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Білім беру бағдарламасының мақсаты   
5B051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының мақсаты мемлекеттік және жергілікті басқару саласында 
базалық білімдерді меңгерген бакалаврларын даярлау, жан-жақты білімді, мемлекеттік және жергілікті басқару саласында фундаментальді 
білімді игерген, мамандандырылған, кәсіби дағдысын  дамыта отырып жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып 
табылады. 
Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы 5В051000 – «Государственное и местное управление» является подготовка бакалавров, обладающих 
базовыми знаниями в системе государственного и местного управления, подготовка всесторонне образованных, специализированных 
кадров, обладающих фундаментальными знаниями в области государственного и местного управления, а также конкурентноспособных 
специалистов,  умеющих развивать и реализовать профессиональные навыки. 
Purpose of the Degree Programme 

The modular educational program of specialty 5B051000 – «State and Local Management» is prepared in accordance with the State Compulsory 
Standard for higher education (Bachelor's degree) and approved by the resolution of the government of the Republic of Kazakhstan dated 23 Aug. 2012 

№ 1080 and the state education plan approved by the order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 16 Aug. 

2013 № 343 (Annex № 72). 
 

Білім берудің негізгі нәтижелері   
- Бағдарламасы бойынша оқыту келесі оқу нәтижелері: 

замануи технологияларды қолдану арқылы философиялық, тарихи және құқықтық ойлау негіздеріне, әлеуметтік-саяси және 
экономикалық үрдістер туралы ақпараттарды жинау, жүйелеу және өздігінен талдау қабілеттеріне ие болу; 

- мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында, нақты кәсіпорында басқару технологияларын әзірлеу және қолдану, сонымен 
қатар басқарудың ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын құруға қатысу; 

- стратегиялық және тактикалық жоспарлаудың, менеджменттің анағұрлым тиімді әдістерін, ережелерін және процедураларын әзірлеу 
және қолдану; 

- халық шаруашылығын, оның салалары мен аймақтарын басқарудың тиімді жүйесін құра алуы және тәжірибеде барлық белгілі 
менеджмент принциптерін пайдалана алуы, оның ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын қолдана 
алуы; 

- басқарушылық шешімдерді әзірлеуге қатысуға және өзінің лауазымдық міндеттері шеңберінде осы шешімдерді жүзеге асыру 
бойынша жауапкершілікке ие болуға қабілетті болу; 

- белгісіздік және тәуекел жағдайында шешімдер қабылдауға қабілетті болу; 
- мемлекеттік билік органдары, азаматтық қоғам институты, бұқаралық ақпарат құралдарының өзара әрекеттесуі негізінде дау-

жанжалды жағдайлардың алдын алу және оларды шеше алу; 
- сапалы нәтижелер алуға, тәуекелдерді анықтауға және бюджетті басқаруға бағытталған жобаларды басқарудың заманауи әдістерін 

қолдана алу.  



Ключевые результаты обучения  
По программе обучения определены следующие результаты обучения: 

- владеть основами философского, исторического и правового мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа 
информации о социально-политических и экономических процессах с использованием современных технологий; 

-  разработать и применять  технологии управления в государственных и местных органах управления, на конкретном предприятии, в 
том числе учавствовать в создании научно-методологической и организационно-технологической базы управления; 

-  разработать  и применять  наиболее эффективные методы, правила  и процедуры стратегического и тактического планирования, 
менеджмента; 

- умение создания эффективной системы управления народным хозяйством, его отраслями и регионами и  применение на практике 
всех известных принципов управления,  использование его научно-методологической и организационно-технологической базы;  

- способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за реализацию этих решений в 
пределах своих должностных обязанностей; 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 
- уметь предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов государственной власти, институтов 

гражданского общества, средств массовой коммуникации; 
- умение  использовать современные методы управления пректом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков и управление бюджетом.  
Key Learning Outcomes 

- According to the program of study defines the following learning outcomes: to posses basic principles of philosophic, historical and legal 

thoughts, skills of gathering, systematizing and independent analyzing of information about socio-political and economical processes by using 

modern technology;  

- to develop and apply management techniques in state and local governing bodies, in specific  enterprise and also to take part in creating the 

scientific and methodological and  organizational-technological basis of management;     

- to develop and apply effective methods, rules and procedures of strategic and tactical planning and management;   

- to be able to develop an effective system of managing of national economy, its industry sectors and regions, and practical applying of all well-

known management principles, using their scientific and methodological and  organizational-technological basis;   

- ability to take part in developing managerial decisions  and to be responsible for realization of this decisions within their official duties; 

- ability to make decisions under conditions of uncertainty and risk;  

- to be able to warn and manage conflict situations by interaction of governmental bodies, civil society institutions and mass media; 

- to be able to use modern methods of project management which refers to get quality results, identifying the risks and budget management.  

