
 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  1 бет  24 беттен 
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Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  2 бет  24 беттен 

 

 

 

 

 



 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  3 бет  24 беттен 

 

Біліктілік: 

__ деңгей Ұлттық біліктілік шеңбері: 

 

 

Кәсіби құзыреттілік: 

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін: 

түсінікке ие болу: экономиканың қазіргі жағдайы мен тенденциялары туралы; 

жобаларды басқарудың заманауи тәжірибесі туралы. 

білу: жобаларды басқарудың негізгі түрлері мен классификациясы, басқару 

әдістері: жобалар, бағдарламалар, портфолио, тәуекелдер, өзгерістер, 

коммуникациялар; 

істей білу: инновациялық тапсырмаларды тұжырымдау және оларды іске асыру 

үшін жобаларды басқару әдістерін қолдану, жобаларды басқару жүйесінің сапасын 

бағалау, бизнес-процестердің тиімділігін талдау, жобалық басқару міндеттерін 

орындау үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану; жобалық басқаруда ақпараттық 

технологияларды қолданудың заманауи жетістіктері,дағдыларға ие болу: жобаны 

басқару және жоба портфолиосын қалыптастыру, бизнес-процестерді терең талдау; 

құзыретті болу: жобаны жоспарлау мен жобалаудың негізгі кезеңдеріндегі күрделі 

кәсіби мәселелерді шешуде, жұмысты, ресурстарды, топты, жобалық 

коммуникацияларды басқаруды ұйымдастыруда, әр түрлі салалардағы 

инновациялық жобаларды әзірлеу және енгізу әдістемесінде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  4 бет  24 беттен 

 

Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы: 

 

1. Мақсаттар 

2 Жұмыс түрлері 

3 Кәсіби қызметтің объектілері 

 

Оқытудың мақсаты: Халықаралық және отандық компанияларда, сондай-ақ 

қоғамдық ұйымдарда кәсіби білімдерін, біліктері мен дағдыларын жүзеге асыруға 

қабілетті, жобаларды басқару және инновациялар саласындағы жоғары білікті 

кадрларды даярлау. 

 

Білім беру бағдарламасының түлегі кәсіби қызметтің келесі түрлерін жүргізе 

алады: 

- жобаға бағытталған, 

- Дизайн, 

- жобалардағы, бағдарламалардағы, жобалар портфолиосындағы менеджмент. 

 

Магистратура түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері: 

- әр түрлі салалардағы және қызметтердегі ірі халықаралық және отандық 

компаниялар; 

- мемлекеттік басқару құрылымдары; 

- жобаларды басқару бөлімдері; 

- білім беру мекемелеріндегі жобаларды басқару бөлімі; 

- әлеуметтік салалар (білім, ғылым, мәдениет); 

- консалтингтік қызмет саласы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  5 бет  24 беттен 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

  

1 Бағдарламаның қолданылу саласы мен мазмұны 

Магистратурада оқу мерзімі алынған академиялық несие көлемімен 

анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игергенде және 

магистр дәрежесін алу үшін оқудың күтілетін нәтижелеріне қол жеткізген кезде 

магистрдің білім беру бағдарламасы толық игерілген болып саналады. 

Магистратураның бейіндік бағдарламасында магистранттың оқу және ғылыми 

қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңіне кемінде 120 

академиялық кредит беріледі. 

Білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу үдерісін ұйымдастыру және жүргізу 

әдісін кредиттік оқыту технологиясы негізінде университет және ғылыми ұйым 

дербес жүзеге асырады. 

 Бейіндік бағыттағы магистратура жоғары кәсіби дайындықпен басқарушы 

кадрларды даярлауға арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асырады. 

Магистратура бағдарламасының негізгі мазмұны: 

          1) негізгі және негізгі пәндер циклдарын оқуды қоса алғанда, 

теориялық дайындық; 

          2) магистранттардың практикалық дайындығы: әр түрлі практика 

түрлері, ғылыми немесе кәсіби тағылымдамалар; 

          3) магистрлік жобаны іске асыруды қамтитын эксперименттік зерттеу 

жұмысы - мамандандырылған магистрлік бағдарлама үшін; 

         4) қорытынды аттестаттау. 

 

Магистратура бағдарламасының мазмұны: 

 

Бағдарлама студенттердің жеке қасиеттерін дамытуға және сәйкес 

құзыреттіліктерге қол жеткізе отырып, магистранттарды базалық және 

мамандандырылған пәндер бойынша оқыту барысында жалпы мәдени (жалпы 

ғылыми, әлеуметтік-жеке, аспаптық) және кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 



 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  6 бет  24 беттен 

 

Траектория бойынша: «Жобаларды басқару» бағдарламасы келесі пәндерді 

оқуды көздейді: 

- жобаның мазмұнын, мерзімі мен құнын басқару; 

- адами ресурстарды басқару; 

- басқару экономикасы; 

- жобаның мүдделі тараптарын басқару. 

Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасына теориялық оқумен 

қатар немесе жеке мерзімде - диссертация орны бойынша жүзеге асырылатын 

өндірістік практика кіреді. 

Студенттің өндірістік практикасы соңғы теориялық, әдістемелік және 

технологиялық жетістіктермен танысу мақсатында өткізіледі. 

Магистранттың (ЭИРМ) эксперименттік зерттеу жұмысы шеңберінде 

магистранттың жеке жұмыс жоспары инновациялық технологиялармен және 

өндірістің жаңа түрлерімен танысуды көздейді, ол тиісті салалардың немесе қызмет 

салаларының ғылыми ұйымдарында және (немесе) ұйымдарында өндірістік 

практиканың міндетті түрде өтуін көздейді. 

Магистранттың эксперименттік зерттеу жұмысының соңғы нәтижесі - 

магистрлік жоба. 

 

Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

- таңдалған ғылым мен педагогикалық қызметтің бағыттары бойынша терең 

теориялық және практикалық дайындық; 

- өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін, барлық белсенді өмір 

бойы жаңа білімді өз бетінше шығармашылықпен игеру қажеттіліктері мен 

дағдыларын дамыту; 

- қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай 

алатын және шеше алатын, жоғары оқу орындарында сабақ беретін және ғылыми-

зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыратын, азаматтық позициясы 

бар, кәсіби қарым-қатынас мәдениетін қоса алғанда, жоғары кәсіби мәдениеті бар 

мамандарды даярлау; 

- жобаларды басқару және стандарттарды жобалық басқару саласында 

қолдану бойынша оқыту; 

- Мемлекеттік және өндірістік салаларда жобаларды басқару дағдыларын 

алу. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  7 бет  24 беттен 

 

2 Үміткерлерге қойылатын талаптар 

 

Үміткерлердің алдыңғы білім деңгейі - жоғары кәсіби білім (бакалавриат). 

Өтініш берушінің белгіленген үлгідегі дипломы болуы керек және ағылшын тілін 

білу деңгейін сертификатпен немесе белгіленген үлгідегі дипломдармен растауы 

керек. 

Азаматтарды магистратураға қабылдау тәртібі «Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 

оқуға жіберудің типтік ережелеріне» сәйкес белгіленеді. 

Магистранттар контингентін құру ғылыми-педагогикалық кадрларды 

даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ оқуды 

азаматтардың жеке қаражаты және басқа көздер есебінен төлеу арқылы жүзеге 

асырылады. Мемлекет Қазақстан Республикасының азаматтарына конкурстық 

негізде мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі 

ақысыз білім алу құқығын береді, егер олар бірінші рет осы деңгейдегі білім алса. 

«Кіре берісте» магистрантта магистратураның тиісті білім беру бағдарламасын 

меңгеруге қажетті барлық алғышарттар болуы керек. Қажетті пререквизиттер 

тізімін жоғары оқу орны дербес анықтайды. 

Қажетті алғышарттар болмаған жағдайда магистрант оларды ақылы негізде 

игеруге рұқсат алады. 

 

3 Оқуды аяқтауға және диплом алуға қойылатын талаптар 

 

Берілген дәреже / біліктілік: осы білім беру бағдарламасының түлегіне 

«Бизнес және менеджмент магистрі» академиялық дәрежесі беріледі. 

Магистрлік бағдарламаларды меңгерген түлектің келесі жалпы кәсіби 

құзыреттіліктері болуы керек: 

- кәсіби іс-әрекетте жаңа білімдер мен дағдыларды өз бетінше алу, түсіну, 

құрылымдау және қолдану қабілеттері, олардың инновациялық қабілеттерін 

дамыту; 

- зерттеу мақсаттарын өз бетінше тұжырымдай алу, кәсіби мәселелерді 

шешудің реттілігін құру мүмкіндігі; 

- магистрлік бағдарламаның фокусын (профилін) анықтайтын іргелі және 

қолданбалы пәндер туралы білімді практикада қолдану мүмкіндігі; 

- ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін заманауи ғылыми-

техникалық құралдарды кәсіби таңдау және шығармашылықпен қолдана білу; 

- өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін сыни тұрғыдан талдау, ұсыну, қорғау, 

талқылау және тарату мүмкіндігі; 

- ғылыми-техникалық құжаттаманы, ғылыми баяндамаларды, шолуларды, 

баяндамалар мен мақалаларды дайындау және орындау дағдыларына ие болу; 



 

Жасалған: Қарастырылған: Институт 

ОК отырысы 

Бекітілген: ҚазҰТЗУ ОӘК  8 бет  24 беттен 

 

- әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды 

төзімділікпен қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында топты басқаруға 

дайын болу; 

- кәсіби іс-әрекеттің мәселелерін шешу үшін шетел тілінде ауызша және 

жазбаша түрде қарым-қатынасқа дайын болу. 

