
 
 
 
 

 



      магистрантов культуру научного 
мышления, развивает  аналитические 
способности и навыки 
исследовательской деятельности  
The course "History and Philosophy of 
Science" forms a culture of scientific 
thinking among master students, 
develops analytical skills and skills of 
research activity 

  

2. БП МК 
БД ОК 
BD CC 

ShT 
5202 
IYa 5202 
FL 5202 

Шет тілі (кәсіби)                                                       
Иностранный язык 
(профессиональный) 
Foreign language 
(professional) 

2 1 «Шетел тілі (кәсіби)» курсының 
мақсаты тілдік емес мамандықтардың 
магистрант-тарына жоғары базалық 
стандарт (С1) деңгейіндегі шет тілдік 
білімді меңгерту үрдісінде 
мәдениаралық коммуникативтік 
құзіреттілікті қалыптастыру. Курс  
академиялық жазудың нормаларын 
меңгерту, сыни талдаулардың 
дағдыларын дамыту, ғылыми шолулар 
дайындау, аннотациялар, зерттеу 
тақырыптары бойынша рефераттар 
және библиографиялар құрастыруды 
қарастырады 
Целью курса «Иностранный язык 
(профессиональный)» является 
формирование  межкультурно-
коммуникатив-ной компетенции 
магистрантов неязыковых 
специальностей в процессе 
иноязычного образования на уровне 
сверхбазовой стандартности (С1). 
Курс предусматривает овладение 
нормами академического письма, 
развитие навыков критического 
анализа,  подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований. 
The course of "Foreign language 
(professional)" is targeted at the 
formation of intercultural and 
communicative competence of Master 
students of non-linguistic specialties in 

Кәсіби бағытталған 
шет  тілі 
Профессиона-льно-
ориентиро-ванный 
иностранный язык 
Professionally- 
Oriented Foreign 
language 

Шетел тілдері 
кафедрасы 
Кафедра 
иностранных 
языков 
Foreign 
Languages 
Department 



the process of foreign language education 
at the over-based standard level (C1). 
The course provides  mastering the 
principles of academic writing, 
developing the skills of critical analysis, 
preparation of research review and 
annotations, reports and bibliographies 
on the subject of ongoing research 

3. БП МК 
БД ОК 
ВD CC 

Ped 
5203 
Ped 
5203 
Ped 
5203 

Педагогика                                   
Педагогика                                                     
Pedagogics                                                                                                      

2 1 Бұл пән жоғары  және жоғары оқу 
орынан кейінгі білім беру жүйесінде 
магистранттардың тұтас 
педагогикалық үрдісті ұйымдастыра 
білуін дамыту, кәсіби-педагогикалық 
құзырет-тіліктерді меңгеруге және 
табысты ғылыми шығармашы-лық 
белсенділіктерін дамытуға 
бағытталған 
Данный предмет направлен на 
развитие профессионально-
педагогических компетенций 
магистрантов, умение организации 
учебно-воспитательного процесса, а 
также на всестороннюю подготовку к 
успешному научному творчеству  в 
системе высшего и после-вузовского 
образования 
This subject is aimed at the development 
of professional and pedagogical 
competencies of undergraduates, the 
ability to organize the educational 
process, as well as comprehensive 
training for successful scientific 
creativity in the system of higher and 
postgraduate education 

 Әлеуметтік 
педагогика 
және өзін-өзі 
тану 
кафедрасы 
Кафедра 
Социальной 
педагогики и 
самопознания 
Department of 
Social 
pedagogy and 
self-knowledge  
 

4. БП МК 
БД ОК 
ВD CC 

Psi 
5204 
Psi 
5204 
Psi 
5204 

Психология 
Психология 
Psychology 

2 1 Аталмыш оқу курсының қажеттілігі 
магистранттардың негізгі заманауи 
психологиялық тұғырлар мен 
қағидаларды, жеке тұлғаға тән 
психикалық үрдістерін зерттеу 
әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді 
жеке тұлға мен топтың мінез-құлық 
заңдылықтарын түсіну және оны 
қызмет барысында пайдалану ақылы 

Әлеуметтану  
Социология 
Sociology 
 

 

Әлеуметтік 
педагогика 
және өзін-өзі 
тану 
кафедрасы 
Кафедра 
Социальной 
педагогики и 
самопознания 



