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6D050600 ЭКОНОМИКА МАМАНДЫҒЫ

Академялық дәрежесі: 6D050600 
«Экономика» мамандығы бойынша

экономика ғылымдарының магистрі. Кәсіби 
қызмет саласы: мемлекеттік органдар, 

барлық меншік нысанындағы мекемелер мен 
ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым 

буынындағы экономиканы мемлекеттік 
реттеудің басқару органдары және ғылыми-

зерттеу мекемелері. Кәсіби қызметінің 
объектілері: республикалық және жергілікті 

деңгейдегі мемлекеттік органдар, меншік 
нысандары, қызмет түрі, қатысушыларының  

санатттары (ҚР резидент және резидент 
емес) әр түрлі қызметтегі экономикалық, 

қаржылық, маркетингтік, өндірістік-
экономикалық және сараптамалық ұйымдар 

мен кәсіпорындары; ғылыми-зерттеу 
институттары, бастапқы кәсіптік, орта 

кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру 
мекемелері. 

э.ғ.д., профессор Б.Мырзалиев
Білімі және ғылым министрі Аслан 

Бәкенұлы Сәрінжіповтен «Үздік 
оқытушы»  атағын тапсыру сәті



Кәсіби қызмет түрлері:
- жобалау;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық).
-Экономика саласында 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
модельдеп, жүзеге асырушы; 
-ЖОО оқытушысы; 
-менеджер

Кәсіби қызметінің мазмұны: 

• нақты ұйымдарда басқару 
технологияларын жасау және 
қолдану;
• жоспарлау, персонал, 
инвестициялық, инновациялық 
және экологиялық менеджменті 
процедураларын жасау;
• ұйымдар мен кәсіпорында сыртқа 
экономикалық қызмет жүргізу;



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТТАРЫ

МЕН МІНДЕТТЕРІ

6D050600-Экономика мамандығының білім беру 
бағдарламасының негізгі мақсаты - білім, ғылым, 

басқару және экономика салаларында 
инновациялық  әрекетке қабілеттібіліктілігі 

жоғары ғылыми және ғылыми-педагогикалық 
кадрларды дайында 6D050600-Экономика болып 

табылады.
Мақсаттарға байланысты мамандығы бойынша 

магистранттарды дайындаудың білім беру 
бағдарламасының мақсаттары оқу үрдісінің 
барысында білім алушыда қалыптасатын 

білімдер, түсініктер мен біліктерінің негізінде 
айқындалатын құзыреттіліктермен сипатталады..

Оларға келесілер жатады:
экономикалық объектілердің әрекетін талдау, ғылыми тұрғыдан негізделген қорытындылар жасау 
және  өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті формаларын таңдау, басқарушы шешімдерді 

қабылдау қабылеттіліктерін қалыптастыру;
сапалы және сандық талдау мен синтез жасау арқылы үдерістерді, құбылыстарды және жағдайларды 

сипаттау мен болжамдау үшін модельдерді құру мен пайдалану қабілеттерін қалыптастыру;
үлкен көлемді ақпараттарды пайдалану,  кәсіби мәселелерді шешу үшін түрлі ақпарат көздерімен өз 

бетінше жұмыс істеу мен компьютер техникасын пайдалану қабілеттерін игеру;
статистикалық және есеп мәлеметтерін негізге ала отырып алынған  нәтижелерді талдау мен сараптау 

дағдыларын қалыптастыру мен дамыту;
ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізуде жалпы ғылыми әдістемесін, логикасын және технологиясын 

игеру дағдыларын қалыптастыру



БІЛІМ 
БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ 

НӘТИЖЕЛЕРІ

БІЛІМІ:
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде 
жалпы ғылыми әдістемені, логика мен 

технологиясын білу және зерттеу, ғылыми 
және эксперименталды жұмыстарды өз 

бетінше меңгереді;
күнделікті кәсіби қызметте және ғылыми-

зерттеу жұмыстарымен айналысуға қажетті 
жаңа білімдерді алу дағдыларын меңгереді.

БІЛІКТІЛІГІ:
ғылыми зерттеулерде идеяларды дамыту мен 

қолдану мүмкіндігі немесе негізі болып 
табылатын бакалавр деңгейінде алған білімін, 

түсінігін көрсетеді;
зерттеу саласымен байланысты  кең салалар 

шеңберінде және жаңа немесе  белгісіз 
жағдайларда  мәселелерді білу, түсіну, шешу 

қабілеттерін қолданады;
білімді интеграциялау, күрделі мәселелерді 

шеше білу, толық емес немесе шектеулі 
ақпарат негізінде білімдерін қолданғаны үшін  
этикалық және әлеуметтік  жауапкершілікті 

есепке ала отырып, пікір айта алады;
өз білімдері мен жауаптарын нақты және дәл 
жеткізе алады, оларды  мамандар мен маман 

емес тұлғаларға негіздейді;
өздігінше білім алуды жалғастырады.

ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ:
Болашақ экономиканы маманданған 

құзыреттілігі жұмыс берушілер мен БАҚ-
тардың талаптарына сай болуы қажет.

Тайжанов Лесбек
6D050600 – Экономика 

мамандығы бойынша PhD 
бойынша диссертация қорғау 

үстінде
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