Магистратураны игерген түлек магистратура бағытталған кәсіптік іс-әрекет 

түрлеріне сәйкес келетін кәсіби құзыреттерге ие болуы керек: 

- өндірістік қызмет: 

- практикалық міндеттерді шешуде өндірістік, далалық және зертханалық 

және интерпретациялық жұмыстарды өз бетінше жүзеге асыра білу; 

- игерілген магистрлік бағдарлама аясында заманауи далалық және 

зертханалық жабдықтар мен құралдарды кәсіби деңгейде пайдалану 

мүмкіндігі; 

- өндірістік мәселелерді шешу үшін күрделі ақпаратты өңдеу мен 

түсіндірудің заманауи әдістерін қолдану мүмкіндігі; 

- жоба қызметі: 

- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың 

жобаларын өз бетінше құрастыру және ұсыну мүмкіндігі; 

- кәсіби мәселелерді шешуде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды жобалауға дайын болу; 

- ұйымдастыру және басқару қызметі: 

- кәсіби мәселелерді шешуде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру мен басқарудың практикалық 

дағдыларын пайдалануға дайын болу; 

- ғылыми-өндірістік жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыруда нормативтік 

құжаттарды практикалық қолдануға дайындығы; 

Магистрлік бағдарламаны әзірлеу кезінде барлық жалпы мәдени және жалпы 

кәсіби құзыреттіліктер, сондай-ақ магистрлік бағдарлама бағытталған 

кәсіптік іс-әрекет түрлеріне байланысты кәсіби құзыреттіліктер магистрлік 

бағдарламаны игерудің қажетті нәтижелерінің жиынтығына кіреді. 
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4 Білім беру бағдарламасының жұмыс оқу жоспары 

4.1. Оқу мерзімі - 1 жыл  

 
 

 

МОДУЛДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Білім беру бағдарламасы: 7M04103 - "Жобалық менеджмент" 

 

Оқу түрі: Күндізгі       Оқу мерзімі: 1 ж.     Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес магистрі 

Дәрежесі: магистр

Оқу мерзімі: 1 жыл
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LNG205 Шет тілі (Кәсіби) БД ВК 5 3 2/0/1
AAP221

Магистранттың тәжірибелік зерттеу жумысы ЭИРМ 6 4

MNG 219
Жобаны басқару (Менеджмент + Басқару 

психологиясы)
ПД КВ 4 2 1/0/2

AAP222
Өндірістік практика ПД 10 6

Қосымша компонент БД КВ 4 2
ECA2013

Магистрлік диссертацияны жобалау және қорғау ИА 12 7

Қосымша компонент ПД КВ 5 3

Қосымша компонент ПД КВ 5 3

Қосымша компонент ПД ВК 5 3

ААР221 Магистранттың тәжірибелік зерттеу жумысыБД КВ 3 3

Барлығы: 34 20 Барлығы: 28 17

Барлығы: 62 37

               

Проректор по научно-образовательной деятельности Д.К. Наурызбаева

Директор Института А.А.Алдашев
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Жұмыс тәртібі

Приложение  2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.И. САТПАЕВА"

Сәтбаев Университеті

Утверждаю

Ректор НАО "КазНИТУ им. К.И. Сатпаева"

_______________________ Бейсембетов И.К.

2

ЖОБАНЫ БАСҚАРУ білім беру бағдарламасы

2019-2020 оқу жылы
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Решение Ученого совета  Сәтбаев университеті. Протокол № ___  от "_____" _____________ 201__ г.

Решение Ученого совета Института____ Протокол №_____ от "____"__________ 201__ г.
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1 семестр 2 семестр
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Бақылау 

түрі 

Кафедра 

 

 

 

Профиль бойынша оқыту модулі  

Базалық пәндер (БП) (20 кредит) 

ЖОО компоненті (16 кредит) 

БП 

1.1.1 

LNG202 Шет тілі (Кәсіби) 1 6 0 0 3 3 Емтихан АТ 

БП 

1.2.1 

MNG274 Менеджмент 1 6 2 0 1 3 Емтихан ЖБҒББО 

БП 

1.3.1 

HUM204 Басқару психологиясы 1 4 1 0 1 2 Емтихан ЖБҒББО 

Таңдауы бойынша компонент (4 кредит) 

Жобалық менеджмент модулі (4 кредит) 

БП 

1.4.2.1 

MNG 254  

Жобалық менеджмент 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Емтихан 

 

 

 

 

 

ЖБҒББО 

БП 

1.5.2.2 

 

MNG 312 Жобаны басқарудағы 

модельдер мен әдістер 

БП 

1.6.2.3 

 

MNG504 Жобадағы жеткізу және 

шартты басқару 

Профильді пәндер (ПП)(25 кредит) 

ЖОО компоненті 

Менеджмент модулі (12 кредит) 

ПП 

2.7.1.1 

 

 

MNG 234 Іскерлік қатынас  

 

1 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Емтихан 

 

 

 

