
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

 

6В04  Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық  бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

 

6В041  Бизнес және басқару 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

 

6В04105 Менеджмент 

 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

 

В044 Менеджмент және басқару 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

6В04105 менеджмент білім беру бағдарламасының бірегей бәсекелестік 

артықшылықтары: 

- экономика, әлеуметтік сала және бизнес салалары үшін жоғары білікті 

басшылар мен мамандарды даярлауға, басқарушылық дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған; 

- «G-Global» алаңында экономикалық және заң зерттеулерінің 

мамандандырылған орталығы және оқу үдерісі мен кәсіби тәжірибе 

ұйымдастырылатын ЖОО-ның ғылыми-практикалық орталықтары базасында 

қолданбалы білімді кеңейту;  

- Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-

экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, экономиканы 

индустриялық-инновациялық дамыту, өнеркәсіпті жаңғырту проблемаларын 

жан-жақты зерделеу; 

-материалдық - техникалық базаның болуы және маман-практиктерді тарту, 

бұл білім алушыларға инновациялық сипаттағы пәндерді табысты меңгеруге, 

жұмыс берушілердің тапсырыстары бойынша дипломдық жұмыстар 

(жобалар) шеңберінде нақты жобаларды әзірлеуге мүмкіндік береді, әрі қарай 

зерттеу нәтижелерін енгізеді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Қазіргі заманғы кәсіпорындар мен рыноктық құрылымдарға талап етілген, 

негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, 

серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді 

бейімделуге қабілетті, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқарушылық 

қызмет дағдыларын меңгерген кәсіби қызметтің даму сипаты мен бағытына 

конструктивті ықпал етуге қабілетті экономикалық бейіндегі мамандарды 

даярлау 

БББ міндеттері 

 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес құндылықтарға ие, шығармашылық пен 

инновацияларға қабілетті кәсіби мәдениетінің жоғары деңгейі бар құзыретті 

тұлғаны дамыту; 

2) білім алушыларда экономиканы дамытудың қазіргі ғылыми-практикалық 

міндеттерін шешу үшін ғылыми дүниетанымды, экономикалық ойлауды, 

аналитикалық, зерттеу, басқарушылық құзыреттілікті қалыптастыру; 

3) қоғамдық, кәсіби және өзге де қызметте табысты қолдану мақсатында 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды 

меңгеру; 

4) білім берудің келесі сатысында (магистратура) білім алуды жалғастыру 

үшін жағдай жасау. 

БББ оқыту нәтижелері/ Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 



 - жекелеген адамдармен, ұжыммен, қоғаммен, біртұтас басқару процесінің 

барлық субъектілерімен өзара іс-қимылда олардың функционалдық 

рөлдерінің ерекшелігін ескере отырып, әлеуметтік белсенділік, төзімділік 

және көшбасшылық қасиеттерді көрсетуге қабілетті; 

- азаматтық қоғам институттарының дамуы мен жаңаларын қалыптастыруды 

қамтамасыз ететін топтарда, қоғамдастықтарда мінез-құлық нормалары мен 

ережелерін пайдалануға қабілетті; 

- ана және шет тілдерінде жазбаша және ауызша нысанда коммуникацияны, 

оның ішінде әртүрлі экономикалық құжаттарды толтыру, құжат айналымын 

жүргізу, командалық жұмысты білу, зерттеу және жеке әлеуетін дамытуды 

жүзеге асыруға қабілетті; 

- жаһандану және жылдам әлеуметтік жағдайында ұлттық экономиканың, 

секторлар мен салалардың, нарықтық субъектілердің қызмет етуінің 

экономикалық заңдары мен заңдылықтарын, модельдері мен алгоритмдерін 

түсіндіру негізінде шешімдер қабылдауға қабілетті; 

- сандық технологиялар мен құралдарды барабар қолдану негізінде 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қаржылық, бухгалтерлік, 

статистикалық және өзге де ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асыруға 

қабілетті; 

- ұйымның өндірістік қызметін басқаруға және жоспарлауға, жобаға, 

технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасына немесе 

ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасына қатысуға қабілетті; 

- ұйымның маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және өзге де саясат 

түрлерінің стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға, ұйымдардың адами 

ресурстарын басқаруға қатысуға қабілетті; 

- экономикалық, қаржылық және ұйымдық - басқару модельдерін басқарудың 

нақты міндеттеріне бейімдеу арқылы әзірлеуге қабілетті; 

- микро, мезо және макро деңгейлерде шаруашылық субъектілерінің 

экономикалық қызметін моделдеуді жүзеге асыруға қабілетті; 

- компанияда бизнес-үдерістерге, инвестициялық, инновациялық жобаларға, 

функционалдық бағдарламаларға сараптама жүргізуге қабілетті; 

- шаруашылық жүргізуші субъектінің, саланың, өңірдің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегияларды әзірлеуге қабілетті; 