 

 

 

 



 

 

 

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the Degree Programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the Degree 

Programme 

Код/Код/Code Модульдің атауы /Название модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы модульдер /Общие модули /General modules   

EDUC 21001 Жалпы білім беру модулі 
Модуль общей образованности 

Module of general education 

Аналитикалық құжаттар-

ды рәсімдеу және пре-

зентациялау, коммуника-

ция әдістерін білу; зама-

науи бағдарламалық 
өнімдерді кәсіби қызме-

тінің әртүрлі салаларын-

да, ғылыми және тәжі-
рибелік жұмысында қол-

дана білуі; қазақ, орыс, 
шетел тілдерде кәсіби 

тақырыпта көпшілік ал-

дында сөйлей алу. 

Будет знать о способах ком-

муникации и согласовании 
точек зрения, оформлении и 
презентации аналитической 
документации, будет спосо-

бен использовать совре-

менные программные про-

дукты в различных областях 
профессиональной деятель-

ности, научной и прак-

тической работе; выступать 
на профессиональные темы на 
казахском, русском и 
иностранном языках 

Тo be aware of the ways 

of communication and 

coordination of points of 

view, designing and 

presenting analytical 

documentation, to be able 

to use modern software 

products in various areas 

of professional activity 

and scientific and 

practical work; to  act on 

professional topics in 

Kazakh, Russian and 

foreign languages 

HIST 

21002 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктер 
модулі 
Модуль социально-этических 
компетенций 

Module of social and ethical 

competencies 

Дүниежүзілік тарихтағы 
заманауи Қазақстанның 
алатын орны мен мәнін 
біліп, түсінеді; қазіргі 
таңдағы өзекті мәселелер 
бойынша талқылау жүр-

гізіп, өз ойын дұрыс 
жетіп және филосо-

фиялық дискуссия жүр-

гізе алады; болашақ 
мамандығының 

Будет знать и понимать уни-

кальное и значимое место 
истории современного Казах-

стана в контексте всемирной 
истории, способен грамотно 
вести философскую дискус-

сию и  аргументированно от-

стаивать собственные пози-

ции по актуальным пробле-

мам современности,  опреде-

лять и формулировать со-

To know and understand 

the unique and important 

place of the history of 

modern Kazakhstan in the 

context of world history, 

to be able to competently 

hold a philosophical 

discussion and arguments 

to defend one’s positions 
on topical issues of our 

time, to identify and 



әлеуметтік-мағыналы 
мақсатын анықтап, 

қалыптастыра отырып; 

әлеуметтік мағынасын 
түсінеді, ақпаратты 
талдау барысында 
субьективизмді 
ықшамдайды. 

циально-значимые цели своей 
будущей профессиональной 

деятельности; минимизиро-

вать субъективизм при ана-

лизе информации; осозновать 
социальную значимость своей 
будущей профессии 

formulate socially 

important goals of one’s 
future professional 

activity; to minimize 

subjectivity in the 

analysis of information; 

to be aware of the social 

importance of one’s 
future profession 

MNGT 21003 Экономикалық, ұйымдастырушылық 
және басқарушылық құзыреттіліктер 
модулі 
Модуль экономических и 
организационно-управленческих 
компетенций 

Module of economic, organizational and 

management competencies 

Бірлескен талдау, жос-

парлау және шешім 
қабылдау, өз бизнесін 
құру және дамыту әдіс-

темесін білетін 
болады;еңбек қызметі 
барысында туындаған 
жағдайларды шешу 
бойынша шешім 
қабылдай алады,   
шығармашылық және 
кәсіби салада жаңа 
идеялар жасауға 
қабілетті болады. 