ЖБҒББО 

ПП 

2.8.1.2 

MNG 244 Адам ресурстарын басқару 

ПП 

2.9.1.3 

MNG 241 Ұйымдастырушылық 

мінез-құлық 

Қаржылық басқару модулі (6 кредит) 

ПП 

2.10.2.1 

MNG 273 Қаржылық және 

басқарушылық есеп 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Емтихан 

 

 

 

 

ЖБҒББО 

ПП 

2.11.2.2 

MNG 223 Жобаны қаржылық талдау 

және бағалау 

ПП 

2.12.2.3 

MNG 120 Басқару есебі 

Практикалық-бағдарланған модуль 

ПП 

2.13.3 

 

AAP246 Өндірістік тәжірибе 2 7 0 0 3 4 Есеп ЖБҒББО 

эксперименттік-зерттеу модулі (13 кредит) 

МЭЗЖ AAP207 "Магистранттың 

эксперименттік-зерттеу 

 жұмысы, соның ішінде 

тағылымдамадан өту және 

2 13 0 0 6 7 Есеп ЖБҒББО 
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магистрлік жобаны 

орындау" 

Қорытынды аттестациялау модулі (12 кредит) 

ИА ECA206 Магистрлік диссертацианы 

рәсімдеу және қорғау 

4 12 0 0 6 6 Диссертац

ия қорғау 

ЖБҒББО 

Барлығы 70       
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5 Білім, білік, дағды және дағдылардың деңгейі мен көлемін сипаттайтын 

құралдар 

 

Магистранттың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің 

екінші деңгейінің (магистратураның) Дублиндік дескрипторлары негізінде 

анықталады және қол жеткізілген оқыту нәтижелерінде алынған құзыреттіліктерді 

көрсетеді. 

      Оқытудың нәтижелері магистратураның бүкіл білім беру бағдарламасы 

деңгейінде де, жеке модульдер деңгейінде де, оқу пәні деңгейінде де 

тұжырымдалады. 

Дескрипторлар оқушының қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

      1) зерттеулер мен контекстегі идеяларды әзірлеу және / немесе қолдану кезінде 

бизнес және менеджмент саласындағы озық білімге негізделген бизнес пен 

менеджменттің зерттелген саласында білімі мен түсінігін дамытатындығын 

көрсетуге; 

      2) кәсіби деңгейде өздерінің білімдерін, түсініктерін және жаңа ортадағы 

мәселелерді шешу қабілеттерін, пәнаралық тұрғыдан кеңірек қолдануға; 

      3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікірлер 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге; 

      4) ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, проблемалар мен шешімдерді 

мамандарға да, маман емес адамдарға да айқын және біржақты жеткізуге; 

      5) бизнес пен менеджменттің зерттелген саласында өзін-өзі жалғастыратын 

қосымша білім алуға қажетті білім дағдылары. 
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6 Оқытуды аяқтау бойынша құзыреттер 

 

          6.1 Мамандандырылған магистратура түлектерінің негізгі құзыреттеріне 

қойылатын талаптар: 

1) мыналар туралы ойлау керек: 

- әлемдік іскерлік серіктестіктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және 

технологиялық ортасының қазіргі жағдайы туралы; 

- кәсіпорынды стратегиялық басқаруды, инновациялық менеджментті, 

көшбасшылық теорияларын ұйымдастыру туралы; 

- кәсіпорындардың негізгі қаржылық-экономикалық мәселелері туралы. 

2) білу: 

- экономика құрылымындағы өзгерістердің негізгі қозғаушы күштері; 

- инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшеліктері мен ережелері; 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметке мүмкіндік беретін кәсіби 

деңгейде кем дегенде бір шет тілі. 

3) істей білу: 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы тұжырымдамаларын, 

теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыдан талдау; 

- әр түрлі пәндерден алған білімдерін біріктіру, оны жаңа таныс емес жағдайларда 

аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешу үшін пайдалану; 

- кәсіпорынның экономикалық қызметіне микроэкономикалық талдау жүргізу 

және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқаруда қолдану; 

- маркетинг пен менеджментті ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін тәжірибеде 

қолдану; 

- кәсіпорынның (фирманың) экономикалық қызметін ұйымдастыру және басқару 

саласындағы қиын және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдауға; 

- экономикалық қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы 

заңнамасының нормаларын іс жүзінде қолдануға; 

- жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және 

шығармашылықпен қарау; 

- заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-талдамалық 

және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар жүргізу; 

- эксперименттік зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін магистрлік 

диссертация, мақала, баяндама, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде 

қорытындылау. 

4) дағдыларға ие: 

- стандартты кәсіби міндеттерді шешу; 

- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік, өз ойларыңызды ауызша және жазбаша түрде дұрыс және қисынды 

тұжырымдау; 
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- күнделікті кәсіби іс-әрекетке және докторантурада үздіксіз білім алуға қажетті 

білімді кеңейту және тереңдету; 

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

қолдану. 