дәлелденеді 
Необходимость обучения данного 
курса обусловлена тем, чтобы 
магистранты имели целостное 
представление об  основных подходах 
и принципах современной психологи-
ческой науки,  основных методах 
исследования психических процессов, 
состояний и свойств личности, 
механизмов регуляции деятельности, 
закономерности поведения личности и 
группы, которые могут быть  
полезными в профессиональной 
деятель-ности специалистов высшей 
квалификации 
 The necessity of teaching this discipline 
is conditioned by the fact that master 
students have a holistic view of main 
approaches and principles of modern 
psychology, main research methods of 
psychic processes, conditions and person 
features, mechanisms of activity 
regulation, measures of person and group 
behavior which could be useful in high 
qualification specialists’ professional 
activity 

Department of 
Social 
pedagogy and 
self-knowledge  

5. КП МК 
ПД ОК 
РD CC 

MBTP 
5301 
TPGU 
5301 
ТРРА 
5301 

Мемлекеттік басқару 
теориясы мен практикасы                                     
Теория и практика 
государственного 
управления                                                
Theory and practice of 
public administration 

2 1 Мемлекеттік басқарудың теориясы 
мен практикасы негіздері, 
Қазақстандағы мемлекеттік 
басқарудың жүйелі жүйесін 
қалыптастырудың қазіргі заманғы 
әдістерін және қазіргі заманғы 
ақпараттық технологияларды кеңінен 
таратудың негізіне мемлекеттік 
басқаруды ұйымдастырудың қазіргі 
заманғы әдістерін және әдістерін 
қолдану мәселелері 
 Изучает основы теории и практики 
государственного управления, 
историю развития системы 
публичного управления в Казахстане, 
вопросы применения современных 
форм и методов организации 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                           
Теория 
государствен-ного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 
 



государственного управления на 
основе внедрения новейших 
информационных технологий  
 It studies the fundamentals of the theory 
and practice of public administration, the 
history of the development of the public 
administration system in Kazakhstan, the 
application of modern forms and methods 
of organizing public administration on 
the basis of the ever wider introduction of 
the latest information technologies 

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) 
6.    БП ТК 

    БД КВ   
 BD EC 

MKSB 
5205 
UKGU 
5205 
QMPS 
5205 

Мемлекеттік қызметтердің 
сапасын басқару* 
Управление качеством 
государственных услуг* 
Quality management of 
public services* 
 

4 1  Зерттеуші теориялар 
қазіргі заманғы басқару 
9000 және ИСО 14000 ИСО бойынша 
сапаны басқарудың сапалы жүйесі; 
мемлекеттік қызмет үшін өзіндік 
құндылықтар инструментінің жалпыға 
ортақ жүйесін бағалау 
Изучает теоретические основы 
современного управления качеством 
государственных услуг, систему 
менеджмента качества по ИСО 9000 и 
ИСО 14000; внедрение инструмента 
самооценки для государственной 
службы как общей системы оценки 
качества 
It studies the theoretical bases modern 
government 
ISO 9000 and ISO 14000 for quality 
management systems; is an instrument of 
self-actualization for the state service as a 
whole system of assessment 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                           
Теория 
государствен-ного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 
 

7 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

MBSh 6305 
GUR 6305 
GMD 6305 

Mемлекеттік басқару 
шешімдері* 
Государственные 
управленческие  решения* 
Government management 
decisions* 
 

3 3 Ол шешімдерді әзірлеу, жоспарлау, 
қабылдау және орындау үдерісінің 
теориялық және практикалық 
аспектілерін зерттейді, оларды тиімді 
пайдалануды және мемлекеттік 
қызметте бақылауды ұйымдастырады 
 Изучает теории и практические 
аспекты процесса разработки, 
планирования, принятия и исполнения 
решений (УГР), организации их 

Аймақтық 
экономика және 
басқару               
Региональная 
экономика и 
управление  
Regional economy 
and management 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 



эффективной реализации и контроля в 
системе государственной службы 
It studies theories and practical aspects of 
the process of development, planning, 
adoption and execution of decisions 
(PEM), the organization of their effective 
implementation and control in the public 
service system 

Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 
8.   БП ТК 

  БД КВ   
  BD EC 

KRKKMKKN  
5206 
POGSRKSE 
5206 
CLBGCSRKP
S 5206 

ҚР қазіргі кезеңдегі 
мемлекеттік қызметтің 
құқықтық негіздері                                                       
Правовые основы 
государственной службы в 
РК на современном этапе  
Constitutional and legal 
bases of the government and 
civil service in the Republic 
of Kazakhstan at the present 
stage                        