- тәуекелдерді және сапаны басқарудың қазіргі заманғы жүйесі туралы 

білімді қолдану негізінде бәсекеге қабілеттілікті арттыру бағдарламаларын 

бағалауға қабілетті. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  

 

6В04105 Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және 

басқару бакалавры  

Лауазымдарының тізімі  

 

- жоспарлау жөніндегі менеджер; 

- сату жөніндегі менеджер; 

- логистика менеджері (logistics manager); 

- мердігерлік жұмыстар жөніндегі менеджер; 

- еңбек менеджері; 

- есептеу (ақпараттық есептеу) орталығының менеджері 

Кәсіби қызмет объектісі  

 

6В04105 Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың кәсіби 

қызметінің объектілері болып экономикалық, қаржылық, маркетингтік, 

өндірістік-экономикалық және талдау қызметтері, олардың қызмет түріне, 

меншік нысанына, қатысушылардың санатына (Қазақстан Республикасының 

резиденттері мен резидент еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына 

қарамастан, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар 

табылады.; ғылыми-зерттеу институттары, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта, 

кәсіптік жоғары білім беру мекемелері. 

 

 

 



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  

 

6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

 

6В041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

 

6В04105 Менеджмент 

 

Группы образовательных 

программ 

 

В044 Менеджмент и управление 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной программы 

6В04105 Менеджмент Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова: 

- ориентирована на подготовку высококвалифицированных руководителей и 

специалистов для отраслей экономики, социальной сферы и бизнеса, на 

формирование управленческих навыков; 

- расширение прикладных знаний на базе специализированного центра 

экономических и юридических исследований на площадке «G-Global» и 

научно-практических центров вуза, где организуется учебный процесс и 

профессиональная практика;  

- разработка с учетом особенностей социально-экономического развития 

Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской области, всестороннее 

изучение проблем индустриально-инновационного развития экономики, 

модернизации промышленности; 

- наличие материально-технической базы и привлечение специалистов- 

практиков, что позволяет обучающимся успешно осваивать дисциплины 

инновационного характера, разрабатывать реальные проекты в рамках 

дипломных работ (проектов) по заказам работодателей с последующим 

внедрением результатов исслдеований. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка специалистов экономического профиля, востребованных 

современными предприятиями и рыночными структурами, обладающих 

высоким уровнем готовности к реализации основных профессиональных 

функций, способных эффективно адаптироваться к динамично 

изменяющимся социальным и профессиональным условиям деятельности, 

конструктивно влиять на характер и направление развития 

профессиональной деятельности, владеющих навыками организаторской 

работы и управленческой деятельности 

Задачи ОП 

 

1) развитие компетентной личности, востребованной на рынке труда, 

обладающей ценностями в соответствии с общегосударственной 

программой «Рухани жанғыру», с высоким уровнем профессиональной 

культуры, способной к творчеству и инновациям; 

2) формирование у обучающихся научного мировоззрения, экономического 

мышления, аналитических, исследовательских, управленческих 

компетенций для решения современных научно-практических задач 

развития экономики; 

3) овладение современными информационно-коммуникационными, 

цифровыми технологиями с целью их успешного применения в 

общественной, профессиональной и иной деятельности; 

4) создание условий для продолжения образования на последующей ступени 

образования (магистратура). 



Результаты обучения по ОП 

 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут способны: 

- способен проявлять социальную активность, толерантность и лидерские качества 

во  взаимодействии с отдельными людьми, коллективом, обществом, со всеми 

субъектами целостного управленческого процесса с учетом специфики их 

функциональных ролей; 

- способен использовать нормы и правила поведения в группах, сообществах, 

которые обеспечивают формирование новых и развитие институтов гражданского 

общества; 

- способен осуществлять коммуникации на родном и иностранном языках в 

письменной и устной форме в том числе заполнение разнообразной экономической 

документации, ведение документооборота, умения командной работы, развития 

исследовательского и личностного  потенциала; 

- способен принимать решения на основе интерпретации экономических законов и  

закономерностей, моделей и алгоритмов функционирования национальной 

экономики, секторов и отраслей, рыночных субъектов в условиях глобализации и 

быстроменяющегося социума; 

- способен осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, статистической 

и иной информации для принятия управленческих решений на основе адекватного 

применения цифровых технологий и инструментов; 

- способен участвовать в управлении и планировании производственной 

деятельности организаций, проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- способен участвовать в разработке и реализации стратегии маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации, управления 

человеческими ресурсами организаций; 

- способен разрабатывать экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- способен осуществлять моделирование экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на микро, мезо и макро уровнях; 

- способен проводить экспертизу бизнес-процессы в компании, инвестиционных, 

инновационных проектов, функциональных программ; 

- способен разрабатывать стратегии по обеспечению конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона. 