5) құзыретті болу: 

- әлемдік экономиканың заманауи мәселелері және ұлттық экономикалардың 

әлемдік экономикалық процестерге қатысуы; 

- кәсіпорынды ұйымдастыруда және басқаруда; 

- әртүрлі ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен өндірістік 

қатынастарды жүзеге асыруда; 

- кәсіби біліктер мен дағдыларды кеңейтіп, білімді үнемі жаңартып отыруды 

қамтамасыз ету тәсілдері бойынша. 

 

Б - негізгі білім, қабілеттер мен дағдылар 

Б1 жобаларды басқару саласындағы заманауи стандарттар. 

Б2 жобаны және бағдарламаны басқарудың әр түрлі білім саласындағы 

мәселелерді шешу алгоритмдері мен механизмдерін іздеу және қалыптастыру 

әдістемесі 

 

П - кәсіби құзыреттіліктер: 

Компанияның инновациялық дамуының заманауи ғылыми және практикалық 

мәселелерін тұжырымдау және шешу үшін Р1 

П2 Пәндік саланы талдау, мақсаттарды анықтау және оларға жету жолдары; 

П3 Тапсырманы формализациялау, іске асыруға басымдық беру; 

П4 Жобаның, бағдарламалардың мүдделі тараптарын анықтау; 

  П 5 Жобаның кезеңдерін жоспарлау; 

П 6 Жаңа технологиялар, өнімдер мен қызметтер нарығын талдау; 

               П7 Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану; 

 

О - адами, әлеуметтік және этикалық құзыреттіліктер 

О1 Жобалық / операциялық қызметті жүргізу мүмкіндігі 

О2 Топта жұмыс істей білу 

O3 қарым-қатынас этикасы мен мәдениетін білу 

 

С - Арнайы және басқарушылық құзыреттер: 

C1 Жоба тобының жұмысын ұйымдастыра білу 

C2 Кәсіби қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу бойынша жұмысты ұйымдастыра білу 

        6.2 Мамандандырылған магистрлік бағдарлама бойынша магистранттың 

эксперименттік зерттеу жұмысына қойылатын талаптар: 
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      1) магистрлік жоба жүзеге асырылатын және қорғалатын магистрлік білім 

беру бағдарламасының бейініне сәйкес келеді; 

      2) ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне 

негізделген және нақты практикалық ұсыныстарды, басқару мәселелерін тәуелсіз 

шешуді қамтиды; 

      3) ол озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы орындалады; 

      4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік және зерттеу 

(әдістемелік, практикалық) бөлімдерден тұрады. 

       6.3 Тәжірибені ұйымдастыруға қойылатын талаптар: 

Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасы PD цикліндегі өндірістік 

практиканы қамтиды. 

ПД цикліндегі өндірістік практика оқу үдерісінде алған теориялық білімді бекіту, 

магистратураның оқытылатын білім беру бағдарламасында кәсіби іс-әрекеттің 

дағдылары, құзыреттіліктері мен тәжірибесін алу, сонымен қатар озық тәжірибені 

игеру мақсатында жүзеге асырылады. 
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7 ECTS дипломдық қосымшасы 

 

Қосымша Еуропалық Комиссияның, Еуропалық Кеңестің және ЮНЕСКО / 

CEPES стандарттарына сәйкес әзірленген. Бұл құжат тек академиялық тануға 

арналған және білім туралы ресми дәлел емес. Жоғары білімсіз жарамсыз. 

Еуропалық қосымшаны толтырудың мақсаты - диплом иесі, алынған біліктілік, осы 

біліктілік деңгейі, оқу бағдарламасының мазмұны, нәтижелері, біліктіліктің 

функционалдық мақсаты, сондай-ақ ұлттық білім беру жүйесі туралы ақпарат 

туралы жеткілікті ақпарат беру. Бағаларды аудару үшін қолданылатын қолданбалы 

модель Еуропалық несие беру немесе аудару жүйесін (ECTS) қолданады. 

Еуропалық дипломға қосымша шетелдік жоғары оқу орындарында білім 

алуды жалғастыруға, сондай-ақ шетелдік жұмыс берушілерге ұлттық жоғары білім 

беруді растауға мүмкіндік береді. Кәсіби тану үшін шетелге барғанда білім туралы 

дипломды қосымша заңдастыру қажет. Еуропалық дипломдар қосымшасы жеке 

өтініш бойынша ағылшын тілінде толтырылады және ақысыз беріледі. 
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Шет тілі (кәсіби) 

Professional English for Project Managers 

 

КОД – LNG205 

Несие – 3 (0/0/3) 

ПРЕРЕКВИЗИТ –Academic English, Business English, IELTS 5.0-5.5 

 

КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Курстың мақсаты білімгерлердің ағымдық академиялық зерттеулері үшін ағылшын 

тілінің білімін дамыту және жобаларды басқару саласында жұмыстың тиімділігін 

арттыру. 