Будет знать методологию 
совместного анализа, проек-

тирования и принятия реше-

ний для создания и развития 
собственного бизнеса; спосо-

бен принимать решения в 
сложных ситуациях трудовой 
деятельности; мотивирован к 
креативности и успешной 
реализации новых идей в 
профессиональной сфере 

 

 

To know the 

methodology of joint 

analysis, planning and 

decision-making in order 

to set up and run one’s 
own business; to able to 

make decisions in 

difficult situations of 

employment; to be 

motivated by creativity 

and successful 

implementation of new 

ideas in the professional 

sphere 

Мамандық модульдері /Модули специальности / Specialty Modules   

SMNGT  

32304 

Мемлекеттік басқару және құқықтық 
реттеу 

Государственное управление и 
правовое регулирование 

Public administration and legal 

regulation 

Мемлекеттік 
әкімшіліктендіру 

саласында, жергілікті 
басқару мен өзін өзі 
басқару саласында 
шешім қабылдай білу; 
-жергілікті 
құрылымдарда, оның 
ішінде жергілікті 
экономиканың негізгі 

Принимать решения в 

области государственного 
администрирования, местного 
управления и 
самоуправления, 
-разбираться в особенностях 
организации управления 
социально-экономическим 
развитием местных 
образований, в том числе, в 

- the ability to make 

decisions  in the field of 

public administration, 

local government and 

self-government, 

 - understand the 

peculiarities of the 

organization of socio-

economic development of 

local entities, including 



салалар аралығында 
(тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, қоғамдық 
көлікті басқару, 
әлеуметтік 
саясат)әлеуметтік-

экономикалық дамуды 
басқаруды ұйымдастыру 
ерекшеліктерін айыра 
білу;                 
-Қазақстан 
Республикасы мен 
шетелдің монополияға 
қарсы саясатының 
ерекшеліктерін анықтау; 
- қылмыстық жемқорлық 
құқық бұзушылықты 
құрылымдау; 
-мемлекеттің 
жемқорлыққа қарсы 
саясат саласында 
қызметтерінің негізгі 
сипаттамаларына талдау 
жасау; 
 -мемлекеттік және 
жергілікті басқару 
саласын реттейтін 
нормативтік-құқықтық 
актілер мен заңнамалар 
жүйесінде бағыт таба 
білу;  
-аймақтық саясатты 
реттейтін заңнамалық 
актілермен жұмыс жасай 

разрезе основных отраслей 
местной экономики 
(жилищно-коммунальное 
хозяйство, управление 
общественным транспортом, 
социальная политика; 

- определить  особенности 
антимонопольной политики 
Республики Казахстан и 
зарубежных стран. 

-структурировать 
конкретное коррупционное 
правонарушение; 
- проводить анализ основных 
характеристик функций 
государства в области 
антикоррупционной 
политики; 
-ориентироваться в системе 
законодательства и 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих сферу 
государственного и местного 
управления; 
-работать с законодательными 
актами, регламентирующими 
региональную политику,  
- владеть   принципами 
проведения экспертизы 
проектов нормативно-

правовых актов. 

by major sectors of the 

local economy (housing 

and communal services, 

the management of public 

transport, social policy; 

-determine the 

characteristics of antitrust 

policy of the Republic of 

Kazakhstan and foreign 

countries foreign 

countries; 

- concrete structure 

corruption offense; 

- to analyze the basic 

characteristics of the 

state's functions in the 

area of anti-corruption 

policy; 

-navigate in the 

legislation and normative-

legal acts regulating the 

sphere of state and local 

government; 

-to work with the 

legislative acts regulating 

the regional policy,  

- to use the principles of 

the examination of draft 

laws and regulations 

 



алуы; 
-нормативті-құқықтық 
актілер жобаларын 
сараптама жасау 
қағидаларын қолдану 

 SMNGT 

 32305 

Ұлттық экономиканың басқару 

Управление национальной 
экономикой  

 Management of national economy 

 

-бизнес-жоспарлардың 
ұтымды нұсқаларын 
есептік талдау 
тұрғысынан таңдай алуы 
және қажетті кәсіби 
білімдерді қолдана алуы;                              
-кәсіпкерлік қызметті 
қаржыландыру мен 
несиелендіруде 
қолданылатын 
көрсеткіштерді есептей 
алуы; 
- белгісіздік пен тәуекел 
жағдайында салалық 
даму жөнінен шешім 
қабылай алуға қабілетті 
болу; 
- халық 
шаруашылығында 
жоспарланған нәтиже 
мен шығындалған 
ресурстардың 
арақатысын бағалай 
алуы; 
-Қазақстан 
Республикасының 
әлеуметтік салаларда 
мемлекеттік және 
жергілікті басқарудың 

-применять     необходимые 
профессиональные  знания    и    
расчетно-аналитические    
умения и    выбирать 
оптимальные  варианты 
бизнес-планов; 
-рассчитывать     показатели,     
применяемые     при 
организации финансирования 
предпринимательской 
деятельности; 
-быть способным принимать 
решения по отраслевому 
развитию в условиях 
неопределенности и рисков;  
-уметь оценивать 
соотношение планируемого 
результата и затрачиваемых 
ресурсов в отраслях 
народного хозяйства; 

