргі мәселелері; инновациялардың 
жіктелуі; инновациялық жобаларды басқарудың функциялары, әдістері мен модельдері; 
инновациялық қызметті ұйымдастыру формалары; жаңа бүйымдар өндірісін игеруді 
ұйымдастырудың міндеттері мен принциптері; инновациялық стратегияларды қолданудың 
отандық жэне шетелдік тәжірибесі; инновациялық жобалардың экономикалық тиімділігін 
багалау әдістері.
Іскерліктер:

ASZhB 6116 Емтихан 3 4
IPM6117

>

Емтихан 3 4



-ұйымдық-басқару шешімдерін табу жэне мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды басқару 
процесінде қабылданатын шешімдердің элеуметтік маңыздылығы тұрғысынан оларға 
жауапкершілік алуға дайын болу;
- әлеуметтік саладағы жобаларды әзірлеу жэне іске асыру;
- инновациялық жобалар менеджментін жетілдіру бағыттарын анықтау, инновациялық 
жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін қолдану.
Цагдылар:
-мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды басқару саласындағы нормативтік құқықтық 
құжаттарды пайдалану;
- элеуметтік саладағы жобалардың тиімділігін бағалау;
- тиімді инновациялық стратегияны тақцау, инновациялық жобаның инвестициялық 
тартымдылығын анықгау.
Құзырлылъщтар: КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 
Бағалау критерийлері:
"Қанағаттанарлықсыз" бағасы -  КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 құзырлылықтарына ие емес 
"Қанағаттанарлық" бағасы- КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 құзырлылықтарын жеткілікті меңгермеген 
"Жақсы" бағасы - КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 құзырлылықтарына жақсы ие
"Өте жақсы" багасы - КҚІЗ, КҚ14, КҚ15 қузырлылықтарын еркін меңгерген______________



8.2 Білім беру бағдарламасының көлемі бойынша жиынтық кесте
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Барлыгы 7 9 64 6 14 24 12 120 3600 16 6

Құрастырушылар:
Экономика жэне халықаралық бизнес кафедрасының меңгерушісі 
Жоғарғы оқудан кейінгі білім беру бағдарламаларына жауапты, э.ғ.м.

Келісілді:
Факультеттің әдістемелік комиссиясының төрағасы 
Ескертпе.
Білім беру бағдарламасы факультет кеңесінде қарастырылды жэне ұсынылды
Білім беру бағдарламасы ҒӘК отырысында қаралды жэне бекітуге ұсынылды_______. _____
Білім беру бағдарламасы Ғылыми кеңестің отырысында қарастырылды жэне бекітілді £  £■ OS'. jjO  хаттама №

М.К. Асанова 
С.Т.Мусина

Н.Н. Ескендір

a / /  £ 5  . ____ хаттама №
J £  € S  AD хаттама № £~

Оқу ісі жөніндегі проректор 
ЖООКББ бастығы 
Экономика факультетінің деканы

Б.Р.Нусупбеков 
С. Г. Карстина 

Ж.С.Хусаинова