 

КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

Жобаны басқару саласында тиімді қарым-қатынас жасау үшін, білімгерлер сөздік 

қорын және грамматиканы дамытып, тыңдау және сөйлеу дағдыларын  

жетілдіреді. Білімгерлер ағылшын тілінде іскерлік лексиканы меңгеріп, 

менеджмент контекстінде жиі қолданылатын грамматикалық құрылымдарды 

меңгеруі тиіс. Курс 6 модульден тұрады. Курстың үшінші модулі аралық 

бақылаумен аяқталады, ал алтыншы модуль соңында семестр соңы бақылауы 

жүреді. Курс қорытынды емтиханмен аяқталады. Магистранттардың өздерінің 

жеке тапсырмасын (MIS) орындауы міндетті болып табылады. MIS – мұғалімнің 

қадағалауымен жүргізілетін магистранттардың өзіндік жұмысы. 

 

КУРСТІ АЯҚТАҒАНДАҒЫ АЛАТЫН БІЛІМІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫ 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімгерлер бизнес пен басқару тақырыбында 

монологтарды, диалогтарды және топтық пікірталастарды тыңдау кезінде негізгі 

идеяны және негізгі хабарламаны, сондай-ақ нақты мәліметтерді анықтай алады ; 

менеджментке қатысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде жазбаша және 

ауызша сөйлеуді үйренеді; күрделі грамматиканы дәлдікпен қолданып және 

іскерлік сөздермен, сөз тіркестерімен басқармаға қатысты мәтіндерді (есептер, 

хаттар, электрондық хабарламалар, жиналыс хаттамасы) жазады, іскерлік 

лексиканы және грамматикалық құрылымдарды қолдана отырып, топтық 

пікірталастар, кездесулер мен келіссөздер жүргізеді. 
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Жобалық менеджмент 

КОД 2302 

Несие 5 

ПРЕРЕКВИЗИТ: «Жобалық менеджмент» пәні негізделген 

пәндерді курстарда оқу нәтижесінде алынған білім 

бакалавриат 

 

КУРС МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Пәнді оқытудың мақсаты  

«Жобалық менеджмент»- бұл жобаларды басқару әдістемесін әзірлеу 

әр түрлі қызмет салалары, мәдениетті тәрбиелеу, барабар 

заманауи жобалық басқару және ақпараттық технологиялар, 

салаға жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үшін жағдайлар жасау 

жобаларды орындау. Курс жобаларды басқарудың халықаралық нұсқауларына 

негізделген (Білім беруді басқару органы). 

ПӘННІҢ ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ Курстың мазмұны бағытталған 

қазіргі заманғы тұжырымдамаларды, әдістерді, жобалау құралдарын зерттеу 

оларды әрі қарайғы тәжірибеде қолдану мақсатында басқару 

жоспарлау және орындау мәселелерін шешу жөніндегі маманның қызметі 

жобалар. 

КУРСТЫ БІТІРУГЕ БІЛІМ, ҚАБІЛЕТ, БІЛІК 

Курсты аяқтағаннан кейін магистрант менеджмент туралы білім алады 

заманауи дизайн талаптарына сәйкес жобалар 

менеджмент - бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау процесінде қолдану 

MS Project бағдарламалық жасақтамасы 

Магистрант істей білуі керек: кезеңдік құжаттарды дайындауды 

техникалық-экономикалық негіздеме сияқты жобаны бастау, 

жоба жарғысы және т.б. байланысты құжаттарды әзірлейді және талдайды 

жобалық қызметті жоспарлау, әртүрлі әдістерді қолдану 

шешімді қолдау, жұмыстың орындалуын жедел бақылау 

және мерзімдерін қадағалау, кадрларды таңдау, арасындағы қайшылықтарды шешу 

топ мүшелері, іске асырудан туындайтын тәуекелдерді басқарады 

жобалар. 

Магистрант білуі керек: Аймақтық менеджменттің заманауи стандарттарын 

жобалар және олардың сипаттамалары, жобаларды басқарудағы PMI тәсілі, 

Инвестицияларды жоспарлау, жобалық тәуекелді есепке алу, 

Қол жетімді ресурстарды пайдалануды оңтайландыру әдістері, әдістері 

жанжалдарды басқару, нақты көрсеткіштерін талдау 

жұмыс барысына уақытында түзетулер енгізу. 
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Жоба мазмұны, мерзімі және шығындарды басқару 

КОД 

КРЕДИТ 4 

ПРЕРЕКВИЗИТ: Менеджмент. Экономикалық теория (бакалавриат 

бағдарламалары) 

 

 

КУРС МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 Магистранттардың жобаларды басқарудың практикалық экономикалық және 

техникалық мәселелерін, бағдарламаларын, портфолиосын, оның ішінде 

мемлекеттік деңгейде және экономиканың әр түрлі салаларының бизнес 

құрылымдарында шешу дағдыларын қалыптастыру. 