-анализировать зарубежный 
опыт использования 
инструментов 
государственного 
регулирования экономики и 
определять возможности его 
применения в казахстанской 
экономике 

-apply the necessary 

professional knowledge 

and computational and 

analytical skills to choose 

the best options for 

business plans; 

-to calculate the 

indicators used in the 

organization of financing 

and credit business; 

- be able to take decisions 

on sector-specific 

development in 

conditions of uncertainty 

and risk; 

- to able to estimate the 

ratio of the planned 

results and resources 

spent in sectors of the 

economy; 

- analyze the international 

experience of using 

instruments of state 

regulation of the economy 

and determine its 

applicability in the 

Kazakh economy 

 

 



шетелдік тәжірибесіне 
бейімделе алуы 

 

 

 

FINS 32306 

 

Қаржыларды басқару 

Управление финансами 

Financial management 

-инвестициялық 
жобаларды несиелендіру 
мен қаржыландыруда 
қолданылатын 
көрсеткіштерді есептей 
алу; 
 -түрлі қаржылық 
институттарының 
мамандарына қажетті 
теориялық білімдер мен 
практикалық 
дағдылардың 
жиынтығын білу;  
 -қаржы нарықтарының 
жағдайын талдай алуы 
және оларды шешудің 
мүмкін жолдарын 
іздестіре алуы; 
- Қазақстандағы және 
алыс –жақын шетелдегі 
әлеуметтік-

экономикалық үрдістер 
мен құбылыстар туралы 
отандық және шетелдік 
статистика мәліметтерін 
талдай алуы және 
интерпретациялау 

-салық жүйесі мен 
мемлекеттік бюджет 
құру дағдыларын алуы; 

-рассчитывать показатели,     
применяемые     при     
финансировании и 
кредитовании 
инвестиционных проектов; 
- иметь совокупность   
теоретических   знаний   и   
практических   навыков, 
необходимых 

специалистам различных 
финансовых институтов; 
- анализировать состояние 
финансового рынка и 
изыскивать возможные пути 
их решения; 

- анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях в Казахстане и 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья; 

- приобретают навыки в 
построении налоговой 
системы и государственного 
бюджета; 
- определить  роль бюджета в 
решении проблем 
экономического роста и в 

 -to calculate the 

indicators used in the 

financing and 

organization lending 

investment рrojects; 

- кnow the set of 

theoretical knowledge and 

practical skills, necessary 

experts of different 

financial institutions; 

- analyze the state of the 

financial market and to 

seek possible solutions; 

- to analyze and interpret 

the data of domestic and 

foreign statistics on the 

socio-economic processes 

and phenomena in 

Kazakhstan and countries 

of near and far abroad 

- acquire skills in the 

construction of the tax 

system and the state 

budget; 

- to know the totality of 

theoretical knowledge and 

practical skills, necessary 

experts of different 

financial institutions; 

- -define the role of 



-экономикалық өсу мен 
азаматтық қоғам 
қалыптастыруда 
мәселелерді шешуде 
бюджеттің рөлін анықтау 

становлении гражданского 
общества 

budget  in addressing the 

problems of economic 

growth and development 

of civil society 

 

SMNGT  

32307 

Адам ресурстарын басқару және 
еңбекті  ұйымдастыру 

Управление человеческими ресурсами 
и организация труда 

Human resource management and labor 

organization 

 

-кадрларды басқару 
туралы білімдер жүйесін 
игеруі тиіс;  
-барлық белсенді өмір 
сүру кезінде болашақ 
кәсібі бойынша 
білімдерін жетілдіру 
және игеруде 
қажеттілікті анық 
көрсете алу;  
- кадрларды басқару 
жүйесіне кіретін 
шаралар кешенін жүзеге 
асыру бойынша 
дағдыларының болуы; 

- азаматтық қоғам 
институттары, 
мемлекеттік билік 
органдары мен 
бұқаралық 
коммуникация 
құралдарының өзара 
байланыстары 
жағдайындағы 
жанжалдық жағдайларды 
алдын-алу және шеше 
білу, азаматтық 
демократиялық 
құндылықтар негізінде 

- должен усвоить целостную 
систему знаний об 
управлении кадрами;  
-четко демонстрировать 
осознанную потребность и 
способность к творческому 
самосовершенствованию и 
освоению новых знаний по 
будущей профессии в течение 
всей активной 
жизнедеятельности; 