3 1 Мемлекеттік басқарудың және 
мемлекеттік қызметтің 
ұйымдастырылуының құқық-тық 
негіздерін зерттейді 
 Изучает правовые основы 
государственного управления и 
организации государственной службы 
 It studies the legal basis of public 
administration and organization of public 
service 
 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                         
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Мемлекет 
және құқық 
теориясы мен 
тарихы, 
конституциял
ық құқық 
кафедрасы 
Кафедра 
теории и  
истории  
государства и 
права, 
конституцион
ного права 
Department of 
Theory and 
History of 
State and Law, 
Constitutional 
Law 

9.   БП ТК 
БД КВ     
BD EC 

MBKKE 5206 
POGU 5206 
LSG 5206 
 

Мемлекеттік басқаруды 
құқықтық қамтамасыз ету    
Правовое обеспечение 
государственного 
управления  
Legal support of 
government 

3 1 Заманауи мемлекеттік басқарудың 
құқықтық негіздерін, оның жұмыс 
істеу ерекшеліктерін Қазақстан 
Республикасында және шет елдерде 
зерделеу; Мемлекеттік органдар 
саласында жүретін процес-терді 
талдау 
Изучает  правовые основы 
современной публичной 
администрации, особенности ее 
функционирования в Республики 
Казахстан и зарубежных странах;  
анализ процессов, происходящих в 
сфере публичной власти 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                          
Теория 
государствен-ного 
управления 
Theory of public 
administration 

Мемлекет 
және құқық 
теориясы мен 
тарихы, 
конституциял
ық құқық 
кафедрасы 
Кафедра 
теории и  
истории  
государства и 
права, 
конституцион-
ного права 



Studying the legal framework of modern 
public administration, the peculiarities of 
its functioning in the Republic of 
Kazakhstan and foreign countries; 
Analysis of the processes taking place in 
the sphere of public authority 

Department of 
Theory and 
History of 
State and Law, 
Constitutional 
Law 

10.   БП ТК 
  БД КВ    
  BD EC 

MM 5207 
GM 5207 
SM 5207 

Мемлекеттік менеджмент 
Государственный 
менеджмент  
Government Management  

3 1 Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық 
процестерді мемлекеттік басқаруды 
ұйымдастыру, жалпы саяси және 
экономикалық жүйемен байланысты 
адамдардың өнімді, әлеуметтік және 
рухани іс-әрекеттеріне әсер етудің 
формалары мен әдістерін зерттейді 
 Изучает организацию 
государственного управления 
социально-экономическими 
процессами в обществе, формы и 
методы воздействия на 
производственную, социальную и 
духовную деятельность людей, 
связанных между собой общностью 
политической и экономической систем 
 He studies the organization of state 
management of social and economic 
processes in society, the forms and 
methods of influencing the productive, 
social and spiritual activities of people 
connected by a common political and 
economic system 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                            
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 

11. БП ТК 
БД КВ   
BD EC 

SM 5207 
SM 5207 
SM 5207 

Стратегиялық менеджмент 
Стратегический 
менеджмент 
Strategic management 

3 1 Пән зерттеу бойынша менеджерлердің 
кәсіби дайындық деңгейін арттырады, 
олардың стратегиялық шешімдерін 
қабылдау және оларды іске асыруды 
жетілдіруге көмектеседі 
Изучение дисциплины способствует 
росту профессиональной 
подготовленности менеджеров, 
развитию у них навыков в принятии 
стратегических решений и их 
реализации 
The study of discipline helps to increase 
the professional preparedness of 
managers, 

Mенеджмент 
Mенеджмент 
Management 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 
 



development of their skills in making 
strategic decisions and their 
implementation. 

12.   БП ТК 
БД КВ  
BD EC 

MAKB 
5208 
GAFK 
5208 
SAFC 
5209 

Мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау 
Государственный аудит и 
финансовый контроль 
State Audit and Financial 
Control 

2 2 Мемлекеттiк аудиттiң және 
мемлекеттiк қаржы қаражатын 
басқарудың, мемлекеттiк қаржы 
жүйесiн ұйымдастырудың құқықтық 
және методикалық принциптерiнiң 
бағыттары бойынша әртүрлi басқару 
жүйесiндегi тиiстi мәлiметтердi 
зерделеу 
Изучает прикладные знания в области 
государственного аудита и  
управления государственными 
финансами, правовые и методические 
принципы организации 
государственного финансового 
контроля по различным его 
направлениям.  
It studies the state of the state audit of 
state finances, the right and 
methodological principle of state 
financial control of its distinctions in its 
districts. 