- способен оценивать программ повышения конкурентоспособности на основе и 

спользования знаний о современной системе управления рисками и качеством. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6В04105 

Менеджмент 

Переченьдолжностей 

 

- менеджер по планированию; 

- менеджер по сбыту; 

- менеджер по материально-техническому снабжению (менеджер-логистик); 

- менеджер по договорной работе; 

- менеджер по труду; 

- менеджер вычислительного (информационно-вычислительного) центра 

Объект профессиональной 

деятельности  

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по образовательной 

программе 6В04105 Менеджмент являются экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций и предприятий независимо от их вида деятельности, формы 

собственности, категорий участников (резиденты и нерезиденты Республики 

Казахстан), организационно-правовых форм, государственные органы 

республиканского и местного уровней; научно-исследовательские 

институты, образовательные учреждения начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования. 

 

 
 

 

 

 



 

The Passport of Education Program 

 

Education area code and 

classification 
6B04 Business, management and law 

Code and classification of 

training areas 
6В041 Business and management 

Сode  and  name  of  

education  program 
6В04105  Management 

Groups of educational 

programs 
В044 Management and administration 

The uniqueness of the 

educational program 

Unique competitive advantages of educational program 6B04105 Management of 

East Kazakhstan state University named after S. Amanzholov: 

- focused on the training of highly qualified managers and specialists for the 

sectors of economy, social sphere and business, on the formation of managerial 

skills; 

- expansion of applied knowledge on the basis of the specialized center of 

economic and legal research at the site of "G-Global" and scientific and practical 

centers of the University, where the educational process and professional practice 

is organized;  

- development taking into account features of social and economic development 

of the Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan region, comprehensive study 

of problems of industrial and innovative development of economy, modernization 

of the industry; 

- availability of material and technical base and involvement of practitioners, 

which allows students to successfully master the disciplines of innovative nature, 

to develop real projects in the framework of diploma works (projects) on the 

orders of employers, followed by the implementation of the results of research. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

Training specialists of economic profile demanded by modern enterprises and 

market structures with a high level of readiness for the implementation of the 

main professional functions, is able to effectively adapt to rapidly changing social 

and professional environment that positively influenced the nature and direction 

of professional development activities with skills of organizing work and 

management activities. 

Purpose of EP 

1) the development of a competent person in demand in the labor market, 

possessing values in accordance with the national program " Рухани жаңғыру", 

with a high level of professional culture, capable of creativity and innovation; 

2) formation of students' scientific outlook, economic thinking, analytical, 

research, management competencies to solve modern scientific and practical 

problems of economic development; 

3) mastering modern information and communication, digital technologies for the 

purpose of their successful application in public, professional and other activities; 

4) creating conditions for continuing education at the next stage of education 

(master's degree). 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program, students will be able to: 

- able to show social activity, tolerance and leadership qualities in interaction with 

individuals, teams, society, with all subjects of the integrated management process, taking 

into account the specifics of their functional roles; 

- it is able to use norms and rules of behavior in groups and communities that ensure the 

formation of new and developing civil society institutions; 

- able to communicate in their native and foreign languages in written and oral form, 

including filling out a variety of economic documentation, document management, 

teamwork skills, development of research and personal potential; 

- able to make decisions based on the interpretation of economic laws and laws, models 

and algorithms for the functioning of the national economy, sectors and industries, market 

actors in a globalized and rapidly changing society; 



- it is able to collect and analyze financial, accounting, statistical and other information for 

making management decisions based on the adequate use of digital technologies and tools. 

able to participate in the management and planning of organizations ' production activities, 

projects, programs for implementing technological and product innovations, or 

organizational change programs; 

- able to participate in the development and implementation of strategies for marketing, 

commercial, investment and other types of policies of the organization, human resource 

management of organizations; 

- able to develop economic, financial, organizational and managerial models by adapting 

them to specific management tasks; 

- it is able to carry out modeling of economic activity of economic entities at micro, meso 

and macro levels; 

- able to conduct expertise of business processes in the company, investment, innovation 

projects, functional programs; 

- able to develop strategies to ensure the competitiveness of an economic entity, industry, 

or region; 

- it is able to evaluate programs for improving competitiveness based on the use of 

knowledge about the modern risk and quality management system. 

Graduate qualification characteristics 

Awarded degree: 
Bachelor of business and management in the educational program 6B04105 

Management 

List  of   posts 

- planning manager; 

- sales manager; 

- logistics manager (logistics manager); 

- contract work manager; 

- labor manager; 

- manager of the computing (information computing) center 

The object of professional 

activity 

Objects of professional activity of the bachelor under the educational program 

6B04105 Management are economic, financial, marketing, production and 

economic and analytical services of organizations and enterprises regardless of 

their type of activity, ownership, categories of participants (residents and non-

residents of the Republic of Kazakhstan), organizational and legal forms, state 

bodies of the Republican and local levels; research institutes, educational 

institutions of primary professional, secondary professional, higher professional 

education. 

 
 

 


