
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог элективных дисциплин. Издание первое  



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

 

      

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе иноязычного 

образования на уровне А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, передать 

основную мысль, выразить свою точку зрения, используя 

активную лексику по теме, приводя обоснованные 

аргументы. Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

The purpose of the course is the formation of intercultural 

and communicative competence of students of non-linguistic 

specialties in the process of foreign language education at the 

level of A2 / B1. The course involves the ability to perceive 

authentic material, convey the main idea, express one’s point 

of view, using active vocabulary on the topic, giving 

reasoned arguments. The course content encompasses the 

socio-cultural, social, and educational and professional 

spheres. 

 

школы 

 

The Knowledge of   

Foreign language in 

accordance with 

school curriculum 

  

Department 

3 

ЖБП 

 МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

K(O)T 

1104  

K(R)Ya 

1104 

K(R)L 

1104 

Қазақ (орыс) тілі 1 / 

Казахский (русский) язык 1 /  

Kazakh (Russian) language 1 

3 1 

Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, әлеуметтік 

тілдік, дискурстық, стратегиялық және мәдени-

әлеуметтік субьективті біліктілік сияқты компоненттерін 

дамытуға назар аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ 

тілінің тілдік ерекшелігі мен ұлттық-танымдық сапалары 

ескеріледі. Пәннің мазмұны қатысымның әлеуметтік-

тұрмыстық саласын, әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-

кәсіби саласын қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической компетенции, 

развитию мирового языка, дискурсу, стратегии и 

социально-культурной компоненте субъективных 

знаний. При обучении казахскому языку должны 

учитываться особенности языка и  национально-

познавательные  качества. Содержание дисциплины 

охватывает  социально-культурную, социально-бытовую 

и учебно-профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the National 

educational standard and with program of course. The 

characteristics of language and national specifics should be 

taken into account. 

 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын студенттерге 

арналған. Коммуникативті компетенцияның болашақ 

мамандарын қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, лингвистикалық 

құралдарды ғылыми бағыттағы мамандарға беру, 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде қазақ тілін 

білуі 

 

Знание казахского 

языка в объеме 

программы средней 

школы 

 

The Knowledge of  

kazakh  language in 

accordance with shool 

curriculum 

 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде орыс тілін 

білуі 

 

Знание русского 

языка в объеме 

программы средней 

школы 

 

The Knowledge of  

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 
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формальды-коммуникативтік компетенцияларды 

студенттердің неязыковых ерекшеліктерін қалыптастыру 

процестерінде базалық стандартты В2, LSP, LAP 

стандарттау процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  казахских 

отделений университетов. Формирует у будущих 

специалистов коммуникативные компетенции – 

способности решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в конкретных 

речевых ситуациях научной сферы, формирует 

межкультурно-коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе образования на 

уровнях базовой стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the Kazakh 

University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of future 

specialists is to solve realistic communicative tasks in the 

specific linguistic means of the spherical spheres, to 

formulate intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the process of 

teaching the basic standard B2, LSP, LAP. 

Russian  language in 

accordance with shool 

curriculum 

 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

4 

ЖБП МК 

/ 

ООД ОК / 

GCD CC 

AKT 

1105 

IKT 

1105 

ICT 

1105 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии /  

Information and communication 

technologies 

3 5 

Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің кәсіби 

қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны қолдана алу 

туралы тұтас көзқарасқа ие болуымен және заманауи 

ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, 

қолданбалы бағдарламалармен, желілер және веб-

қосымшалармен жұмыс істей алуымен байланысты. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели целостное 

представление об использовании ИКТ в различных 

областях профессиональной деятельности и уметь 

применять возможности современных информационных 

технологий,   работать с пакетами прикладных программ, 

сетевых и веб приложений. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned by the 

fact that students have a holistic view of the use of ICT in 

various fields of professional activity and be able to use the 

capabilities of modern information technologies, work with 

application programs, network and web applications. 

«Информатика» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Информатика» 

School course of the 

discipline 

"Informatics" 

Информатика / 

Информатики / 

Computer science 

department 

5 

ЖБП МК 

/ 

ООД ОК / 

GCD CC 

ShT 

1103 

IY 1103 

FL 1103 

Шет тілі  2 / 

Иностранный язык 2 / 

Foreign language 2  

3  

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес мамандық 

студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік 

құзырлықтарын А2/B1 деңгейінде қалыптастыру. Курс 

тақырып бойынша белсенді лексиканы қолдана отырып, 

аутентикалық материалды қабылдау, негізгі мазмұнын 

беріп, өз пікірін жеткізіп, негіздемесін келтіру қабілетін 

ұсынады. Курс мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде шетел 

тілін білуі 

Шетел тілі I 

 

 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 
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тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе иноязычного 

образования на уровне А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, передать 

основную мысль, выразить свою точку зрения, используя 

активную лексику по теме, приводя обоснованные 

аргументы. Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

The purpose of the course is the formation of intercultural 

and communicative competence of students of non-linguistic 

specialties in the process of foreign language education at the 

level of A2 / B1. The course involves the ability to perceive 

authentic material, convey the main idea, express one’s point 

of view, using active vocabulary on the topic, giving 

reasoned arguments. The course content encompasses the 

socio-cultural, social, and educational and professional 

spheres. 

Знание иностранного 

языка в объеме 

программы средней 

школы 

Иностранный язык I 

 

  

The Knowledge of   

Foreign language in 

accordance with 

school curriculum 

Foreign language 

I 

  

  

Foreign Languages 

Department 

6 

ЖБП  

МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

K(O)T 

1104 

K(R)Ya 

1104 

K(R)L 

1104 

Қазақ (орыс) тілі  2 / 

Казахский (русский) язык 2 /  

Kazakh (Russian) language 2 

3 5 

Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, әлеуметтік 

тілдік, дискурстық, стратегиялық және мәдени-

әлеуметтік субьективті біліктілік сияқты компоненттерін 

дамытуға назар аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ 

тілінің тілдік ерекшелігі мен ұлттық-танымдық сапалары 

ескеріледі. Пәннің мазмұны қатысымның әлеуметтік-

тұрмыстық саласын, әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-

кәсіби саласын қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической компетенции, 

развитию мирового языка, дискурсу, стратегии и 

социально-культурной компоненте субъективных 

знаний. При обучении казахскому языку должны 

учитываться особенности языка и  национально-

познавательные  качества. Содержание дисциплины 

охватывает  социально-культурную, социально-бытовую 

и учебно-профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the National 

educational standard and with program of course. The 

characteristics of language and national specifics should be 

taken into account. 

 

 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын студенттерге 

арналған. Коммуникативті компетенцияның болашақ 

мамандарын қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, лингвистикалық 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде қазақ тілін 

білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание казахского 

языка в объеме 

программы средней 

школы 

Казахский язык І 

 

 

The Knowledge of  

kazakh  language in 

accordance with shool 

curriculum 

The Kazakh language 

I 

 

 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде орыс тілін 

білуі 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 
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құралдарды ғылыми бағыттағы мамандарға беру, 

формальды-коммуникативтік компетенцияларды 

студенттердің неязыковых ерекшеліктерін қалыптастыру 

процестерінде базалық стандартты В2, LSP, LAP 

стандарттау процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  казахских 

отделений университетов. Формирует у будущих 

специалистов коммуникативные компетенции – 

способности решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в конкретных 

речевых ситуациях научной сферы, формирует 

межкультурно-коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе образования на 

уровнях базовой стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the Kazakh 

University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of future 

specialists is to solve realistic communicative tasks in the 

specific linguistic means of the spherical spheres, to 

formulate intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the process of 

teaching the basic standard B2, LSP, LAP. 

Орыс тілі І 

 

 

Знание русского 

языка в объеме 

программы средней 

школы 

Русский язык І 

 

 

The Knowledge of  

Russian  language in 

accordance with shool 

curriculum 

The Russian language 

I 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

7 

ЖБП МК 

/ 

ООД ОК / 

GCD CC 

Fil 2102 

Fil 2102 

Fil 2102 

Философия  / 

Философия / 

Philosophy 

3 3 

«Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ халқының 

философиялық ойының  ерекшеліктері туралы білім 

алады, философияның негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және категорияларымен танысады.  

В процессе обучения курса «Философия» студенты 

получат знания об этапах развития философии, о 

специфике казахской философской мысли, ознакомятся с 

основными проблемами, понятиями и категориями 

философии. 

In the process of he course "Philosophy" is the students will 

get knowledge about the stages of the development of 

philosophy, about the specifics of Kazakh philosophical 

thought, get acquainted with the main problems, concepts and 

categories of philosophy. 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

 

Современная 

история Казахстана 

 

Modern history of 

Kazakhstan 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 

8 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

ET 1203 

/ 

ET 1203 

/ 

ET 1203 

Экономикалық теория / 

Экономическая теория / 

Economic theory 

2 3 

Пән экономика ғылымдарының генезизін, экономикалық 

теория пәнін, әдісін, функцияларын, өндіріс ресурстары 

мен факторларын, ұдайы өндіріс типтері мен фазаларын, 

өндірістік қызметті белсендіруде экономикалық 

қажеттіліктердің рөлін, экономикалық жүйе типтерін, 

меншік формаларын, микродеңгейде сұраныс пен 

ұсыныстың нарықтық тетіктерін, экономикадағы 

бәсекенің рөлін, монополия мәні мен түрлерін, 

тұтынушылар мінез-құлқының теориясын, өндіріс 

«Адам және қоғам» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Человек и 

общество» 

The school course of 

the discipline "Man 

Экономика және 

кәсіпкерлік / 

Экономики и 

предпринимательс

тва / 

Economics and 

Entrepreneurship 
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ресурстар нарығының қызмет ету ерекшеліктерін оқиды / 

Дисциплина изучает генезис экономической науки, 

предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории, ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности, рыночные 

механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов / 

Discipline studies the genesis of economic science, the 

subject, method, functions and tools of economic theory, 

resources and factors of production, the types and phases of 

reproduction, the role of economic needs in activating 

productive activities, types of economic systems, forms of 

ownership, market demand and supply mechanisms at the 

microlevel, the role competition in the economy, the nature 

and forms of monopolies, the theory of consumer behavior, 

the features of the functioning of markets for productive 

resources 

and Society" 