Аймақтық 
экономика және 
басқару              
Региональная 
экономика и 
управление  
Regional economy 
and management 

Есеп, аудит 
және талдау 
кафедрасы 
Кафедра  
Учет,  аудит и 
анализ 
Department 
Accounting 
and Audit 

13.   БП ТК 
БД КВ   
BD EC 

MAPB 
5208 
UGAP 
5208 
MSAP 
5208 

Мемлекеттік активтер мен 
пассивтерді басқару                                             
Управления 
государственными 
активами и пассивами                                                    
Management of State 
actives and passives    

2 2 Мемлекеттiк бюджеттiң механизма 
мен оны жетiлдiру мәселелерiн 
қалыптастыруға қатысты мәселелердi 
мемлекеттiк бақылау мен қадағалауды 
мемлекеттiк реттеудi жүзеге асырады 
Изучает сущность, классификации 
управления государственными 
активами и пассивами, вопросы 
формирования механизма 
государственного бюджета и его 
сбалансированного развития 
It studies the state, classification of state 
assets and liabilities, questions of the 
formation of the state budget and its 
balanced development 

Аймақтық 
экономика және 
басқару              
Региональная 
экономика и 
управление 
Regional economy 
and management 

Есеп, аудит 
және талдау 
кафедрасы 
Кафедра 
Учет,  аудит и 
анализ 
Department 
Accounting 
and Audit 

14.    КП ТК 
   ПД КВ 

 PD EC 
 

IBJB 
5302 
UOIPP 
5302 

Инвестициялық 
бағдарламаларды және 
жобаларды бағалау                                                                                  
Управление и оценка 

3 2 Инвестициялық бағдарламаларды 
және жобаларды бағалайтын 
облыстың теориялық тұрғыдан 
зерттеулері, талдау және болжамды 

Аймақтық 
экономика және 
басқару                
Региональная 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 



 EIPP 
5302 

инвестиционных 
программ и проектов  
Estimation of investment 
programs and projects  

инвестициялық жобаны жүзеге асыру 
кезеңінде ақша қаражаттарының 
болжау құралдарын болжау, ықтимал 
рациональды альтернативаларды 
анықтау мүмкіндіктері 
Изучает теоритические знания в 
области оценки инвестиционных 
программ и  проектов, рассматривает  
анализ и прогнозирование потоков 
денежных средств в период 
существования инвестиционного 
проекта, с возможностью выявлять 
рациональные альтернативы 
It explores theoretical perspectives in the 
field of investment programs and 
projects, analyzes the analysis and 
predicates the effectiveness of the 
investment project in the period through 
which it is possible to disclose rational 
alternatives 

экономика и 
управление 
Regional economy 
and management 

Department 
Management 

 

15.     КП ТК 
    ПД КВ 
    PD EC 
 
 
 

MBJB 
5302 
PMGU 
5302 
PMSB 
5302 

Мемлекеттік басқарудағы 
жобаларды басқару 
Проектный менеджмент в 
государственном 
управлении  
Project management in state 
management 

3 2 Мемлекеттік қызметтің имиджін 
қалыптастыру және насихаттаудың 
негізгі технологияларын зерттейді; 
әлеуметтік-экономикалық жобаларды 
дамыту (даму бағдарламалары), 
мемлеке-ттік (жергілікті) бағдарлама-
ларды іске асырудың экономикалық, 
әлеуметтік, саяси жағдайлары мен 
зардаптарын бағалау 
Изучает основные технологии 
формирования и продвижения имиджа 
государственной службы; разработку 
социально-экономических проектов 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(местных) программ 
It  studies the main technologies of 
forming and promoting the image of the 
civil service; the development of socio-
economic projects (development 
programs), assess the economic, social, 

Мемлекеттік 
басқару  
теориясы                                           
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 



political conditions and consequences of 
implementing state (local) programs 

16.   КП ТК 
  ПД КВ 
  PD EC 

EKB 
5303 
UEB 
5303 
MES 
5303 
 

Экономикалық 
қауіпсіздікті басқару                                                                                                                            
Управление 
экономической 
безопасностью   
Management of economic 
security 
 

3 2 Әртүрлі деңгейдегі басқарудың 
мемлекеттік экономикалық саясатты 
іске асыру үшін экономикалық 
қауіпсіздіктің көрсеткіштері мен 
көрсеткіштерін пайдалану қағидасы, 
меха-низмі, ерекшеліктерің талдайды 
 Изучает принципы, механизмы, 
специфику использования 
индикаторов и показателей 
экономической безопасности для 
реализации государственной 
экономической политики на разных 
уровнях управления.  
It examines the principles, mechanisms, 
specifications, and economic indicators 
of the use of state-of-the-art economic 
policy for different levels of governance. 

