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МЕНЕДЖМЕНТ                  

«Өзіңнің қол астындағыларға әсер етудің үш тәсілі бар: марапаттау арқылы, 
қорқыту және үлгі бола отырып. Осының соңғысы - ең дұрыс тәсіл».

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 
ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ (Ph.D)



МЕНЕДЖМЕНТ (Ph.D)

Менеджмент – бұл басқа адамдардың еңбегін, ой-қабілетін, әрекетін 
пайдалана отырып алға қойылған мақсаттарға жете білу.

МАЗМҰНЫМАЗМҰНЫ

* Мамандық паспорты

* Білім беру бағдарламасының оқу 
нәтижелері

* Оқытылатын пәндер

* Кәсіби тәжірибе

* Ғылыми зерттеу жұмыстары

* Оқытушы-профессорлар құрамы

* Мамандық паспорты

* Білім беру бағдарламасының оқу 
нәтижелері

* Оқытылатын пәндер

* Кәсіби тәжірибе

* Ғылыми зерттеу жұмыстары

* Оқытушы-профессорлар құрамы



6D050700 – Менеджмент мамандығы бойынша философия докторы (phd) 
оқу мерзімі 3 жыл;                            оқу түрі - күндізгі;

Мамандық паспортыМамандық паспорты

Жалпы білім берудің мақсаттары

докторанттардың дайындық деңгейіне қойылатын 
талаптарды сақтай отырып, ЖОО-нан кейінгі  
кәсіптік білімнің жоғарғы сапасына қол жеткізу;

шаруашылық субъектілердің қаржылық, кәсіби, 
басқарушылық қызметін іске асыруға қабілетті 
жоғары білікті мамандарды даярлау.

Жалпы білім берудің міндеттері

жеке және топта жұмыс істей алатын, заманауи технологиялар мен еңбек нарығының өзгермелі 
талаптарына бейім, бастамашыл және кең іргелі білімге ие заманауи формацияның мамандарын дайындау;

білім мен ғылымның, отандық экономика 
мен бизнестің қажеттіліктері үшін жоғары 
деңгейдегі мамандарды дайындауға 
мүмкіндік беретін оқу бағдарламасының 
тәжірибемен байланысын күшейту;

экономика мен басқарудың заманауи бағыттары 
бойынша докторанттардың жеке білім беру 
траекториясын таңдауға мүмкіндік беру;

кәсіби қызметте қажетті ірлегі білім, білік 
және дағдыны қалыптастыру; 

кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-педагогикалық және 
арнайы сипаттағы базалық білімді қамтамасыз ету;



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

•докторанттар ғылыми зерттеулері мен тәжірибелік дағдыларын жетілдіру;
•ғылыми зерттеу нәтижелерін презентациялау және ғылыми пікірталас әдістерін  
қалыптастыру.
•білімгерлермен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау барысында еліктеу 
(имитация), адаптация, манипуляция, дәлдік, артикуляция, натурализация 
дағдылары қалыптасады.
•білімгерлермен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау барысында еліктеу 
(имитация), адаптация, манипуляция, дәлдік, артикуляция, натурализация 
дағдылары қалыптасады.
білімгерлермен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау барысында еліктеу 
(имитация), адаптация, манипуляция, дәлдік, артикуляция, натурализация 
дағдылары қалыптасады.

ҚОЛДАНА БІЛУІ

БІЛІМІ
•докторанттар қолданбалы, әдістемелік, ізденушілік және іргелі ғылыми зерттеулер, 
мамандығына қатысты ақпараттарды қызметкерлер мен әріптестеріне  жеткізе алу  
қабілеттілігі
•кәсіптік қызметінде негізгі отандық нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану;
•кәсіптік қызметінде негізгі шетелдік нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс.
•білім беру мекемелерінде  ғылыми-зерттеу дағдысын қалыптастыруда инновациялық 
технологияларды қолдану;
•білім беру мекемелерінде  ғылыми-зерттеу дағдысын қалыптастыруда инновациялық 
технологияларды қолдануды меңгеріп, дамыту.
•кәсіби қызметінде тұлғаның жеке даму траекториясын жобалау;
•кәсіби қызметінде тұлғаның жеке даму траекториясын эксперттік бағалау және 
салыстыру.
•білім беру үдерісі субъектілерінің әлеуметтік ортамен қарым-қатынас жасауы;
білім беру үдерісі субъектілерінің өзара дұрыс қарым-қатынаста болуы.

МЕНЕДЖМЕНТ (Ph.D)



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

жоспарлаудың 
методологиясы мен 
практикасын меңгереді және 
нарықтық қатынас 
жағдайларында маңызды 
шешім қабылдай білуге 
дайын

жоспарлаудың 
методологиясы мен 
практикасын меңгереді және 
нарықтық қатынас 
жағдайларында маңызды 
шешім қабылдай білуге 
дайын

жалпы білім беру мекемелерінде 
ғылыми негізделген кәсіптік 
жұмыстарды меңгеру шеберлігіне 
және тез бейімделуге қабілетті

білім беру мекемелерінде 
ғылыми-зерттеу үдерісін 
ұйымдастыруда сенімділігін 
көрсетеді

білім беру мен ғылыми-
зерттеу үдерісін 
ұйымдастыруда сенімділікті 
көрсету, білімгерлердің 
зерттеу жұмысының 
сапасын  ұйымдастырады

ғылыми-зерттеу үдерісінде 
үздіксіз ізденуге өзін-өзі 
бағыттайды

ғылыми-зерттеушілік 
дайындығына қол жеткізеді

білім беру мен ғылыми-зерттеу үдерісін 
ұйымдастыруда сенімділікті көрсету, білімгерлердің 
зерттеу жұмысының сапасын  ұйымдастырады

БІЛІКТІЛІГІБІЛІКТІЛІГІ

МЕНЕДЖМЕНТ (Ph.D)



Аталған мамандықтардың міндетті курстарын кафедраның тәжiрибелi, бiлiктiлiгi 
жоғары профессор-оқытушылары жүргiзедi.

МЕНЕДЖМЕНТ (Ph.D)

Қазіргі 
басқарудың 
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Статистикалық 
талдау мен 
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басқару 
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тәуекелді
басқару
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ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР



Оқу өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 
стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша 

өткізіледі:

II Курс, 2 семестр 
«Зерттеушiлік» - 8 апта

КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ

МЕНЕДЖМЕНТ (Ph.D)

II Курс, 1 семестр 
«Педагогикалық » - 3 апта



ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

6D050700 - Менеджмент мамандығы
бойынша докторанттары (зертеу жұмыстары,
халықаралық ғылыми конференцияларға
қатысу, Thomson Reuters, Scopus, Springer
индексті журналдар базасының деректерін
қолдана отырып, мақала жариялау)
«Экономиканың басымды секторларын дамыту
үшін мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылын
қамтамасыз етуде тәжірибелік негізін әзірлеу»
ҒЗЖ кафедралық тақырыптарын
орындаушылар болып табылады.

Кафедраның ғылыми әлеуітінің пайыздық
көрсеткіші – 90,5% құрайды.



ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ

Абишов Н.О.
PhD., аға оқытушы

Байбосынова Г.Ж. 
э.ғ.к., доцент

Ерманкулова Р.И.
э.ғ.к., доцент

Дандаева Б.М.
э.ғ.к., доцент

Альмухамбетова Б.Ж. 
э.ғ.к., доцент м.а.

Момбекова Г.Р. 
PhD

Изатуллаева Б.
э.ғ.к.,доцент м.а.              

Келесбаев Д. 
PhD., аға оқытушы

Кенешбаев Б. 
PhD., аға оқытушы