9 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

Mik 

1204 / 

Mik 

1204 / 

Mik 

1204 

Микроэкономика / 

Микроэкономика / 

Microeconomics 

2 3 

Қоғамның экономикалық саласында қызмет ету және 

даму туралы жүйелік ұсыныс береді, арнайы 

экономикалық пәндерде болашақта қаолданылатын 

жалпы экономикалық түсінік пен ұсыныстар жасайды, 

шаруашылық деңгейінде дамудың мүмкін объективті 

заңдар жинағын ұсынады / 

Дает системное представление о функционировании и 

развитии экономической сферы общества, вводит общие 

экономические понятия и представления, которые в 

дальнейшем будут использоваться в специальных 

экономических дисциплинах, представляет набор 

возможных объективных законов развития уровня 

хозяйствования / 

Gives a systematic understanding of the functioning and 

development of the economic sphere of society, introduces 

common economic concepts and concepts that will later be 

used in special economic disciplines, presents a set of 

possible objective laws for the development of the level of 

management 

Экономикалық 

теория / 

Экономическая 

теория / 

Economic theory 

Экономика және 

кәсіпкерлік / 

Экономики и 

предпринимательс

тва / 

Economics and 

Entrepreneurship 

10 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

Mak 

1205 / 

Mak 

1205 / 

Mak 

1205 

Макроэкономика / 

Макроэкономика / 

Macroeconomics 

2 3 

Ұлттық шаруашылықтың қызмет етуі мен дамуы туралы 

жүйелік түсінік береді, болашақта арнайы экономикалық 

пәндерде қолданылатын макроэкономикалық 

субъектілер, объектілер және процесстер туралы жалпы 

экономикалық түсініктерді енгізеді / 

Дает системное представление о функционировании и 

Микроэкономика / 

Микроэкономика / 

Microeconomics 

Экономика және 

кәсіпкерлік / 

Экономики и 

предпринимательс

тва / 

Economics and 
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развитии национального хозяйства, вводит общие 

экономические понятия и представления о 

макроэкономических субъектах, объектах и процессах, 

которые в дальнейшем будут использоваться в 

специальных экономических дисциплинах / 

Gives a systematic understanding of the functioning and 

development of the national economy, introduces general 

economic concepts and ideas about macroeconomic entities, 

objects and processes that will later be used in special 

economic disciplines 

Entrepreneurship 

11 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

Sta 

2206 / 

Sta 

2206 / 

Sta 

2206 

Статистика / 

Статистика /  

Statistics 

2 3 

Әлеуметтік экономикалық құбылыстар мен процестердің 

кең спектрін зерттеу мен талдаудың статистикалық 

әдістерімен байланысты барлық сұрақтарды қамтиды / 

Охватывает круг вопросов, связанных со ста- 

тистическими методами анализа и исследования 

широкого спектра социально-экономических явлений и 

процессов / 

It covers a range of issues related to statistical methods of 

analysis and research of a wide range of socio-economic 

phenomena and processes 

Экономикалық 

теория / 

Экономическая 

теория / 

Economic theory 

Есеп, талдау және 

аудит / 

Учет, аудит и 

анализ / 

Accounting, audit 

and analysis 

12 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

Mar 

2207 / 

Mar 

2207 / 

Mar 

2207 

Маркетинг / 

Маркетинг / 

Marketing 

2 3 

Маркетинг философиясын, нарықты талдау әдістерін, 

тауар өндірушінің бәсекелік жағдайын бағалау әдістерін 

зерттейді, деңгейлер бойынша тауар әзірлеу туралы 

түсінікті қалыптастырады, маркетингтік мақсат қою, 

маркетингтік стратегияны әзірлеу, маркетинг кешенін 

әзірлеу, нарықта тауарды жылжыту тактикасын 

жоспарлау мәселелерін қарастырады / 

Изучает философию маркетинга, методы анализа рынка, 

методы оценки конкурентного положения 

товаропроизводителя, формирует представления о 

разработке товара по уровням, рассматривает вопросы  

маркетинового целеполагания, выработки маркетинговой 

стратегии, разработки комплекса маркетинга, 

планирования тактики продвижения товара на рынок / 

He studies the marketing philosophy, methods of market 

analysis, methods for assessing the competitive position of 

the commodity producer, forms ideas on the development of 

goods by levels, considers marketing goals, develops 

marketing strategies, develops a marketing mix, and plans 

tactics for marketing 

Экономикалық 

теория / 

Экономическая 

теория / 

Economic theory 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism 

13 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

Fin 

2209 / 

Fin 

2209 / 

Fin 

2209 

Қаржы / 

Финансы / 

Finance 

2 3 

Меншіктің әр түрлі формасындағы кәсіпорындардың 

қаржысы, мемлекеттік қаржы ұйымдары және 

теориялары, қаржы жүйесі жұмысының түсінігі мен 

ерекшеліктері сұрақтарды қарастырады / 

Рассматривает вопросы о понятии и особенностях 

работы финансовой системы,  теории и организации 

Микроэкономика / 

Микроэкономика / 

Microeconomics 

Қаржы / 

Финансы / 

Finance 
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государственных финансов, финансов предприятия 

различных форм собственности, а также формирует 

представления об особенностях функционирования 

финансовых рынков / 

He considers questions about the concept and peculiarities of 

the work of the financial system, the theory and organization 

of public finances, the finance of enterprises of various forms 

of ownership, and also forms representations about the 

features of the functioning of financial markets 

14 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

KBST 

2202 

POIY 

2202 

PORL 

2202 

Кәсіби бағытталған шет тілі  / 

Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык / 

Professionally Oriented Foreign 

Language 

2 3 

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес мамандық 

студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік 

құзырлықтарын B2 деңгейінде қалыптастыру. Курс 

шетел тілінде мамандық бойынша терминологияны 

меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны қабылдау, 

мақсатты түрде ақпарат алмасу, кәсіби тілдесім мәселесі 

бойынша алдын-ала дайындалмаған пікірді қабылдау 

қабілетін ұсынады. 

Курс нацелен на формирование межкультурно-

коммуникативной компетенции студентов неязыковых 

специальностей в процессе иноязычного образования на 

уровне базовой стандартности (В2). Курс предполагает 

изучение терминологии по специальности на 

иностранном языке, умение воспринимать сообщения 

профессионального характера,  целенаправленно 

обмениваться информацией, продуцировать  

неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения. 

The course is aimed at the formation of intercultural and 

communicative competence of students of non-linguistic 

specialties in the process of foreign language education at the 

basic standard level (B2). The course assumes the study of 

terminology on specialty in a foreign language, the ability to 

perceive messages of a professional nature, purposefully 

exchange information, produce an unprepared statement on 

the problems of professional communication. 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 

15 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

KK(O)T 

2201 

POK(R)

Ya 2201 

POK(R)

L 2201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі /  

Профессиональный казахский 

(русский) язык / 

Professionally oriented Kazakh 

language 

2 3 

Мамандықтарына қатысты сөздерді меңгерту арқылы 

кейбір атауларды, анықтамаларды, түсініктерді, 

құбылыстарды баяндап, түсіндіруге  машықтандыру. 

Мамандыққа қатысты танымдық материалдар жинау 

және оқытушының бақылауымен оларды баяндау. 

Оқулықта берілген тақырыптық-танымдық мәтіндерді 

оқу, аудару, түсіну, мазмұнын айту, өз көзқарастарын 

білдіру. 

Данная дисциплина предполагает соответствие 

определенной специальности, усвоение терминов 

специальности, их дефиниции, научные комментарии. 

Қазақ тілі І, ІІ 

Казахский язык І, ІІ 

Kazakh language I, II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 
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Отбор необходимого материала по своей специальности 

и под руководством преподавателя. Чтение  текстов по 

специальности, перевод, понятие содержания, пересказ и 

умение высказать свою точку зрения. 

To express your own opinion freely; and to write in Kazakh 

accurately. To know rules of grammar of Kazakh language 

To be able to use grammar themes in speaking situations 

(texts, dialogues, disputes etc.). To have ability to use 

Kazakh language orthographically in daily speech 

 

«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша базалық 

дайындық мамандар құрамына кіреді. Осы пән  арқылы 

орыс тілді кәсіби түрде терең оқуды мақсат  етеді.  Осы 

кәсіби тілде объектінің сапалы емес сипаттамалары, 

сондай-ақ белгілі бір ерекшеліктерді ескере отырып, 

қарастырады. 

Изучение дисциплины «Профессионально 

ориентированный русский язык» в высшем учебном 

заведении является составной частью базовой 

подготовки специалистов. Данная дисциплина 

предполагает глубокое изучение языка определенной 

специальности или профессионального языка. При этом 

профессиональный язык выступает не в качестве 

объекта, а в качестве средства овладения базовыми 

знаниями специальности 

Studying disciplines "Professional oriented Russian 

language" in a high school curriculum is a part of basic 

training of specialists. The wise discipline presupposes a 

sophisticated learning of the language specific or professional 

language. While the professional language is virtually non-

existent, and the quality of the acquired knowledge base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі  

Русский язык  

The Russian language  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

16 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

BEA 

2208 / 

BUA 

2208 / 

AA 

2208 

Бухгалтерлік есеп және   

аудит / 

Бухгалтерский учет и аудит / 

Accounting and Audit 

2 3 

Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың және қаржылық, 

басқарушылық және салықтық есептілікті 

қалыптастырудың теориялық және әдістемелік негіздерін 

оқиды; бухгалтерлік есепті жүргізудің реттеуші 

процедуралары, ұлттық және халықаралық стандарттар 

туралы түсінікті қалыптастырады / 

Изучает теоретические и методологические основы 

организации бухгалтерского учета и формирования 

финансовой, управленческой и налоговой отчетности; 

формирует представления о национальных и 

международных стандартах, регламентирующие 

процедуры ведения бухгалтерского учета / 

He studies the theoretical and methodological foundations of 

the organization of accounting and the formation of financial, 

management and tax reporting; Forms representations about 

Қаржы / 

Финансы / 

Finance 

Есеп, талдау және 

аудит / 

Учет, аудит и 

анализ / 

Accounting, audit 

and analysis 
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national and international standards, regulating accounting 

procedures 

17 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

BU 

2210 / 

OB 

2210 / 

OB 

2210 

Бизнесті ұйымдастыру / 

Организация бизнеса / 

Organization of business 

2 3 

Бизнесті ұйымдастыру бизнес саласындағы 

ұйымдастырушылық және өндірістік-экономикалық 

қатынастар, тәжірибеде ғылыми тәсілдерді қолдану 

мүмкіндіктері, сонымен қатар бизнесті ұйымдастыру 

саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау 

тетіктері, кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары 

бойынша жеке іс туралы заманауи пән болып табылады / 

Организация бизнеса является современной дисциплиной 

об организационных и производственно-экономических 

отношениях в сфере бизнеса, возможностях применения 

научных подходов на практике, а также механизме 

принятия управленческих решений в области 

организации бизнеса, собственного дела, по 

приоритетным направлениям предпринимательской 

деятельности / 

The organization of business is a modern discipline on 

organizational and production-economic relations in 

business, the possibilities of applying scientific approaches in 

practice, as well as the mechanism for making managerial 

decisions in the field of business organization, own business, 

in priority areas of entrepreneurial activity 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