Аймақтық 
экономика және 
басқару            
Региональная 
экономика и 
управление  
Regional economy 
and management 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 

17.   КП ТК 
  ПД КВ 
  PD EC 

TMB 
5303 
EGU 
5303 
EMG 
5303 

Тиімді мемлекеттік 
басқару 
Эффективное  
государственное 
управление 
Effective management in 
government 
 

3 2   Зерттеудің теориялық негіздері мен 
мемлекеттік практиканың мемлекеттік 
басқарудың тиімділігін бағалайтыны 
туралы, сонымен қатар, Қазақстан-
дағы және басқа да аймақтардағы 
сияқты 
Дает представление о теоретических 
основах и существующей практики 
оценки эффективности 
государственного управле-ния, как в 
зарубежных странах, так и в 
Казахстане. 
Due to the theoretical basics and the 
practice of evaluating the effectiveness of 
the state, as well as in the countries of 
destination, as well as in Kazakhstan. 

Мемлекеттік 
басқару  
теориясы                                          
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

18. КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

KEOEMKR 
5304 
ARKEC 
5304 
ARKCCEU 
5304 

Қазақстандағы және ЕО 
елдеріндегі монополяға 
қарсы реттеу 
Антимонопольное 
регулирование в 
Казахстане и в странах ЕС 
Antitrust regulation in 
Kazakhstan and in the 

2 2  ЕЭК-тің бәсекелестік саласындағы 
интеграциялық процестерді және 
рөлдерін дамытуды зерттеу 
 Изучает исследование развития 
интеграционных процессов и роли 
ЕЭК в сфере конкуренции 
Studying the development of integration 
processes and the role of the EEC in the 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                           
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
Кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 



countries of the countries of 
the Eurasian Union 

spheres of competition 
 

19. КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

SEKMB 
5304 
GUVED 
5304 
SMFEA 
5304 

Сыртқы экономикалық 
қызметті мемлекеттік 
басқару 
Государственное 
управление 
внешнеэкономической 
деятельностью  
State management of 
foreign economic activity 

2 2 Сыртқы экономикалық қызмет 
саласындағы мемлекеттік басқарудың 
мәні, сыртқы экономикалық қызметтің 
әртүрлі бағытта-рына мемлекеттік 
әсер ету түрлері, нысандары, 
механизмдері мен құралдары туралы 
терең білім беру жүйесін 
қалыптастырады 
Формирует систему глубоких знаний о 
сущности государственного управ-
ления в сфере внешнеэкономической 
деятельности, видах, формах, 
механизмах и инструментах 
государственного воздействия на 
различные направления ВЭД 
 Forms a system of in-depth knowledge 
about the essence of public 
administration in the sphere of foreign 
economic activity, types, forms, 
mechanisms and instruments of state 
influence on various directions of foreign 
economic activity 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                              
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 

20. КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

MBAT 
5308 
ITGU 
5308 
ITISM 
5308 

Мемлекеттік басқаруда 
ақпараттық технологиялар 
Информационные 
технологии в 
государственном 
управлении 
Information technology in 
state  management 

      3  3 Курс ақпараттық-коммуникациялық 
технология-ларды кәсіби қызметте 
пайдалану дағдыларын игеруге 
бағытталған  
Курс направлен на овладение 
магистрантами навыков применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
The course is aimed at mastering the 
skills of using information and 
communication technologies in 
professional activities 

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                            
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 
administration 

Менеджмент 
Кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 

21. КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

IKTT 
5308 
TPDK 
5308 
ThPBC 
5308 

Іскерлік коммуникация 
теориясы мен тәжірибесі 
Теория и практика 
деловых коммуникаций 
Theory and practice of 
business communications 

 3 3  Профессиональды-іскерлік 
коммуникация құрауыш-тары, 
коммуникациялық процестердің 
ерекшеліктері, ғылыми-зерттеу 
жұмыста-рын жүргізу барысындағы 
іскерлік қатынас тиімділігі мен қарым-

Мемлекеттік 
басқару теориясы                                            
Теория 
государственного 
управления 
Theory of public 