 - иметь навыки по 
реализации комплекса 
мероприятий, входящих в 
систему управления кадрами;  
- уметь предупреждать и 
разрешать конфликтные 
ситуации при взаимодействии 
органов государственной 
власти, институтов 
гражданского общества, 
средств массовой 
коммуникации, вести диалог 
на основе ценностей 
гражданского 
демократического общества, а 
также выступать посредником 
при разрешении социальных 
конфликтов 

- must learn holistic 

system of knowledge of 

personnel management; 

-clearly aware of the need 

to demonstrate the ability 

to self-improvement and 

creative development of 

new knowledge in their 

future profession 

throughout the active life;  

- have the skills to 

implement a set of 

measures included in the 

personnel management 

system; 

- to be able to warn and 

manage conflict situations 

by interaction of 

governmental bodies, 

civil society institutions 

and mass media, to lead 

dialogs in terms of value 

of civil democratic 

society and act as a 

conciliator in solving 

social conflicts   



пікір алмасулар жүргізу, 
сонымен қатар 
әлеуметтік жанжалдарды 
шешу кезіндегі делдал 
қызметін атқара білу 

 

Біліктілігі шегiнен тыс модульдер/Модули, выходящие за рамки квалификации/Modules beyond Qualification 

PhCS 14210 Дене шынықтыру модулі 
Модуль физической подготовки 

Module of physical training 

Дене  шынықтыру 
жаттығу түрлері  
бойынша бағдарламалық  

нормативтерін орындау-

ға қабілетті бола алады;  

дене шынықтырудың 
сауықтыру-реабилита-

циялық құралдарын 
пайдалана біледі. 

Будет способен выполнять 
программные нормативы по 
заданным видам физических 
упражнений; будет уметь 
использовать оздоровительно-

реабилитационные средства 
физической культуры 

Тo be able to realize 

program standards for 

given types of exercise; to 

be able to use recreation 

and rehabilitation tools of 

physical training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the Degree Programme 
Модуль 
коды/Код 
модуля/ 
Module 

code 

 

Пәннің атауы / Название 
дисциплины /Title of discipline 

 

Пәннің циклі  
/Цикл 

дисциплины  
/ Cycle of  

discipline  

 

 

Көлемі/ Объем/ Number 

 

 

 

 

Оқу жұмысының түрлері / 
Виды учебной работы /  
Types of  study activities 

 

 

 

 

 

Қорытынды 
бақылау формасы / 
Форма итогового 

контроля /  

Type of final 

assessment 

 

 

 

Оқыту тілі / 
Язык 

обучения/ 

Study 

language* ҚР кредит 
саны/ 

КредитыР
К/ 

Number of 

Kazakhstan 

credits 

ECTS 

 Д
әр

іс
 /Л

ек
ци

я 
/L

ec
tu

re
 

П
ра

кт
ик

а/
С

ем
ин

ар
 

П
ра

кт
ик

а/
С

ем
ин

ар
 

P
ra

ct
ic

a
l 

C
la

ss
 /

S
em

in
a

r
 

Л
аб

ор
ат

ор
ия

лы
қ 

са
ба

қ 
/Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

/ 
L

a
b

o
ra

to
ry

 c
a

ls
se

s 

1 семестр /1 семестр /Semester 1 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

EDUC 

21101 

Ақпараттық-

коммуникативтік 
технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 
технологии 

 Information and 

communication technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2  1 

емтихан 

экзамен 

exam 

Англиский  

EDUC 

21201  

Қазақ (орыс) тілі 1                        

Казахский (русский) язык 

1 

Kazakh (russian) language 1 

(Қазақ тілінде) 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 0 3 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

Қазақ 
/русский 

EDUC 

21301  

Шетел тілі 1                                             

Иностранный язык 1 

Foreign language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 0 3 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

англиский 



 

MNGT 

21103 

Экономикалық теория 

 Экономическая теория 

 Economic theory 

(Орыс тілінде) 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 

SMNGT  

32304 

Мамандыққа қіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

(Қазақ тілінде) 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

2 3 1 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

 

 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

5 8 2 3 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

Русский 

PhCS 

14208 

Дене шынықтыру 
Физическая культура 

Physical Culture 

 

 

 2*  

   диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
19 31 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

 

21 31 

     

2 семестр /2 семестр /Semester 2 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

HIST 

21002 

Заманауи Қазақстан 
тарихы 

Современная история 
Казахстана 

Modern History of 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1 0 

мемлекеттіқ 
емтихан 

государственный 
экзамен 

state ехаm 

 