18 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

Men 

3301 / 

Men 

3301 / 

Man 

3301 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

3 5 

Менеджмент жүйесіндегі менеджмент қызметінің 

құрамы мен табиғатын, ұйымдастру формалары мен 

ұйымдастырушылық қатынастарды, менеджмент 

жүйесіндегі ақпарат алмасуды, басқару шешімдерін 

әзірлеу процесін, менеджмент қызметіндегі 

ынталандыруды оқытады, ұйымдағы адам рөлін 

анықтайды, менеджмент жүйесіндегі реттеу және 

бақылау процесін, сонымен қатар басқарудағы стратегия 

мен тактиканы қарастырады / 

Изучает природу и состав функций менеджмента, 

организационные отношения и формы организации в 

системе менеджмента, коммуникации в системе 

менеджмента, процесс разработки управленческих 

решений, мотивацию деятельности в менеджменте, 

определяет роль человека в организации, рассматривает 

процесс регулирования и контроля в системе 

менеджмента, а также  стратегию и тактику в системе 

менеджмента / 

Studying the nature and composition of management 

functions, organizational relations and organizational forms 

in the management system, communication in the 

management system, the process of developing managerial 

decisions, motivating activities in management, determines 

Микроэкономика / 

Микроэкономика / 

Microeconomics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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the role of the person in the organization, examines the 

process of regulation and control in the management system, 

as well as the strategy and tactics in the management system 

19 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

PB 3 

302 / 

UP 

3302 / 

PM 

3302 

Персоналды басқару / 

Управление персоналом / 

Personal managеment 

2 3 

Кәсіпорын немесе ұйым қажеттіліктерін қамтамасыз ету 

тұрғысынан еңбек нарығының даму жағдайын және 

тенденциясын, персонал қызметін ұйымдастыруды 

жетілдіру бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге 

асыру әдістерін, персоналды кәсіби дамыту 

бағдарламасын әзірлеу және жүзеге асыру, сонымен 

қатар олардың тиімділігін бағалау әдістерін, тәуекелді 

бағалау әдістерін, персоналды басқаруда қабылданған 

шешімнің әлеуметтік және экономикалық тиімділігін 

кәсіпорында немесе ұйымда персоналды ынталандыруды 

жетілдіру бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге 

асыру әдістерін оқытады / 

Изучает состояние и тенденции развития рынка труда с 

точки зрения обеспечения потребности предприятия или 

организации в персонале, методы разработки и 

реализации мероприятий по совершенствованию 

организации труда персонала, методы разработки и 

реализации программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность, методы оценки 

рисков, социальную и экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении персоналом, 

методы разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию мотивации и стимулированию 

персонала предприятия или организации / 

It studies the state and development trends of the labor 

market from the point of view of ensuring the needs of an 

enterprise or organization in personnel, the methods of 

developing and implementing measures to improve the 

organization of staff's work, methods for developing and 

implementing a program for the professional development of 

personnel and assess their effectiveness, methods for 

assessing risks, social and economic efficiency decisions in 

the management of personnel, methods for developing and 

implementing measures to improve motivation and promote 

enterprises or organizations 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

20 

ДВО 

ҚОТ 

АТТ 

DSh 

1401(1) 

DSh 

1401 (2) 

DSh 

2401(3). 

DSh 

2401(4) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

8 1,2,3,4 

Пән студенттерді дене шынықтыруға ынталандыру және 

құндылықты қалыптастыру, салауатты өмір салтын 

қалыптастырып тұрақты жаттығулар жасау, жеке 

тұлғаның денесінің шынығуын қалыптастыру, әлеуметтік 

және кәсіби қызметке үйрету, денсаулықты сақтау және 

насихаттау саласында студенттердің білім алуына 

бағытталған. 

Дисциплина направлена на приобретение студентами 

«Дене шынықтыру» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Физкультура» 

The school course of 

the discipline 

Дене шынықтыру 

және спорт / 

Физическая 

культура и спорта / 

Physical culture and 

sports 
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знаний в области физической культуры, формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, формирование физической культуры 

личности, подготовку к социально- профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

The discipline is aimed at the acquisition by students of 

knowledge in the field of physical culture, the formation of a 

motivational and value attitude to physical culture, setting a 

healthy lifestyle, the need for regular exercise, the formation 

of a physical culture of the individual, training for social and 

professional activities, preservation and promotion of health 

"Physical Culture" 

21 

ДВО 

ҚОТ 

АТТ 

OP 

1402 / 

UP 

1402 / 

EI 1402 

Оқу практикасы  / 

Учебная практика /  

Educational internship 

4 2 

Әр түрлі меншіктегі және ұйымдық нысандағы 

кәсіпорындарда кәсіби қызмет атқарудағы тәжірибелік-

коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған /  

Предполагает формирование практических 

коммуникативных навыков ведения профессиональной 

деятельности на предприятиях различной формы 

собственности и организационной формы / 

It presupposes the formation of practical communicative 

skills of conducting professional activity at enterprises of 

various forms of ownership and organizational form 

Мамандыққа 

кіріспе / 

Введение в 

специальность / 

Introduction to the 

specialty 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

22 

ДВО 

ҚОТ 

АТТ 

OP 

2403 / 

РP  

2403 / 

IE 2403 

Өндірістік практика  / 

Производственная практика / 

Industrial externship 

3 

 

9 

 

Кәсіпорындарда кәсіби қызмет атқару бойынша кәсіби 

дағдыларды қалыптастыруды қарастырады. Әзірленген 

шешімдердің тиімділігін анықтауға және оларды жүзеге 

асырудың оңтайлы жолдарын анықтау қабілетіліктерін 

дамытуға бағытталған / 

Предполагает формирование практических навыков 

ведения профессиональной деятельности на 

предприятиях. Направлена на развитие умений в области 

определения эффективности принимаемых решений и 

поиска оптимальных методов реализации / 

It presupposes the formation of practical skills in the conduct 

of professional activities in enterprises. It is aimed at 

developing skills in the field of determining the effectiveness 

of decisions made and searching for optimal methods of 

implementation 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

23 

ДВО 

ҚОТ 

АТТ 

DAP 

4404 / 

РP  

4404 / 

PDE 

4404 

Диплом алдындағы 

(өндірістік) практика /   

Преддипломная 

(производственная)  

практика  / 

Pre – diploma (industrial) 

externship 

3 9 

Шаруашылық және басқа да субъектілерде барлық 

теориялық курстар бойынша алынған білімді қолдану 

арқылы кәсіби әрекет атқарудың тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастыруды қарастырады / 

Предусматривает развитие практических навыков 

ведения профессиональной деятельности в 

хозяйствующих и иных субеъектах с учетом применения 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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знаний, полученных в ходе освоения всего цикла  

теоретического обучения / 

It provides for the development of practical skills for 

conducting professional activities in economic and other sub-

subjects, taking into account the application of knowledge 

gained during the entire cycle of theoretical training 

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) 

24 

ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

RZh 

1106 

RZh 

1106 

RZh 

1106 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

2 3 

Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының 

іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, 

прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс 

болуы қажет. Студент жастардың зердесі мен санасының 

ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың 

басты шарты болып табылады.  

В условиях современной реальности, фундаментальным 

принципом развития общества  должно стать стремление 

молодежи к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности.  

Восприимчивость и открытость сознания студенческой 

молодежи – главное условие эффективной реализации 

модернизации общественного сознания.  

In the conditions of modern reality, the fundamental principle 

of the development of society should be the desire of young 

people for knowledge, for pragmatism, for competitiveness. 

The receptiveness and openness of the consciousness of 

student youth is the main condition for the effective 

implementation of modernization of public consciousness. 

«Қазақстан тарихы» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«История 

Казахстана» 

The school course of 

the discipline "History 

of Kazakhstan" 

Еуразиялық 

зерттеулер 

кафедрасы 

Кафедра 

Евразийских 

исследований 

Department of 

Eurasian Studies 

25 

ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD EC 

KB 

1107 

PB 1107 

EB 

1107 

Кәсіпкерлік және бизнес / 

Предпринимательство и 

бизнес/ 

Entrepreneurship and business 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, қызметтің 

экономикалық, әлеуметтік және экологиялық аясы; 

бизнес идея және бизнес жоспарды дамыту; пәннің 

негізгі бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке 

жауапкершілікке, ынталандыруға, инновациялыққа, 

талпынысқа және қоғам алдындағы жауапкершілікке 

үйретеді. 

Данный курс включает три направления: бизнес 

администрирование, экономика, социальные и 

экологические  рамки жизнедеятельности; бизнес идея и 

разработка бизнес плана. Особое значение в курсе 

уделяется важности формирования таких позиций, как 

персональная ответственность, мотивация, дух 

инноваций, любопытство и ответственность перед 

обществом.  

This course includes three directions: Business 

administration, Economics, social and ecological framework 

of life; Business idea and business plan development. The 

special value in this course is given to the importance of 

forming such positions as personal responsibility, motivation, 

«Қазақстан тарихы» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«История 

Казахстана» 

The school course of 

the discipline "History 

of Kazakhstan" 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы / 

Кафедра экономки 

и 

предприниматель-

ства / 

Department of 

Economy and 

Entrepreneurship 
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the spirit of innovation, curiosity, social responsibility. 

26 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

MK 

1211 / 

VS 

1211 / 

IS 1211 

Мамандыққа кіріспе / 

Введение в  

специальность / 

Introduction to the specialty 

3 5 

Пән басқару саласында кәсіби қызмет атқарудың алғы 

шарттарын қарастырады. Негізгі сұрақтар ретінде 

«Менеджмент» мамандығы бойынша білім алушылардың 

кәсіби қызмет сипаттарын, кәсіби қызмет объектілерін, 

заманауи кәсіпорындарды басқару үрдісінің 

спецификасы және басқару құрылымын қарастырады / 

Дисциплина изучает основные предпосылки ведения 

профессиональной деятельности в сфере управления. В 

качестве базовых вопросов рассматривает: 

характеристики профессиональной деятельности 

обучающихся специальности «Менеджмент», основные 

объекты профессиональной деятельности, специфика 

процесса управления на современных предприятиях, 

структура управления и т.д. / 

Discipline studies the basic prerequisites for conducting 

professional activities in the field of management. As the 

basic issues, examines: the characteristics of the professional 

activities of students in the specialty "Management", the main 

objects of professional activity, the specifics of the 

management process in modern enterprises, the management 

structure, etc. 