ПӘННІҢ ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ 

 Жобаны басқарудың кешенді жоспарын құрудың қолданбалы міндеттері мен 

мәселелері. Жобаның негізгі персоналын тарту және дамыту жоспарын құру. 

Персоналға қажеттілік пен тарту кестесі. Техникалық-экономикалық негіздемені 

бекіту. Күрделі салымдар бюджетін анықтау. Жоба сметасы. Дизайн тапсырмасы. 

Диаграмманы құрылымдау моделін анықтау. Сапаны қамтамасыз ету мен 

бақылауға қойылатын талаптарды анықтау. Жоба сапасын қамтамасыз ету 

жоспарын құру. Жобалық тәуекелдерді жоспарлау. Сатып алу жоспарын 

жоспарлау және бекіту. Жобаларды басқару және басқару. Тапсырмалар мен 

есептер, жобаны бақылау және түзету әдістері мен құралдары. Жобалық топты 

іріктеу. Жобалық топтың дамуы Мониторинг және бақылау. Мазмұнды басқару, 

мазмұнды растау. Жоба моделін талдау. Құрылыстың техникалық қадағалауы. 

Аналитикалық есеп беру. 

КУРСТЫ БІТІРУГЕ БІЛІМ, ҚАБІЛЕТ, БІЛІК 

Білу: қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттары мен жобаларды басқару 

саласындағы бағдарламалар, жобалар портфолиосы, іздеу және қалыптастыру 

алгоритмдері мен қалыптастырудың әдістемесі және білім берудің әр түрлі 

салаларындағы есептер мен бағдарламаларды басқару, жобаларға және 

бағдарламаларды басқаруға тән мәселелер. Істей білуі керек: проблемалар мен 

тапсырмаларды тұжырымдай алады және оларды жобалық және бағдарламалық 

басқару саласындағы ғылыми негізделген әдістерін табады. Меншікті: жобаларды 

және бағдарламаларды басқару мәселелерін іздеу мен шешудің заманауи кәсіби 

әдістері, кәсіби жобалар мен бағдарламаларды басқару саласындағы талдау 

құралдары. 
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Жобаның мүдделі тараптары және коммуникацияны басқару 

КОД 

Несие 5 

ПРЕРЕКВИЗИТ: Менеджмент. Экономикалық теория (бакалавриат 

бағдарламалары) 

____________________________________ 

КУРС МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

«Мүдделі тараптар мен жобалық коммуникацияларды басқару» курсының 

студенттері арасында жобалардағы коммуникацияның негізгі терминдері, 

анықтамалары, түрлері мен әдістері, оларды басқарудың практикалық жоспарлау 

әдістері туралы түсінік қалыптастыру. 

ПӘННІҢ ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ 

Байланысты басқарудағы негізгі ұғымдар мен терминдер. Жобаға 

қатысушылардың коммуникациясы: қатысушыларды анықтау, олардың 

қызығушылықтарын, қажеттіліктері мен үміттерін анықтау. Жобаның 

қатысушылары: мүдделі тараптарға (мүдделі тараптарға) басымдық беру және 

олармен жұмыс істеу стратегиясын таңдау. Мүдделі тараптардың (мүдделі 

тараптардың) үміттерін басқару жоспарын құру. Жобадағы әр түрлі кезеңдегі 

байланыс құралдары мен әдістері. Кездесулер жобадағы қарым-қатынас нысаны 

ретінде: түрлері, мақсаттары, кезеңдері, рөлдері, жоба бойынша қабылданған 

шешімдерді орындау және бақылау. Жобаның коммуникациялық басқару 

жоспарын құру: мақсаты, негізгі бөлімдері, орындалуын бақылау. 

КУРСТЫ БІТІРУГЕ БІЛІМ, ҚАБІЛЕТ, БІЛІК 

магистранттар жобалық коммуникацияларды басқару саласындағы заманауи 

стандарттар туралы білімді меңгеруі, негізгі мүдделі тараптардың мақсаттарын 

бағалай және жүйелей білуі, жобаның мүдделі тараптарының әсерін бағалау 

әдістері мен жанжалды жағдайларды шешу тәсілдерін практикалық қолдану 

дағдыларын алуы қажет. 
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Адам ресурстарын басқару 

КОД 

Несие 5 

ПРЕРЕКВИЗИТ  Менеджмент. Экономикалық теория (бакалавриат 

бағдарламалары) 

______________________________________________________________________ 

КУРС МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

«Адам ресурстарын басқару» пәні - бұл кадрларды басқару саласындағы тиімді 

шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік беретін теориялық 

ережелерді, әдістемелік және қолданбалы әзірлемелерді зерттеу. 

ПӘННІҢ ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ 

«Адам ресурстарын басқару» курсы HRM саласындағы басқарушылық ой 

эволюциясының негізгі терминдері мен анықтамаларын, кезеңдерін қарастырады. 