Менеджмент 
Кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 



қатынас орнату кедергілері туралы 
түсінік қалыптастырады 
Дает представление о сущности и 
составляющих профессионально-
деловой коммуникации, об 
особенностях организации 
коммуникативного процесса, о 
барьерах общения и эффективности 
делового взаимодействия в ходе 
выполнения научно- 
исследовательских работ 
The aim of the lecture is to provide 
students with professional and 
communicative communication skills, 
organizational process of organizational 
processes, the effectiveness and 
effectiveness of barriers, and research 
and practice research 

administration  

22. КП ТК 
ПД КВ 

  PD EC 

TBB 6306 
UKT 6306 
CMT 6306 

Территориялардың 
бәсекеқабілеттілігің   
басқару 
Управление 
конкурентоспособностью 
территорий 
Competitiveness 
management of territories 

3 3 Аймақтардың бәсекелестікке 
қабілеттілігін бағалаудың әдіс-
тәсілдері, аймақтардық бәсекеге 
қабілеттілігін басқару жүйес ін құру 
құралдары және оның тиімділігін 
арттыруға арналған әдістерді 
қарастырады 
Изучает методы оценки 
конкурентоспособности территорий, 
инструменты создания системы 
управления конкурентоспособностью 
территорий и способы ее 
совершенствования 
It is studying the methods of evaluation 
of the territory, the use of tools and tools 
for the development of the territory 

Аймақтық 
экономика және 
басқару               
Региональная 
экономика и 
управление  
Regional economy 
and management 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 

 

23. КП ТК 
ПД КВ 

  PD EC 

ABK 6307 
KRU 6307 
CRM 6307 

Аймақтық басқарудағы 
кластерлеу 
Кластеризация в 
региональном управлении 
Clustering in regional 
management 

3 3 Қазақстандағы аймақтық экономиканы 
кластерлеу қажеттілігін, мәселелерін 
және ерекшеліктерін, сондай-ақ 
аймақтың экономикасы мен оның 
аймақтарының кластерліктерінің 
ғылыми сараптамасына қажетті 
біліктілікті зерттейді 
Изучает закономерности, особенности 
и проблемы кластеризации 

Аймақтық 
экономика және 
басқару                  
Региональная 
экономика и 
управление  
Regional economy 
and management 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 
 



региональной экономики в Казахстане, 
а также необходимые компетенции в 
области научного анализа условий 
кластеризации экономики страны и ее 
регионов 
It explores the problems of regionalism, 
regionalism and ecological problems in 
Kazakhstan, as well as in the field of 
scientific research in the field of 
scientific analysis of clusters of 
economics and regions 

24. КП ТК 
ПД КВ 

  PD EC 

KEB 6306 
UEG 6306 
MEC 6306 

Қала экономикасын 
басқару 
Управление экономикой 
города 
Management of the 
economy of the city 
 

3 3 Осы саладағы басқаруды жаңғырту 
үшін қалалық шаруашылықты 
дамытудың басым бағыттарын 
айқындауға жүйелі өкілдік беру, 
қалалық даму мәселелерін басқарудың 
оңтайлы шешімдерін оңтайландыру 
үшін қалалық басқару элементтерін 
талдау 
Дает системное представление по 
определению приоритетных 
направлений развития городского 
хозяйства для модернизации 
управления в этой сфере, проводить 
всесторонний анализ элементов 
городского хозяйства для 
оптимизации управленческих решений 
проблемам развития городов 
Gives a systematic presentation on the 
identification of priority directions for the 
development of urban economy for the 
modernization of management in this 
area, to conduct a comprehensive 
analysis of the elements of the municipal 
economy to optimize management 
solutions to the problems of urban 
development 

Аймақтық 
экономика және 
басқару              
Региональная 
экономика и 
управление  
Regional economy 
and management 

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 
 

25. КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

MB 6307 
UM 6307 
MM 6307 

Моноқалаларды басқару 
Управление 
моногородами 
Management of monotowns 

3 3 Моноқалалардағы тұрақты дамудың 
рөлі мен маңызы, моноқалаларды 
дамытуды жоспарлау ерекшеліктері 
Изучает роль и значение 
общественной среды в устойчивом 
развитии моногородов, специфику 

Аймақтық 
экономика және 
басқару                
Региональная 
экономика и 
управление  

Менеджмент 
кафедрасы 
Кафедра 
Менеджмент 
Department 
Management 



планирования развития моногородов 
It explores the role and meaning of the 
social network in a sustainable 
development of monopolies, specifically 
for planning of development of 
monogoods 

Regional economy 
and management 
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