- 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

27 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

EM 

1212 / 

ME 

1212 / 

ME 

1212 

Экономикадағы математика / 

Математика в экономике / 

Mathematics in Economics 

3 5 

Мақсатты қызмет және шектеулер түсінігін, модельдеу 

процесінің кезеңдерін, математикалық модельдер және 

оның негізгі элементтерін, модельдің негізгі түрлерін 

(теориялық-аналитикалық және қолданбалы, 

детерминисттік және стохастикалық, статикалық және 

динамикалық, ашық және жабық, макро және 

микроэкономикалық), толық, қарапайым және 

имитациялық математикалық модельді, сонымен қатар 

модельдеу процесінің элементтерін және кезеңдерін 

қарастырады / 

Рассматривает понятие целевой функции и ограничений, 

этапы процесса моделирования, математические модели 

и ее основные элементы, основные типы моделей 

(теоретико-аналитические и прикладные, 

детерминистские и стохастические, статические и 

динамические, открытые и замкнутые, макро- и 

микроэкономические), полную, упрощенную и 

имитационную математическую модель, а также 

элементы и этапы процесса моделирования / 

Considers the concept of objective function and constraints, 

the stages of the modeling process, mathematical models and 

its basic elements, the main types of models (theoretical-

analytical and applied, deterministic and stochastic, static and 

dynamic, open and closed, macro- and microeconomic), 

«Алгебра» пәнінің 

мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Алгебра» 

The school course of 

the discipline 

"Algebra" 

 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

complete, simplified and Simulation mathematical model, as 

well as elements and stages of the modeling process 

28 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

UMK 

2213 / 

OP 

2213 / 

OB 

2213 

Ұйымдық мінез-құлық / 

Организационное поведение / 

Organizational behavior 

3 5 

«Ұйымдық мінез-құлық» ғылымының генезисі мен 

дамуын, тұлға және ұйым түсініктерін, ұйымдық мінез-

құлық мәні мен бағыттарын, ұйымдағы тұлғаның мінез-

құлық теориясын, әлеуметтендіруді және рөлдік мінез-

құлықты, ынталандыру мен нәтижелілікті, топтық мінез-

құлықты қалыптастыру процесін, жұмыс орнындағы 

топаралық қақтығыстар мен күйзелістерді жеңу әдістерін 

оқытады / 

Изучает генезис и развитие науки «Организационное 

поведение», понятие  личности и организации, сущность 

и направления ОП, теорию поведения личности в 

организации, социализацию и ролевое поведение в 

организации, мотивацию и результативность 

организации, процесс  формирование группового 

поведения в организации, методы преодоления 

межгрупповых конфликтов и стрессов на рабочем месте / 

Studies the genesis and development of science 

"Organizational behavior", the concept of personality and 

organization, the nature and directions of the OP, the theory 

of the behavior of the individual in the organization, 

socialization and role behavior in the organization, the 

motivation and effectiveness of the organization, the process 

of formation of group behavior in organizations, methods for 

overcoming intergroup conflicts and stress in the workplace 

Экономикалық 

теория / 

Экономическая 

теория / 

Economic theory 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

29 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

SM 

3214 / 

SM 

3214 / 

SM 

3214 

Стратегиялық  менеджмент / 

Стратегический менеджмент / 

Strategic management / 

3 5 

Нақты жағдайлардағы өмір сүру тұжырымдамаларын 

қарастырады. Ұйымдағы болашақта қандай болуы 

қажеттігі туралы нақты түсінік береді: қандай жағдайда 

жұмыс жасайды, нарықта қандай позицияны ұстанады, 

бәсекелік артықшылықтар қандай болуы қажет, ұйымда 

қандай өзгерістерді жүзеге асыру қажет / 

Рассматривает концепции выживания в конкретных 

условиях. Даёт конкретное представление о том, какой 

должна быть организация в будущем: в каком окружении 

ей предстоит работать, какую позицию занимать на 

рынке, какие иметь конкурентные преимущества, какие 

изменения в организации предстоит осуществить /  

He considers the concepts of survival in specific conditions. 

It gives a concrete idea of what the organization should be in 

the future: in what environment does it have to work, what 

position to occupy in the market, what to have competitive 

advantages, what changes in the organization are to be made 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

30 
ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

BP 

1108 / 

Басқару психологиясы 

Психология управления 
2 3 

Қазіргі даму жағдайында қоғамда басқару  процесінің 

психологиялық мазмұны рөлі артуда. Курсты оқу 
- 

Әлеуметтік 

педагогика және 
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GCD/EC PU 

1108 / 

PM 

1108 

Management psychology барысында студенттер басқару қызметінің 

психологиялық компонентінің рөлі мен көп өлшемді 

мазмұны туралы қазіргі заманғы идеялармен таныстыру, 

сондай-ақ студенттердің болашақ кәсіптік қызметінде 

пайдаланатын ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын 

басқарудағы практикалық дағдыларын игеру. 

В современных условиях развития общества возрастает 

роль психологического содержания процесса управления. 

В ходе изучения курса студенты ознакомятся с 

современными представлениями о роли и 

многоаспектном содержании психологического 

компонента управленческой деятельности, а также 

приобретут практические навыки управления 

поведением людей в организации, которые они смогут 

использовать в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

In the modern conditions of the development of society, the 

role of the psychological content of the management process 

increases. In the course of the course, students will get 

acquainted with modern ideas about the role and 

multidimensional content of the psychological component of 

management activities, and acquire practical skills in 

managing the behavior of people in organizations that they 

can use in their future professional activities. 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-knowledge 

 

31 

ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

STP 

1108 / 

TPP 

1108 / 

TPP 

1108 

Cаясат теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics 

2 3 

Саясат теориясы мен тәжірибесінің негіздері, қоғам 

өмірінің саяси саласын талдау: саяси институттар, саяси 

билік, саяси жүйе, саяси дамудың үрдістері мен саяси 

процестер. 

Основы теории и практики политики, анализ 

политической сферы жизни общества: политические 

институты, политическая власть, политическая система, 

политические процессы и тенденции политического 

развития. Fundamentals of theory and practice of politics, 

analysis of the political sphere of society: political 

institutions, political power, political system, political 

processes and trends of political development. 

- 

Саясаттану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

политологии 

 

Department of 

Political Science 

32 

ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

Mad 

1108 

Cul 

1108 

Cul 

1108 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

2 3 

Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

мәдениетке біртұтас көзқарасы адамның әлемге емдеудің 

әмбебап тәсілі, оның рухани дамуы үшін ең маңызды 

шарты және теория мен мәдениет тарихының 

мәселелерін түсінуге үйрету болып табылады. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели целостное 

представление о культуре как универсальном способе 

отношения человека к миру, важнейшем условии его 

духовного развития и научить разбираться в вопросах 

- 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 
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теории и истории культуры. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned by the 

fact that students have a holistic view of culture as a 

universal way of treating a person to the world, the most 

important condition for his spiritual development, and to 

teach him to understand the issues of theory and the history 

of culture. 
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ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

OTT 

1108 

OTT 

1108 

ОТТ 

3115 

 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

2 3 

«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың қажеттілігі тұлғаның 

рухани-адамгершілік мүмкіндіктерін дамыту және 

мәдениет пен әлеуметтік шығармашылық субъектісі 

ретінде жалпыұлттық қазақстандық идеямен 

ұштастырылатын жеке тұлғалық құндылықтар жүйесін 

қалыптастыру  болып табылады.  

Необходимость обучения курса «Самопознание» 

обусловлена значимостью  развития духовно-

нравственных качеств личности как субъекта культуры. 

Дисциплина направлена на формирование  системы 

ценностей в соответствии с общечеловеческими 

идеалами, универсальными принципами и  нормами 

национальной культуры. 

The necessity of learning the course "self-Knowledge" is due 

to the importance of the development of spiritual and moral 

qualities of the individual as a subject of culture. The 

discipline is aimed at the formation of a system of values in 

accordance with universal ideals, universal principles and 

norms of national culture. 

«Өзін-өзі тану» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Самопознание» 

The school course of 

the discipline " Self-

knowledge " 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-knowledge 
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ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

SZKM 

1108 / 

AC 

1108 / 

AC 

1108 

 

Сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы мәдениет 

Антикоррупцион 

ная культура 

Anti-corruption culture 

3 5 

Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы қажетті 

жалпы идеяларды беру, Қазақстан Республикасының 

заңнамасының негізгі нормаларына, оның ішінде 

конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және 

өзге де нормативтік құқықтық актілермен танысуға 

итермелейді.  

Цель изучения учебной дисциплины - раскрытие таких 

категорий, как право и государство, дать необходимое 

общее представление студентам о национальных 

отраслях права, ознакомление с основными нормами 

права Республики Казахстан, в том числе нормативно-

правовыми актами в сфере конституционного, 

административного, гражданского, уголовного и иных 

отраслей права Казахстана. 

The purpose of the study of the discipline - the disclosure of 

categories such as law and the state, to give the necessary 

General idea to students about the national branches of law, 

Заманауи Қазақстан  

тарихы / 

Современная 

история    

Казахстана / 

Modern history of 

Kazakhstan 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық 

 

Теория и история 

государства и 

права, 

конституционное 

права 

 

Theory and history 

of state and law, 

constitutional law 
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familiarization with the basic rules of law of the Republic of 

Kazakhstan, including legal acts in the field of constitutional, 

administrative, civil, criminal and other branches of law of 

Kazakhstan. 
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ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

СTCBK 

1108 / 

CTOP 

1108 / 

DTI 

1108 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by 

branches application 

2 3 

Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік 

бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі 

кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық 

ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные этапы  внедрения и 

реализации Государственной программы РК «Цифровой 

Казахстан», цифровые платформы оказания электронных 

услуг, различные способы обработки цифровой 

информации в различных профессиональных областях. 

The discipline examines the main stages of implementation 

and realization of the State Program of the Republic of 

Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digital platforms for the 

provision of electronic services, various ways of processing 

digital information in various professional fields. 

«Информатика» 

пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Информатика» 

School course of the 

discipline 

"Informatics" 

Информатика 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Информатики 

 

Department of 

Computer science 
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ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

TMIR 

1108 / 

CRDR 

1108 / 

SCBR 

1108 

Тіл мәдениеті және  

іскери риторика  

Культура речи и  

деловая риторика 

Speech culture and business rhe

toric 

2 3 

Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа қатысушыны 

коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған, ол кәсіптік маңызды жағдайларда жеке 

тұлғалармен байланыс орнату үшін қажетті білім мен 

дағдылар жиынтығы болып табылады.  