Kazakhstan 

EDUC 

21201  

Қазақ (орыс) тілі  2                     

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (russian) language 2 

(Қазақ тілінде) 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 0 3 0 

емтихан 

экзамен 

            exam 

Қазақ 
/русский 

EDUC 

21301  

Шетел тілі  2                                           

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 0 3 0 

емтихан 

экзамен 

            exam 

англиский 

MNGT 

21103 

Микроэкономика                                   
Микроэкономика                               
Microeconomics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 1 1 0 

емтихан 

экзамен 

            exam 

 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

 

 

 

 

 

 

 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

2 3 1 1 0 

емтихан 

экзамен 

            exam 

 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 8 3 2 0 

емтихан 

экзамен 

            exam 

 

SMNGT 

32304 

Оқу практикасы  
 Учебная практика 

Educational internship 

 

4 2 

              есеп 

           отчет 

           report 

 

PhCS 

14208 

Дене шынықтыру  
Физическая культура 

Physical Culture 

 

 2*  

   диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

 

18 29 

    

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 
24 31 

     



Total for semester 

3 семестр /3 семестр /Semester 3 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

HIST 

21502 

 Философия 

 Философия                              
 Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

MNGT 

21103 

Макроэкономика                                   
Макроэкономика                               
Macroeconomics 

(Орыс тілінде) 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

SMNGT 

32304 

Экономиканы мемлекеттік 
реттеу   
Государственное 
регулирование экономики                                                          
State Regulation of Economy 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 1 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

MNGT 

21103 

Менеджмент                      
Менеджмент                                            
Мanagement 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақ тілі 

EDUC 

21301  

 Кәсіби бағытталған шет тілі 
 Профессионально   
ориентированный 
иностранный язык                                
 Professionally oriented 

foreign language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 1 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Англиский  

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

6 9 4 2 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Русский 

PhCS  

14208 

Дене шынықтыру 
Физическая культура  

Physica lCulture 

 

 2*     

диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 
19 30    

  



Total for theoretical training 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

21 30    

  

4 семестр /4 семестр /Semester 4 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

EDUC 

21201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі        
Профессиональный 
казахский (русский) язык                                             
Professional Kazakh 

(Russian) language 

(Қазақ тілінде) 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3 0 2 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақ 
/русский 

MNGT 

21103 

Маркетинг                                                        
Маркетинг                                                  
Мarketing 

(Орыс тілінде) 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 FINS  

32306 

Статистика                                                    
Статистика                                              
Statistics     

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

3 5 1 2 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Англиский  

 FINS 

32306  

Қаржы                                            
Финансы                                                                                                
Finance 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

FINS 

32306 

Бухгалтерлік есеп және 
аудит негіздері 
Основы бух. учета и 
аудита 

Fundamentals of accounting 

and audit  

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

3 4 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

SMNGT  

32304 

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

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 6 2 2 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Русский  



SMNGT  

32304 

Өндірістік практика                           
Производственная 
практика                                              

Industrial  externship 

 

1 2 

   есеп 

отчет 

report 

 

PhCS 

14208 

Дене шынықтыру 
Физическая культура 

Physical Culture 

 

 2*  

   диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 28 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

21 30 

     

5 семестр /5 семестр /Semester 5*** 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

SMNGT  

32304 

 

Мемлекеттік басқару 
теориясы                    
Теория государственного 
управления                                                                
Theory of Public 

Administration 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

3 5 2 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 SMNGT 

 32305 

Аймақтық экономика және 
басқару      
Региональная экономика и 
управление                                                                              
Regional Economics and 

Management 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

2 3 1 1 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

русский 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

8 12 4 4 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Русский 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

6 10 4 2 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақ 



Группа С 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
19 30    

  

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
19 30 

     

6 семестр /6 семестр /Semester 6*** 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 

7 11 4 3 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Қазақ  

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

Группа С 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 

6 10 3 3 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

Англиский 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 5 2 2 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 SMNGT  

 32304 

 

Өндірістік 
практика                         
Производст
венная 
практика                                            

Industrial  

externship 

2 4 

   

есеп 

отчет 

report 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
17 26 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 
19 30 

     



Total for semester 

7 семестр /7 семестр /Semester 7 

Элективті пәндер 

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
19 30 11 8 0 

емтихан 

экзамен 

exam 

4 кредит 
англиский, 
3 кредит 
русски, 

12 кредит 
казақша. 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
 

19 30    

  

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
19 30    

  

8 семестр /8 семестр /Semester 8 

Міндетті пәндер / Компонент / Обязательные дисциплины / Компонент / Compulsory Subjects / Component 