HRM корпоративті басқарудағы рөлі мен орны және оның компанияның 

стратегиялық мақсаттарымен байланысы ашылды. Еңбек нарығының жағдайы 

мен даму тенденциясы ұйымның адам ресурстарына қажеттілігін қанағаттандыру 

тұрғысынан талданады. Персоналмен жұмыс істеудің әртүрлі тұжырымдамалық 

тәсілдері мен әдістемелік аспектілері көрсетілген. Отандық және шетелдік үздік 

компаниялардың мысалында нақты іскери тәжірибе жағдайында қазіргі заманғы 

HRM технологияларына көп көңіл бөлінеді. 

КУРСТЫ БІТІРУГЕ БІЛІМ, ҚАБІЛЕТ, БІЛІК 

магистранттар менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде адами ресурстарды 

басқарудың және басқарудың жаңа механизмдерін, әдістерін, формаларын 

жобалай білуі керек; әр түрлі деңгейдегі адам ресурстарын басқару тиімділігінің 

өлшемдерін әзірлеу және қолдану; персоналдың санын, адами ресурстарды 

дамыту жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін қоса алғанда, әртүрлі көрсеткіштерді 

есептеу әдістерін қолдану. 
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Икемді басқару технологиялары 

КОД 

Несие 4 

ПРЕКВИЗИТ Жобалық менеджмент, Ғылыми зерттеу әдістемесі 

______________________________________________________________________ 

 

КУРС МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

«Икемді менеджмент технологиялары» пәнін оқытудың мақсаты - жобаны 

басқарудың заманауи икемді тәсілдерін қолдану арқылы ұйымның қызметін 

жақсарту жолдарын зерттеу. 

ПӘННІҢ ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ 

Тәртіп үнемі қажеттілік өзгеріп отырғанда жобаны басқару туралы нұсқаулық 

береді. Студенттер жобаны басқарудағы икемді тәсілдер туралы жүйелі кәсіби 

түсінік алады, Agile-ді қолдану қашан орынды болатынын біледі, SCRUM 

әдістемесін кезең-кезеңмен меңгеру, Agile техникасын ұйым көлеміне ендіруге 

және масштабтауға мүмкіндік беретін шаблондар туралы түсінік алады, сонымен 

қатар озық тәжірибелермен танысады. икемді тәсілдер негізінде басқаруды 

автоматтандыруға арналған бағдарламалық өнімдер. 

КУРСТЫ БІТІРУГЕ БІЛІМ, ҚАБІЛЕТ, БІЛІК 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білуі керек: жобаларды басқарудың 

заманауи әдістемесін, Agile және SCRUM анықтамалары мен тұжырымдамаларын; 

икемді тәсілдерге негізделген басқаруды автоматтандыруға арналған жетілдірілген 

бағдарламалық өнімдер. 
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Магистрлік жобаны қорғау 

КОД – ECA2013 

Несие –12 

 

Магистрлік диссертацияның / жобаның мақсаты: 

магистранттың ғылыми / зерттеушілік біліктілігінің деңгейін, ғылыми зерттеулерді 

өз бетінше жүргізе білуін, нақты ғылыми және практикалық мәселелерді шешу 

қабілетін, оларды шешудің жалпы әдістері мен тәсілдерін білуді көрсету. 

 

ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

 

Магистрлік диссертация / жоба дегеніміз - ішкі бірлігі бар және таңдалған 

тақырыпты дамыту барысы мен нәтижелерін көрсететін, сәйкес ғылым саласының 

нақты мамандығының өзекті мәселелерінің бірін магистранттың өзіндік зерттеу 

нәтижелерін жалпылау болып табылатын қорытынды біліктілік ғылыми жұмыс. 

Магистрлік диссертация / жоба магистранттың бүкіл оқу кезеңінде жүргізілген 

ғылыми-зерттеу / эксперименттік зерттеу жұмысының нәтижесі болып табылады. 

Магистрлік диссертацияны қорғау - магистрді дайындаудың соңғы кезеңі. 

Магистрлік диссертация / жоба келесі талаптарға сай болуы керек: 

- жұмыс зерттеу жүргізу керек немесе бизнес пен менеджмент саласындағы шұғыл 

мәселелерді шешуі керек; 

- жұмыс маңызды ғылыми мәселелерді анықтауға және оларды шешуге негізделуі 

керек; 

- шешімдер ғылыми негізделген және сенімді, ішкі бірлікке ие болуы керек; 

- тезис / жоба жеке жазылуы керек.  
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Мазмұны 

 

1 Бағдарламаның қолданылу саласы мен мазмұны 

2 Үміткерлерге қойылатын талаптар 

3 Оқуды аяқтауға және диплом алуға қойылатын талаптар 

4 Білім беру бағдарламасының жұмыс оқу жоспары 

5 Білім, білік, дағды және дағдылардың деңгейі мен көлемін сипаттайтын 

құралдар 

6 Оқытуды аяқтау бойынша құзыреттер 

7 ECTS дипломдық қосымшасы 

 