Курстың мақсаты - әдеби тіл нормаларының теориялық 

негіздерін оқып үйрену және тиімді сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Тілдік қарым-қатынасты қалыптастыру 

және қолдау, коммуникативті нәтижеге жетуді 

қамтамасыз ететін негізгі риторикалық стратегиялар мен 

тактикалармен танысу, студенттердің сөйлеу мәдениетін 

жақсарту. 

Дисциплина направлена на формирование у участника 

делового общения комплексной коммуникативной 

компетенции, представляющей собой совокупность 

знаний и навыков, необходимых для установления 

межличностного контакта в профессионально значимых 

ситуациях, обучение речевым средствам установления и 

поддержания эффективной коммуникации, ознакомление 

с основными риторическими стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими достижение коммуникативно-

значимого результата, совершенствование культуры речи 

обучающихся. Целью курса является изучение 

теоретических основ норм литературного языка и 

формирование навыков эффективного публичного 

выступления.  

Кәсіби орыс тілі 

Профессиональный 

русский язык 

Professional Russian 

language  

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 
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Discipline is aimed at forming in the participant of business 

communication an integrated communicative competence, 

which is a set of knowledge and skills necessary for 

establishing interpersonal contacts in professionally 

significant situations. The aim of the course is to study the 

theoretical foundations of the norms of the literary language 

and to form the skills of effective public speaking. Teaching 

speech tools to establish and maintain effective 

communication, acquaintance with the basic rhetorical 

strategies and tactics ensuring the achievement of a 

communicatively meaningful result, improving the speech 

culture of students. 
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ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

Aleu 

1108 

Soc 

1108 

Soc 

1108 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

2 3 

Әлеуметтану пәні ғылым ретінде, оның негізгі 

заңдылықтары; құрлымы және функциялары; 

социологиялық ойдың даму тарихы; жеке адамның 

әлеуметтік статусы, әлеуметтік мінез-құлық, жалпы сана 

және көпшілік іс-әрекет; әлеуметтік қозғалыстар; 

қақтығыстар және оларды шешу жолдары; зерттеудің 

мазмұны әдісі және тәжірибесі; қоғам дамуының 

әлеуметтік ерекшеліктері және проблемалары; әлеуметтік 

зерттеуді дайындау мен өткізу 

Предмет социологии как науки, основные законы, 

структура, функции; история развития социологической 

мысли; социальный статус личности, социальное 

поведение и социальные роли; социальные отклонения; 

массовое сознание и массовые действия; социальная 

стратификация, социальные институты, конфликты и 

логика их разрешения; социологические исследования 

как инструмент познания проблем общества, подготовка 

и проведение социологического исследования 

The subject of sociology as a science, basic laws, structure, 

functions; history of sociological thought; social status of the 

person, social behavior and social roles; social deviations; 

mass consciousness and mass actions; social stratification, 

social institutions, conflicts and logic of their resolution; 

sociological research as a tool of cognition of society's 

problems, preparation and conduct of sociological research 

- 

Әлеуметтану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социологии 

 

Department of 

Sociology 
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ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD/EC 

Pol 

1108 / 

Pol 

1108 / 

РС  

1108 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

2 3 

Учебный курс «Политология»  формирует знания о 

законах и закономерностях мировой политики и 

современных политических процессов, объясняя суть и 

содержание политики национальных государств, на 

основе обеспечения национальной безопасности и 

реализации национальных интересов. Изучение данного 

курса содействует пониманию внутренних и внешних 

связей и отношений, основных тенденций и 

закономерностей, действующих в различных 

- 

Саясаттану 

кафедрасы 

Кафедра 

Политологии 

Department of 

Political Science 
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политических системах, выработке объективных 

критериев социального измерения политики. Целью 

преподавания курса является изучение закономерностей 

формирования и функционирования политики, 

подготовка студентов к участию в политической жизни 

страны, формирование активной гражданской позиции. 

«Саясаттану» оқу курсы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету және ұлттық мүдделерді жүзеге асыру негізіндегі 

ұлттық мемлекеттер саясатының мәні мен мазмұнын 

түсіндіре отырып, қазіргі саяси процестер мен әлемдік 

саясаттың заңдары мен заңдылықтары жөніндегі 

білімдерді қалыптастырады. Аталған курсты оқу түрлі 

саяси жүйелердегі әрекет ететін негізгі үрдістер мен 

заңдылықтарды, ішкі және сыртқы байланыстар мен 

қатынастарды түсінуге, саясатты әлеуметтік 

өлшемдеудің объективті критерийлерін жасауға ықпал 

етеді. Курсты оқытудың мақсаты саясатты қалыптастыру 

мен оның қызмет етуінің заңдылықтарын зерттеу, елдің 

саяси өміріне қатысуға студенттерді дайындау, белсенді 

азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады. 

The training course "Political Science" forms 

knowledge of the laws and laws of world politics and modern 

political processes, explaining the essence and content of the 

policy of national states, on the basis of ensuring national 

security and the realization of national interests. The study of 

this course contributes to the understanding of internal and 

external connections and relationships, major trends and 

patterns of working in different political systems, the 

development of objective criteria for social policy dimension. 

The purpose of teaching the course is to study the patterns of 

the formation and functioning of politics, the preparation of 

students for participation in the political life of the country, 

the formation of an active civic position. 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

OM 

2215 / 

PM 

2215 / 

PM 

2215 

Өндірістік менеджмент / 

Производственный 

менеджмент / 

Production management 

4 6 

Кешендік жүйе ретінде нақты нарықта шығарылатын 

өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді, 

өндірістік қызметті ұйымдастырудың теориялық, 

әдістемелік, сонымен қатар тәжірибелік сұрақтарын 

қарастырады / 

Как комплексная система, обеспечивает 

конкурентоспособность выпускаемых изделий на 

конкретном рынке, рассматривает теоретические, 

методические, а также практические вопросы 

организации производственной деятельности / 

As a comprehensive system, it ensures the competitiveness of 

manufactured products in a particular market, considers 

theoretical, methodological, and practical issues of 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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organizing production activities 

40 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KKSM  

2216 / 

MSU 

2216 / 

SM 

2216 

Кызмет көрсету саласындағы 

менеджмент / 

Менеджмент в сфере  услуг /  

Service management 

4 6 

Қызмет көрсету (сауда) саласында басқару процесстерін 

талдау және модельдеуді, қызмет көрсету саласында 

басқару шешімдерін дайындау және қабылдау үшін 

ақпараттарды іздеуді, талдау және бағалау әдістерін, 

ұйымдарды, бөлімшелерді, қызметкерлер топтарын және 

т.б. басқаруды оқытады / 

Изучает анализ и моделирование процессов управления в 

сфере услуг (торговля), рассматривает методы поиска, 

анализа и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере оказания 

услуг, управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников и пр. / 

He studies the analysis and modeling of management 

processes in the sphere of services (trade), considers methods 

of searching, analyzing and evaluating information for the 

preparation and adoption of managerial decisions in the 

provision of services, management of organizations, 

divisions, teams (teams) 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

OM 

2215 / 

OM 

2215 / 

OM 

2215 

Операциялық   менеджмент / 

Операционный менеджмент / 

Operational management 

4 6 

Операциялық менеджмент компанияның операциялық 

жүйесін жүргізумен байланысты білімнің ерекше саласы 

және менеджменттің ерекше функционалдық сферасы 

ретінде көрінеді. Пән негізін заманауи тәжірибеде жалпы 

қабылданған басқарудың операциялық және процестік 

тәсілдері құрайды / 

Операционный менеджмент представляется как особая 

область знаний и специфическая функциональная сфера 

менеджмента, связанная с поведением операционной 

системы компании. Основу дисциплины составляет 

общепринятый в современной практике операционный и 

процессный подходы к управлению / 

Operational management is presented as a special area of 

knowledge and a specific functional area of management, 

related to the behavior of the company's operating system. 

The basis of the discipline is the operational and procedural 

approaches to management that are generally accepted in 

modern practice 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

AM 

2216 / 

IM  

2216 / 

IM  

2216 

Ақпараттық менеджмент / 

Информационный 

менеджмент / 

Information Management 

4 6 

Ақпараттық ресурстарды басқару саласында басқарудың 

жалпы қағидалары мен әдістерін қолдану ерекшелігін 

оқытады. Басты назар бизнес информатика бойынша 

маманның кәсіби қызметінің құралы болып табылатын 

дербес бөлім ретінде классикалық тұрғыдан ақпараттық 

менеджментті бөліп көрсетуге жасалған / 

Изучает специфику применения общих принципов и 

методов управления в сфере управления 

информационными ресурсами. Основной акцент сделан 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

на выделении информационного менеджмента из 

классического в качестве самостоятельного раздела, 

являющегося инструментом профессиональной 

деятельности специалиста по бизнес-информатике / 

He studies the specifics of the application of general 

principles and management methods in the field of 

information resources management. The main emphasis is on 

the allocation of information management from the classical 

as an independent section, which is a tool for the professional 

activity of a specialist in business information technology 

43 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

BZh 

2217 / 

BP  

2217 / 

BP  

2217 

Бизнес жоспарлау /                                    

Бизнес планирование /                                    

Business-planning        

3 4 

Бизнес жоспарды әзірлеу және іске асыру сұрақтарын 

қарастырады. Келесі сұрақтар оқытылады: жоспарлау 

бизнесті басқару құралы ретінде, нарықтық 

экономикадағы жоспарлаудың объективтік қажеттілігі, 

жоспар мен жоспарлаудың мәні, жоспар түрлері, 

жоспарлау қағидалары, болжамды жоспарлау әдістері 

және т.б. / 

Рассматривает вопросы разработки и реализации бизнес 

плана. Изучает такие вопросы как: планирование как 

инструмент управления бизнесом, объективная 

необходимость планирования в рыночной экономике, 

сущность планирования и плана, виды планов, принципы 

планирования, методы планирования прогнозирования и 

т.д. / 

He considers the development and implementation of the 

business plan. Studying issues such as: planning as a tool for 

business management, the objective need for planning in a 

market economy, the essence of planning and plan, types of 

plans, planning principles, forecast planning methods, etc. 

Маркетинг / 

Маркетинг / 

Marketing 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

44 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TKZhB 

2218 / 

UPTU  

2218 / 

MPGS 

2218 

Тауарлар мен қызметтерді 

жылжытуды басқару / 

Управление продвижением 

товаров и услуг / 

Managing the promotion of 

goods and services 

3 5 

Нарық дамуының замануи жағдайларындағы тауарлар 

мен қызметтерді жылжыту сұрақтарын қарастырады. 