SMNGT  

32304 

Өндірістік практика                          
Производственная 
практика                 
Industrial externship 

 

 

 

3 8 

   
есеп 

отчет 

report 

 

SMNGT  

32304 

Диплом алдындағы 
практика  
Преддипломная практика  

Pre – diploma work 

externship 

 

 

 

3 8 

   

есеп 

отчет 

report 

 

 Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен 
по специальности 

State examination in the 

specialty 

 

1 4 

   мемлекеттік 
емтихан 

государственный    
экзамен 

state ехаm 

 

 Дипломдық жұмысты 
қорғау 

 
2 8 

   
 

 



Написание и защита 
дипломной работы 

Writing and defense of 

diploma work 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

 

9 30 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Всего теоретического обучения 

Total for theoretical training 

 

129 204 

     

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

153 242 
     

* Физическая культура- общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента. 

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, 
что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS 

*** в 5 и 6 семестрах в общем объеме элективных курсов планировать междисциплинарные курсы из группы С с объемом по 6 кредитов в 
каждом семестре 



Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of educational process 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  
 Бағдарлама бойынша білім алуға Ғылыми кеңес шешімі негізінде университет проректорымен бекітілген  Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде білім алуға қабылдау Ережелеріне сәйкес, конкурс негізінде азаматтардың өтініші бойынша қабылданады 

Особые вступительные требования:  
Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые утверждаются проректором университета на основании решения Ученого совета, 
по заявлениям граждан на конкурсной основе 

Specific admission requirements:  
Аdmission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Eurasian National University Gumilyov, 

approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council on the applications of citizens on a competitive basis 

 
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

Жалпы орта білім аттестаты немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру дипломы болуы. Шетел білім беру 
мекемелерімен берілген білім туралы құжаттар білім беру саласындағы Құзыретті органда нострификация рәсімін өту қажет 

Особые условия для признания предшествующего обучения:  

Наличие аттестата об общем среднем образовании или диплом о техническом и профессиональном, послесреднем образовании. 
Документы об образовании, выданные зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру нострификации в 
Уполномоченном органе в области образования 

Special conditions for the recognition of prior learning:  
Тhe presence of General Certificate of Secondary Education or a diploma of technical and vocational, post-secondary education. Education 

documents issued by foreign educational institutions must pass the procedure of nostrification to the authorized body in the field of education 

 
3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері:  

5В051000- «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білім алған және қорытынды 
аттестацияны сәтті өткен тұлғаларға «экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі беріліп, қосымшасы бар (транскрипт) 
мемлкеттік нұсқада диплом беріледі. Сонымен бірге түлек өтініштің негізінде дипломға қоса жалпыевропалық қосымша (Diploma 
Supplement) ала алады. Бакалаврды дайындауда білім беру үдерісі аяқталуының негізгі критерийі теориялық білімнің 129 кредиттен кем 
емес, сонымен қатар тәжірибе 6 кредиттен кем емес, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындауға, жазу мен қорғауға және мамандық 
бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредиттен кем емес бөлінуі болып есептеледі 

Требования и правила присвоения степени:  

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе 5В051000-«Государственное и местное управление»  высшего 
образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр экономики и бизнеса» и выдается диплом 



государственного образца с приложением (транскрипт). Также выпускник дополнительно может получить общеевропейское приложение к 
диплому (Diploma Supplement) на основании письменного обращения. Основным критерием завершенности образовательного процесса по 
подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 129 кредитов теоретического обучения, а также не менее 6 кредитов практик, не 
менее 2 кредитов на подготовку, написание и защиту дипломной работы (проекта) и не менее 1 кредита на подготовку и сдачу 
государственного экзамена по специальности. 

Requirements and rules for degree awarding:  

Persons who have completed learning, the educational program 5B051000 - "State and Local Management" of higher education and successfully 

passed the final certification, awarded the degree of "Bachelor of economics and business " and issued a state diploma with the application (transcript). 

Also a graduate can additionally obtain a common European Diploma Supplement (Diploma Supplement) on the basis of a written request. The main 

criterion of completion of the educational process for the preparation of the bachelor is the development of a student for at least 129 credits of 

theoretical training and at least 6 credits of practice, at least 2 credits for the preparation, writing and protection of degree work (project) and at least 1 

credit for preparation and delivery state examination in the specialty. 