Негізгі назар тұтынышыны ынталандыру әдістерін 

қарастыруға және оның тұтынушылық сапасын оқытуға 

аударылған / 

Изучает вопросы продвижения товаров и услуг в 

современных условиях развития рынка. Основной акцент 

сделан на рассмотрении методов стимулирования 

потребителя и изучения его потребительских качеств /  

He studies the issues of promotion of goods and services in 

the current conditions of market development. The main 

emphasis is on consideration of methods of stimulating the 

consumer and studying his consumer qualities 

Маркетинг / 

Маркетинг / 

Marketing 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

45 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KKZhU 

2217 / 

PODP 

2217 / 

Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау және 

ұйымдастыру / 

Планирование и организация 

3 4 

Бәсекелік және инновациялық экономика жағдайларында 

кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің 

тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін ұйымдастыру 

және жоспарлаудың теориялары мен әдістерін 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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POEA 

2217 

деятельности предприятия / 

Planning and organization of 

enterprise activities 

қарастырады / 

Рассматривает теорию и методы организации и 

планирования, позволяющих повышать эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия в условиях конкурентной и инновационной 

экономики / 

He considers the theory and methods of organization and 

planning that allow increasing the efficiency of production 

and economic activity of an enterprise in a competitive and 

innovative economy 

46 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

BShA 

2218 / 

RUR 

2218 / 

DMD 

2218 

Басқару шешімдерін әзірлеу / 

Разработка управленческих 

решений / 

Development of management 

decisions 

3 5 

Басқару жүйесін құру «Басқару шешімдерін әзірлеу» 

пәнінде өз орнын табатын шешім қабылдау теорияларын 

қолдану сұрақтарын оқымай, тиімді шешімдерді іздеу 

және өндірістік операцияларды модельдеусіз, басқару 

объектілерін жүйелік талдау әдістерінсіз мүмкін емес / 

Создание систем управления невозможно без изучения 

вопросов использования теории принятия решений, 

методов системного анализа объектов управления, 

моделирования производственных операций и поиска 

оптимальных решений, которые находят свое отражение 

в дисциплине «Разработка управленческих решений» / 

Creation of control systems is impossible without studying 

the issues of using decision theory, methods of system 

analysis of control objects, modeling of production 

operations and searching for optimal solutions, which are 

reflected in the discipline "Development of management 

decisions" 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

47 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ECB 

3219 / 

UEC  

3219 / 

ECM 

3219  

Электронды коммерцияны 

басқару / 

Управление электронной 

коммерцией / 

E-commerce Management 

3 5 

Нарықтың түрлі сегменттерінде электронды коммерция 

құралдары мен оның жұмысының ерекшеліктерін оқыту, 

Интернет желісі қызмет етуінің технологиялық 

аспектілерін, сонымен қатар Интернет желісіндегі 

ақпараттық ресурстарды құру, толықтыру және қолдау 

жолдарын қарастырады / 

Изучение инструментария электронной коммерции и 

особенностей работы на различных сегментах рынка, 

рассмотрение технологических аспектов 

функционирования сети  Интернет, а также путей 

создания, наполнения и поддержки информационных 

ресурсов в сети Интернет / 

Study of e-commerce tools and features of work in various 

market segments, consideration of technological aspects of 

the functioning of the Internet, as well as ways to create, fill 

and support information resources on the Internet 

Маркетинг / 

Маркетинг / 

Marketing 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

48 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

SBM 

3220 / 

DMB 

Сандық-бизнестегі  

маркетинг / 

Digital- маркетинг в бизнесе / 

4 6 

Виртуалды ортада маркетингтік қызметпен байланысты 

негізгі сұрақтарды оқытады. Оқытылатын сұрақтарға 

келесілер енеді: мақсатты аудиторияны қалыптастыру 

Маркетинг / 

Маркетинг / 

Marketing 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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3220 / 

DMB  

3220 

Digital-marketing in Business ерекшеліктері, цифрлық маркетинг құралдары, интернет 

жобаларды монетизациялау, Интернет жүйесінде 

тауарлар мен қызметтерді жылжыту / 

Изучает основные вопросы, связанные с маркетинговой 

деятельностью в виртуальной среде. В число изучаемых 

вопросов входит: особенности формирования целевой 

аудитории, инструменты цифрового маркетинга, 

монетизация интернет-проектов, продвижение товаров и 

услуг в системе Интернет / 

He studies the main issues related to marketing activities in a 

virtual environment. Among the issues studied are: the 

specifics of forming the target audience, digital marketing 

tools, monetization of Internet projects, promotion of goods 

and services in the Internet 

49 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ZhKK  

3221 / 

TMO 

3221 / 

QT  

3221 

Жалпылай қызмет көрсету 

теориясы / 

Теория массового 

обслживания / 

Queuing Theory  

4 6 

Жаппай қызмет көрсету міндеттерін шешу теориялары 

мен практикасының әр түрлі бөлімдерін, тиімді жүйелік 

техникалық және басқару шешімдерін іздеуді оқытады / 

Изучает  различные разделы теории и практики решения 

задач массового обслуживания, поиска оптимальных 

системотехнических и управленческих решений / 

He studies various sections of theory and practice of solving 

queuing problems, searching for optimal system-technical 

and management solutions 

Экономикадағы 

математика / 

Математика в 

экономике / 

Mathematics in 

Economics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

50 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ZhM 

3219 / 

PM 

3219 / 

PM 

3219 

Жоба менеджменті /  

Проектный менеджмент / 

Project management 

3 5 

Жобаны басқару сұрақтарын бір жағынан басқару 

қызметінің ерекше түрі ретінде, екінші жағынан жобаны 

іске асыру міндеттерін шешуге қалыптастырылған тәсіл 

ретінде оқытады. Оқытылатын сұрақтар қатарына 

келесілер жатады: жобаны басқару тұжырымдамасы, 

жобаны жоспарлау, жобаның құнын басқару, жоба 

бойынша жұмыстарды басқару және т.б. / 

Изучает вопросы управления проектами с одной стороны 

как специфическом виде управленческой деятельности, с 

другой стороны как формализованном подходе к 

решению задачи реализации проектов. В круг изучаемых 

вопросов входит: концепция управления проектами, 

планирование проекта, управление стоимостью проекта, 

управление работами по проекту и т.д. / 

He studies the issues of project management on the one hand 

as a specific type of management activity, on the other hand 

as a formalized approach to solving the task of implementing 

projects. The range of topics covered includes: the concept of 

project management, project planning, project cost 

management, project management, etc. 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

51 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TM  

3220 / 

RM 

Тәуекел менеджменті / 

Риск менеджмент / 

Risk management 

4 6 

Кәсіпкерлік қызметті жүргізу ерекшелігін және әлемдік 

тәжірибені ескере отырып, бизнестегі тәуекелді басқару 

категориялары мен процедуралары, қағидалары туралы 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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3220 / 

RM  

3220  

кешенді түсінік қалыптастырады / 

Формирует комплексное представление о принципах, 

категориях и процедурах управления рисками в бизнесе с 

учётом мирового опыта и специфики ведения 

предпринимательской деятельности / 

Forms a comprehensive view of the principles, categories and 

procedures for risk management in business, taking into 

account the world experience and specifics of doing business 

52 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

OT  

3221 / 

TI  

3221 / 

GT 

3221 

Ойын теориясы / 

Теория игр / 

Game theory 

4 6 

Қақтығыс жағдайында басқару шешімдерін қабылдауға 

қатысты мәселелерді, ұйымдық-экономикалық және 

өндірістік жүйелердегі шешімді дайындау процесінде 

тиімді стратегияны табуды оқытады / 

Изучает вопросы, касающиеся принятия управленческих 

решений в конфликтных ситуациях, нахождения 

оптимальных стратегии в процессе подготовки решений 

в организационно-экономических, производственных 

системах / 

Studies issues related to the adoption of managerial decisions 

in conflict situations, finding the optimal strategy in the 

process of preparing solutions in organizational-economic, 

production systems 

Экономикадағы 

математика / 

Математика в 

экономике / 

Mathematics in 

Economics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

53 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

IM  

3303 / 

IM 

3303 / 

IM 

3303 

Инновациялық менеджмент / 

Инновационный   

менеджмент / 

 Innovative management 

4 6 

Инновациялық процессті инновацияны игеру процесіне 

әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар, басқару 

объектісі, оның мазмұны, құрылымы ретінде оқытады. 

Ерекше назар ұйымдардағы инновациялық қызметті 

болжау және жоспарлау, инновациялық бағдарламаларды 

қаржыландыруды ұйымдастыру сұрақтарына 

аударылады / 

Изучает инновационный процесс как объект управления, 

его структуру, содержание, внешние и внутренние 

факторы, влияющие на процесс освоения инноваций. 

Особое внимание уделяется вопросам организации 

финансирования инновационных программ, 

прогнозирования и планирование инновационной 

деятельности в организациях / 

He studies the innovation process as an object of 

management, its structure, content, external and internal 

factors influencing the process of mastering innovations. 

Particular attention is paid to the organization of financing 

innovative programs, forecasting and planning of innovative 

activities in organizations 

Бизнесті 

ұйымдастыру / 

Организация бизнеса 

/ 

Organization of 

business 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

54 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KKM 

3304 / 

SM 

3304 / 

MM 

Қазіргі кездегі менеджмент / 

Современный  менеджмент / 

Modern management 

4 6 

Әлеуметтік-экономикалық салада кәсіпорындарды және 

басқа да процесстерді басқарудың замануи 

тұжырымдамаларын оқытады. Курстың негізгі бөлімдері 

келесі сұрақтарды қарастырады: кәсіпорынды 

басқарудың жүйелік тәсілі, жағдайлық тұжырымдамалар, 

Бизнесті 

ұйымдастыру / 

Организация бизнеса 

/ 

Organization of 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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3304 бихевиористік басқару тұжырымдамалары және т.б. / 

Изучает современные концепции управления 

предприятиями и иными процессами в социально-

экономической сфере. Основные разделы курса 

рассматривают такие вопросы как: системный подход в 

управлении предприятиями, ситуационные концепции, 

концепции бихевиористского управления и т.д. / 

Studying modern concepts of management of enterprises and 

other processes in the socio-economic sphere. The main 

sections of the course deal with such issues as: system 

approach in enterprise management, situational concepts, 

behavior management concepts, etc. 

business 

55 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KT 

3303 / 

TL 

3303 / 

TL 

3303 

 

Көшбасшылық теориясы / 

Теория лидерства / 

Theory of leadership 

4 6 

Көшбасшылықтың заманауи теориясының негізгі 

тұжырымдамаларын оқытады. Келесі сұрақтарды 

қарастырады: көшбасшылық феномені, көшбасшының 

дәстүрлік тұжырымдамасы, жағдайлық көшбасшының 

тұжырымдамасы, көшбасшылықтың жаңа теориялары, 

менеджердің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру, 

билік және оның ықпалы және т.б. / 

Изучает основные концепции современной теории 

лидерства. Рассматривает такие вопросы как: феномен 

лидерства, традиционные концепции лидерства, 

концепции ситуационного лидерства, новые теории 

лидерства, власть и ее влияние, формирование  

лидерских  качеств  менеджера и т.д. / 

He studies the basic concepts of modern theory of leadership. 

He considers such issues as: the phenomenon of leadership, 

traditional concepts of leadership, concepts of situational 

leadership, new theories of leadership, power and its 

influence, the formation of managerial leadership qualities, 

etc. 

Бизнесті 

ұйымдастыру / 

Организация бизнеса 

/ 

Organization of 

business 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

56 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

BIKKE 

3304 / 

EUDO 

3304 / 

EMBC 

3304 

Басқару және іскерлік қарым-

қатынас этикасы / 

Этика управления и делового 

общения / 

Ethics of management and 

business communication 

4 6 

Іскерлік қатынастар және басқару саласында этикалық 

білім негіздерін оқытады. Келесі сұрақтар 

қарастырылады: этиканың табиғаты мен мәні, заманауи 

қоғамда бизнес этикасының орны мен рөлі, бизнес және 

басқарудағы мінез-құлықтың адамгершілік нормалары 

және т.б. / 

Изучает основы этических знаний в сфере деловых 

отношений и управления. Рассматривает следующие 

вопросы: природа и сущность этики, место и роль этики 

бизнеса в современном обществе, нравственные нормы 

поведения в бизнесе и управлении и т.д. / 

He studies the basics of ethical knowledge in the field of 

business relations and management. Considers the following 

issues: the nature and essence of ethics, the place and role of 

business ethics in modern society, moral standards of conduct 

Бизнесті 

ұйымдастыру / 

Организация бизнеса 

/ 

Organization of 

business 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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in business and management, etc. 

57 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

IM 

4305 / 

IM 

4305 / 

IM 

4305 

Инвестициялық менеджмент / 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Investment Management 

4 6 

Инвестициялық қызметті жүзеге асырудың теориялық-

әдістемелік негіздерін, сонымен қатар кәсіпорын мен 

ұйымның инвестициялық қызметін ұйымдастыру 

әдістерін қарастырады. Ерекше назар инвестициялық 

қызмет тиімділігін анықтау әдістерін оқытуға 

аударылады / 

Рассматривает теоретико-методологические основы 

осуществления инвестиционной деятельности, а также 

методы организации инвестиционной деятельностью 

предприятий и организаций. Особый акцент делается на 

изучение методов определения эффективности 

инвестиционной деятельности / 

He considers the theoretical and methodological foundations 

of investment activity, as well as the methods of organizing 

the investment activity of enterprises and organizations. 

Particular emphasis is placed on the study of methods for 

determining the effectiveness of investment activities 

Бизнесті 

ұйымдастыру / 

Организация бизнеса 

/ 

Organization of 

business 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

58 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KM 

4306 / 

KU 

4306 / 

CG 

4306 

Корпоративті        

менеджмент /  

Корпоративное управление / 

Corporate Governance 

3 5 

Заманауи жағдайда корпоративтік басқару 

ерекшеліктерін қарастырады. Корпоративтік басқаруды 

оқыту аясында ірі интеграцияланған шаруашылық 

құрылымдардағы басқару функцияларын жүргізу 

сұрақтары қамтылады / 

Изучает специфику корпоративного управления в 

современных условиях. В рамках изучения 

корпоративного управления рассматривает вопросы 

реализации функции управления в крупных 

интегрированных хозяйствующих структурах / 

Studying the specifics of corporate governance in modern 

conditions. As part of the study of corporate governance, 

examines the implementation of the management function in 

large integrated economic structures 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

59 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

HM 

4307 / 

MM 

4307 / 

IM  

4307 

Халықаралық   менеджмент / 

Международный  

менеджмент / 

Іnternational Management 

3 5 

Халықаралық менеджмент ұлттық, сондай-ақ 

мультиұлттық сипатта іскерлік сипаттағы 

кәсіпорындарды басқару жүйесіндегі түрлі мәдениет 

өкілдерінің өзара әрекетінің заңдылығы оқытылатын 

және мультиұлттық ұжымды басқару бойынша 

тәжірибелік ұсыныстар әзірленетін, түсініктер 

қалыптасатын менеджменттің жалпы теориясының бір 

бөлігі болып табылады. Оқу пәні ретіндегі халықаралық 

менеджменттің негізгі мақсаты – бизнес жүзеге 

асырылатын елдердің ерекшеліктері есебінен, сонымен 

қатар өздерінің бағынушылары мен серіктестерінің 

мінез-құлқының ұлттық-мәдени ерекшеліктерінің түрлі 

деңгейлерін менеджер арқылы есепке алу және сауатты 

түрде қолдана білу есебінен бизнесті басқару тиімділігін 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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арттыру / 

Международный менеджмент является частью общей 

теории менеджмента, в рамках которой формируются 

представления и изучаются закономерности 

взаимодействия представителей разных культур в 

системах управления деловыми предприятиями как 

национального, так и мультинационального характера и 

на основе которых могут быть выработаны практические 

рекомендации по управлению мультинациональ-ными 

коллективами. Основная цель международного 

менеджмента как учебной дисциплины - повышение 

эффективности управления бизнесом за счет учета и 

грамотного использования менеджерами разных уровней 

национально-культурных особенностей поведения своих 

подчиненных и партнеров, а так же особенностей стран, 

в которых осуществляется их бизнес / 

International management is part of the general theory of 

management, within which representations are formed and 

the patterns of interaction between representatives of 

different cultures in the management systems of business 

enterprises, both national and multinational, are developed 

and on the basis of which practical recommendations on the 

management of multinational collectives can be worked out. 

The main goal of international management as an academic 

discipline is to increase the effectiveness of business 

management through accounting and competent use by 

managers of different levels of national and cultural specifics 

of the behavior of their subordinates and partners, as well as 

the characteristics of the countries in which their business is 

carried out 

60 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

UKB 

4305 / 

UBO 

4305 / 

SMO 

4305 

Ұйымдағы қауіпсіздікті 

басқару / 

Управление безопасностью 

организации / 

Security management 

organization 

4 6 

Ақпараттық қауіпсіздіктің заманауи тұжырымдамаларын, 

санкцияланбаған ақпараттарды қорғау әдістерін 

компьютерлік ақпаратты қорғауды қамтамасыз етудің 

негізгі құралдары ретінде криптографиялық құралдарды 

қолдануды оқытады. Ерекше назар ұйым немесе 

кәсіпорынның қауіпсіздігін басқару сұрақтарына 

аударылады / 

Изучает современные концепции информационной 

безопасности, методы защиты информации от 

несанкционированного доступа, криптографичес-кие 

средства, как основного инструмента обеспечения 

сохранности компьютерной информации. Особое 

внимание уделяется вопросам управления безопасность 

организации или же предприятия / 

Studying modern concepts of information security, methods 

of protecting information from unauthorized access, 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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cryptographic tools, as the main tool for ensuring the safety 

of computer information. Particular attention is paid to the 

management of the security of the organization or the 

enterprise 

61 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

SM 

4306 / 

MK 

4306 / 

QM 

4306 

Сапа менеджменті / 

Менеджмент качества / 

 Quality management 

3 5 

Сапаны басқару теориясы мен практикасын, бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз ету негіздерін құрайтын 

өнімнің өмірлік циклының барлық кезеңдеріндегі 

тұтынушылық тауардың сапасын басқару негіздерін 

оқытады / 

Изучает теорию и практику управления качеством, 

основы управления качеством потребительских товаров 

на всех стадиях жизненного цикла, составляющих основу 

обеспечения их конкурентоспособности / 

She studies the theory and practice of quality management, 

the fundamentals of quality management of consumer goods 

at all stages of the life cycle, which form the basis for 

ensuring their competitiveness 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

62 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

BM 

4307 / 

BM 

4307 / 

BM 

4307 

Бренд – менеджмент / 

Бренд – менеджмент / 

Brand management 

3 5 

Брендті құру, имидждік стратегияны әзірлеу және жүзеге 

асыру, бренд саясатын іске асыру және басқару әдістерін 

оқытады / 

Изучает вопросы создания брендов, разработки и 

реализации имиджевых стратегии, методы реализации 

политики бренда и управления ею / 

She studies the issues of creating brands, developing and 

implementing image strategies, methods for implementing 

and managing brand policies 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

63 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KEB 

4308 / 

UEK 

4308 / 

MEK 

4308 

Қазақстан экономикасын 

басқару / 

Управление экономикой 

Казахстана / 

Management of economy of 

Kazakhstan 

3 4 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық саясатының 

ерекшелігін, сонымен қатар экономика дамуының негізгі 

бағыттарын оқытады. Негізгі сұрақтар қатарына 

келесілер енеді: ұлттық экономика дамуының негізгі 

артықшылықтары, инвестициялық саясат, 

экономикадағы бизнес процесстердің дамуы, 

инновациялық белсенділік және т.б. / 

Изучает основные направления развития экономики, а 

также специфику социально-экономической политики 

Казахстана. В число основных вопросов относятся: 

основныеприоритеты развития национальной экономики, 

инвестиционная политика, развитие бизнес процессов в 

экономике, инновационная активность и т.д. / 

He studies the main directions of the development of the 

economy, as well as the specifics of the social and economic 

policy of Kazakhstan. Among the main issues are: the main 

priorities of the development of the national economy, 

investment policy, the development of business processes in 

the economy, innovation activity, etc. 

Макроэкономика / 

Макроэкономика / 

Macroeconomics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

64 КП ТК OM Өнеркәсіп менеджменті / 3 5 Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік секторын Макроэкономика / Менеджмент / 
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ПД КВ 

PDEC 

4309 / 

PM 

4309 / 

IM 

4309 

Промышленный   

менеджмент / 

Industrial Management 

басқарудың негізгі аспектілері оқытылады. Негізгі назар 

елдегі өнеркәсіпті басқарудың негізгі аспектілерін 

қарастыруға аударылады / 

Изучаются основные аспекты управления 

промышленным сектором Республики Казахстан. 