 

4  Түлектердің кәсіби бейіні: 
Кәсіби бейін түлектері: 
1) коммерциялық ұйымдарда, оның ішінде кредиттік ұйымдар, коммерциялық емес ұйымдар, мемлекеттік басқару органдары мен органдар 
жергілікті өзін-өзі басқару, үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар ұйымдастыру және басқару 

2) нарықтық жағдайда инвестициялық және консалтингтік компаниялар, академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдары, 
мемлекеттік емес зерттеу қорлар мен ұйымдарда зерттеулер  

Профессиональный профиль выпускников: 
1) организация и управление  в коммерческих организациях, в том числе кредитных организациях, некоммерческих организациях, 

органах государственного управления и органах местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях 

2) исследования в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, негосударственных исследовательских 
фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях в условиях рынка 

Competency profile of graduates: 

1) organization and management in commercial organizations, including credit organizations, nonprofit organizations, public administration and local 

self-government bodies, non-governmental and public organizations 

2) research in academic and departmental research organizations, non-governmental research foundations, and organizations, consulting and 

investment companies in the market 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:  
Білім беру бағдарламасын іске асыру барысында оқытудың әртүрлі заманауи әдістері мен технологиялар қолданылады: Moodle білім 

беру платформасы, цифрлық білім беру ресурсы, оқытудың интербелсенді және техникалық құралдар, iOS платформасында мобильдік білім 
беру технологиялары. Сонымен бірге нәтижелерді бағалаудың әртүрлі әдістері қолданылады: компьютерлік тестілеу, аралас емтихандар, 



студенттің прогрессін бағалауға және курс элементі немесе модуль шекарасында оның білім алу нәтижелерін дәлелдеуге бағытталған 
ғылыми жобаларды дайындау және қорғау. 

Способы и методы реализации образовательной программы:  
В ходе реализации образовательной программы используются различные современные методы и технологии обучения: образовательная 

платформа Moodle, цифровые образовательные ресурсы, интерактивные и технические средства обучения, мобильные образовательные 
технологии на платформе iOS. Так же используются различные методы оценивания результатов: компьютерное тестирование, 
комбинированные экзамены, подготовка и сдача научных проектов, которые используются для оценки прогресса студента и подтверждения 
достижения им результатов обучения в рамках элемента курса или модуля 

Techniques and methods of implementing the Degree Programme:  

During the implementation of the educational program uses various modern methods and technologies of training: the Moodle educational 

platform, digital educational resources, interactive and technical training, mobile educational technology on iOS platform. Also use different methods 

of evaluation results: computer testing, combined exams, preparation and submission of research projects, which are used to evaluate student progress 

and confirming the attainment of learning outcomes for the course or module element 

 
6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  

Білім беру үдерісінде ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау шкаласы мен оның сипаттамасы қолданылады. Бағаларды 
европалық жүйеге түрлендіру механизмі келтіріледі: 

ҚР бойынша бағалау ECTS бойынша бағалау 

Әріптік 
жүйе 
бойынша 
бағалау  

Балдардың 
сандық 
эквиваленті  

Пайыздық 
көрсеткіші  

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 

Әріптік 
жүйе 
бойынша 
бағалау 

Definition 

А 4,0 95-100 Өте жақсы А 
Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы В Verygood 

В 3,0 80-84 
 Жақсы  С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық  
С 2,0 65-69   Қанағаттанарлық 

D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54   Қанағаттанарлық E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз  FX, F Fail 



 

 

Критерии оценки результатов обучения:  
В ходе учебного процесса используется национальная оценочная шкала, утвержденная приказом МОН РК и ее описание. Поясняется 

механизм перевода оценок в европейскую систему: 
Оценка по РК Оценка по ECTS 

Оценка по 

буквенной 

системе  

Цифровой 

эквивалент 

баллов  

%-ное 

содержание  

Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Definition 

А 4,0 95-100 Отлично А 
Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Verygood 

В 3,0 80-84 
  Хорошо С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

 Удовлетворительно D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54   Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

 Assessment criteria for learning outcomes:  

In the course of educational process is used the national rating scal , approved by order of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan 

and its description. Is explained the translate mechanism of evaluation in the European system: 

 

Evaluation from the RK Evaluation from ECTS 

Evaluation 
by letter 
system 

Number 
equivalents 
of points 

Percentage 
Evaluation by 

traditional system 

Evaluation 

by letter 

system 

Definition 

А 4,0 95-100 
Excellent А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Good В Very good 

В 3,0 80-84   Good С 
Good 

В- 2,67 75-79 



С+ 2,33 70-74 Satisfactory 

С 2,0 65-69 

  Satisfactory D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54   Sufficient E Sufficient 

F 0 0-49 Fail FX, F Fail 

 

 

 



 

 