Основной акцент делается на рассмотрении основных 

аспектов управления промышленностью в стране / 

The main aspects of industrial sector management in the 

Republic of Kazakhstan are studied. The main focus is on the 

main aspects of industrial management in the country 

Макроэкономика / 

Macroeconomics 

Менеджмент / 

Managеment 

65 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

EKB 

4310 / 

KEU 

4310 / 

CES 

4310 

Экономика мен қызметтің 

бәсекеқабілеттілігі / 

Конкурентоспособность 

экономики и услуги / 

The competitiveness of the 

economy and services 

3 5 

Ұлттық экономика мен қызмет саласының бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етудің негізгі сұрақтарын 

қарастырады. Технологиялар мен өндірістік қатынастар 

дамуының заманауи жағдайларында бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз ету әдістеріне ерекше назар 

аударылады / 

Рассматривает основные вопросы обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики и 

сферы услуг. Акцентируется внимание на на методах 

обеспечения конкурентоспособности в современных 

условиях развития технологии и производственных 

отношений / 

He considers the main issues of ensuring the competitiveness 

of the national economy and services. Attention is focused on 

methods of ensuring competitiveness in the current 

conditions of development of technology and production 

relations 

Макроэкономика / 

Макроэкономика / 

Macroeconomics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

66 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

MB  

4308 / 

GB 

4308 / 

GB 

4308 

Мемлекет және бизнес / 

Государство и бизнес / 

Government and business 

3 4 

Мемлекет және бизнестің өзара қарым-қатынасының 

негізгі аспектілерін оқытады, мемлекеттік әлеуметтік-

экономикалық жүйесіндегі бизнестің рөлі мен маңызын 

анықтайды, Қазақстан жағдайындағы бизнестің дамуын 

қолдаудың негізгі бағдарламаларына ерекше назар 

аударылады / 

Изучает основные аспекты взаимоотношения 

государства и бизнеса, определяет роль и значение 

бизнеса в социально-экономической системе 

государства, акцентирует внимание на основных 

программах поддержки развития бизнеса в условиях 

Казахстана / 

He studies the main aspects of the relationship between the 

state and business, determines the role and importance of 

business in the social and economic system of the state, 

focuses on the main programs supporting business 

development in Kazakhstan 

Макроэкономика / 

Макроэкономика / 

Macroeconomics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

67 
КП ТК 

ПД КВ 

AEB 

4309 / 

Аймақтық экономиканы 

басқару / 
3 5 

Аймақтық экономика және басқару пәнін оқытады, 

аймақтардың типтелуін қарастырады, сонымен қатар 

Макроэкономика / 

Макроэкономика / 

Менеджмент / 

Менеджмент / 
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PDEC 

 

URE 

4309 / 

MRE 

4309 

Управление региональной 

экономикой / 

Management of regional 

economy 

аймақты басқару объектісі ретінде көрсетеді. Кеңістікте 

экономикалық қызметті бөлу мәселелеріне ерекше назар 

аударылады / 

Изучает предмет региональной экономики и управления, 

рассматривает типологизацию регионов, а также 

представляет регион как объект управления. 

Акцентирует внимание на вопросах распределения 

экономической деятельности в пространстве / 

He studies the subject of regional economy and management, 

considers typology of regions, and also represents the region 

as an object of management. Focuses on the issues of 

distribution of economic activities in the space 

Macroeconomics Managеment 

68 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

MZhM

A 4310 / 

GChP 

4310 / 

PPP 

4310 

Мемлекеттік жеке меншік 

әріптестік / 

Государственное частное 

партнерство / 

Public private partnership 

3 5 

Қазақстан жағдайындағы мемлекет пен бизнестің 

серіктестік мәселелерін оқытады. Бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін, әсіресе ірі интеграцияланған 

құрылымдарды анықтауға ерекше назар аударылады / 

Изучает вопросы партнерства государства и бизнеса в 

условиях Казахстана. Акцентирует внимание на 

определении социальной ответственности бизнеса, 

особенно крупных интегрированных структур / 

He studies the issues of partnership between the state and 

business in the conditions of Kazakhstan. Emphasizes the 

definition of social responsibility of business, especially large 

integrated structures 

Макроэкономика / 

Макроэкономика / 

Macroeconomics 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

 Пән аралық (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / Междисциплинарные (для других образовательных программ) 

69 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

DKM 

3222 / 

AU 

3222 / 

CM 

3222 

Дағдарысқа қарсы 

менеджмент / 

Антикризисное управление / 

Crisis management 

3 5 

Дағдарысқа қарсы басқару ұйымды басқару теориясының 

және тәжірибесінің салаларының бірін көрсетеді. Әр 

түрлі қызмет түрлерімен айналысатын кәсіпорындар 

үшін нарықтық экономика жағдайларында бір жағынан 

кәсіпорынның банкроттық тәуекелділігін төмендетуге, ал 

екінші жағынан банкроттық тәуекел алдында тұрған 

басқа да шаруашылық субъектілермен өзара әрекет 

тәуекелін (шығындарды) төмендетуге мақсатталған 

басқарудың тиімді механизмдері қажет / 

Антикризисное  управление  представляет  одну  из  

отраслей  теории  и  практики  управления 

организациями.  В  условиях  рыночной  экономики  для  

предприятий  различных  форм  собственности, 

занимающихся  различными  видами  деятельности,  

необходимы  эффективные  механизмы  управления, 

нацеленные, с одной стороны, на снижение рисков 

банкротства предприятия, а с другой стороны – на 

снижение  рисков  (ущерба)  взаимодействий  с  другими  

хозяйствующими  субъектами,  которые  также 

подвержены риску банкротства / 

Anti-crisis management represents one of the branches of 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог элективных дисциплин. Издание первое 

theory and practice of managing organizations. In a market 

economy for enterprises of different forms of ownership 

involved in various activities, effective management 

mechanisms are needed, aimed, on the one hand, to reduce 

the risks of bankruptcy of the enterprise, and on the other 

hand, to reduce the risks (damage) of interactions with other 

economic entities that are also exposed to the risk of 

bankruptcy 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KM 

3223 / 

FM 

3223 / 

FM 

3223 

Қаржылық менеджмент / 

Финансовый менеджмент / 

Financial management 

3 5 

Компанияның қаржылық стратегиясын және саясатын 

қалыптастыру кезіндегі қаржы менеджментінің заманауи 

теориялары мен тұжырымдамаларын қолдану 

мүмкіндіктерін, сонымен қатар компанияның 

операциялық активтерін, капиталды және құнын 

басқаруға бұрыннан бар амалдарды (отандық және 

шетелдік) оқытады / 

Изучает возможностей применения современных теорий 

и концепций финансового менеджмента при 

формировании финансовой стратегии и политики 

компании, а также существующих подходов 

(отечественные и зарубежные) к управлению 

операционными активами, капиталом и стоимостью 

компании / 

Studying the possibilities of applying modern theories and 

concepts of financial management in the formation of the 

company's financial strategy and policy, as well as existing 

approaches (domestic and foreign) to the management of 

operating assets, capital and value of the company 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

EM 

3222 / 

EM 

3222 / 

EM 

3222 

Экологиялық   менеджмент / 

Экологический менеджмент / 

Ecological management 

3 5 

Экологиялық білімдерді кеңейтеді, экологиялық дүниені 

сезінуді қалыптастырады, өндірісті басқарудың жаңа 

әдістерінің көмегімен қоршаған ортаны қорғау процесін 

жетілдірудің шынайы мүмкіндіктері мен қажеттілігін 

сезіну мәселелерін қарастырады / 

Расширяет экологические знания, формирует  

экологическое мироощущение, рассматривает вопросы 

осознания необходимости и реальной возможности 

совершенствования процесса управления охраной 

окружающей среды с помощью новых методов 

управления производством / 

Expands environmental knowledge, shapes the ecological 

attitude of the world, considers issues of awareness of the 

need for and a real opportunity to improve the management 

of environmental protection through new methods of 

production management 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

SM  

3223 / 

SM 

Сақтандыру менеджменті / 

Страховой менеджмент / 

Insurance management 

3 5 

Сақтандырудың экономикалық мәнін ашады, заманауи 

жағдайлардағы оның қызметін анықтайды және 

сақтандыру қызметі мен істі сақтандыру қызметін 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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3223 / 

IM 

3223 

ұйымдастыру тұрғысынан сақтандыру ісінің құқықтық, 

математикалық және экономикалық негіздерін, сонымен 

қатар жалпы менеджмент әдістемесін және сақтандыру 

қызметіндегі оның тәжірибелік қосымшаларын оқытады / 

Раскрывает экономическую сущность страхования и 

определить его функции в современных условиях, 

изучает правовые, математические и экономические 

основы страхового дела с точки зрения организации 

страховой деятельности дела и функций страхования, а 

также методологию общего менеджмента и его 

практических приложений в страховой деятельности / 

Discloses the economic essence of insurance and determine 

its functions in modern conditions, studies the legal, 

mathematical and economic fundamentals of the insurance 

business from the point of view of organizing the insurance 

business of the case and the functions of insurance, as well as 

the methodology of general management and its practical 

applications in insurance activities 
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БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

MM  

3224 / 

MM 

3224 / 

MM  

3224 

Медиа-менеджмент / 

Медиа-менеджмент 

Media Management 

3 4 

Медиакеңістікті басқару сұрақтарын оқытады, медиа 

қызмет саласындағы жоспарлау, ұйымдастыру және 

бақылау әдістерін қарастырады. Медиа қызмет 

тиімділігін арттырудың ынталандырушы факторларына 

ерекше назар аударылады / 

Изучает вопросы управления медиапространством, 

рассматривает методы планирования, организации и 

контроля в области медиа деятельности. Уделяется 

внимание мотивирующим факторам повышения 

эффективности медиа деятельности / 

He studies the issues of media space management, considers 

methods of planning, organization and control in the field of 

media activities. Attention is paid to the motivating factors 

for increasing the effectiveness of media activities 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

74 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TM 

3225 / 

TM 

3225 / 

TM 

3225 

Тайм – менеджмент / 

Тайм – менеджмент /  

Time management 

3 4 

Менеджердің жеке еңбегін ұйымдастырудың мақсатты 

жүйесінің сұрақтарын оқытады. Тайм менеджмент 

құралдарына, уақыт бойынша артықшылықтарды 

басқаруға, өмірлік циклды қалыптастыру және іздеу 

технологиясына ерекше назар аударылады / 

Изучает вопросы целостной системы организации 

личного труда менеджера. Акцентируется внимание на 

иструментах тайм менеджмента, управления 

приоритетами во времени, технологии поиска и 

формулирования жизненных целей / 

He studies the issues of an integral system of organizing the 

personal work of the manager. Attention is focused on time 

management tools, priority management over time, search 

technology and the formulation of life goals 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 

Менеджмент / 

Менеджмент / 

Managеment 
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