
ҚазаҚ технология және бизнес университеті
Университеттің коды 182

КазахсКий университет технологии и бизнеса
Код университета 182

Газета для тех, кто учится и учит

    Ақпараттық, танымдық, ғылыми-әдістемелік басылым    <>    www.kazutb.kz    <>    27 маусым  2019 жыл

ҚазТБУтынысы«Қазақ технология және бизнес университеті» Акционерлік қоғамы
Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  
 Сроки приема заявлений на ЕНТ

1-15 декабря для обучающихся 11 (12) •	
классов, поступающих на платное отделе-
ние, и лиц, зачисленных в ВУЗ до заверше-
ния 1 семестра

1-15 февраля для обучающихся 11 (12) •	
классов, поступающих на платное отделе-
ние

1апреля  – 10 мая для выпускников школ •	
и колледжей текущего года и прошлых лет

10 мая – 5 июня для лиц, окончивших •	
организации образования за рубежом

25 июля – 3 августа (для поступающих •	
на платное отделение)

Сроки проведения ЕНТ
15 -20 января
24 – 29 марта
20 июня – 5 июля
17 – 20 августа
Прием заявлений на творческие 

специальности
20 июня – 1 июля
Творческие экзамены
8 – 13 июля
Прием для поступающих магистрантов
3-25 июля
Вступительные экзамены по 

иностранным языкам, по специальности 
и КТ

8-16 августа 
Прием заявлений для участия в конкурс  

на присуждение образовательных грантов 
за счет средств республиканского 
бюджета

13 -21 июля
Прием заявлений для участия в конкурсе 

на присуждение образовательных грантов 
за счет средств местного  бюджета

5 -10 августа
Зачисление в университет
10 -25 августа

ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ

ҰБТ – ға өтініш қабылдау мерзімдері
1 – 15 желтоқсан ақылы бөлімге түсу •	

үшін  11 (12) сынып білім алушыларына   
және ЖОО-ның бірінші академиялық  кезеңі 
аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне 
ақылы негізде қабылдағандар үшін

  1 – 15 ақпан ақылы бөлімге түсетін  11 •	
(12) сынып білім алушылары үшін

1 сәуір – 10 мамыр ағымдағы жылғы •	
және өткен жылдардағы мектеп және кол-
ледж түлектері үшін

10 мамыр – 5 маусым шетелде білім •	
беру ұйымдарын бітірген тұлғалар үшін

25 шілде – 3 тамыз ақылы бөлімге •	
түсушілер үшін

ҰБТ өткізу мерзімі
15-20 қаңтар
24-29 наурыз
20 маусым – 5 шілде
17 – 20 тамыз
Шығармашылық мамандықтарға 

өтініштер қабылдау
20  маусым – 7 шілде
Шығармашылық емтихандар
8 – 13 шілде
Магистратура мамандығына өтініштер 

қабылдау
3-25 шілде
Шет тілі, мамандық бойынша КТ 

тапсыру емтехандары 
8-16 тамыз
Республикалық бюджет қаражаты  

есебінен  білім гранттарын тағайындау 
конкурсына қатысуға өтініштер 
қабылдау

13-21шілде
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

білім гранттарын тағайындау конкурсына 
қатысуға өтініштер қабылдау

5-10 тамыз
Университетке қабылдау
10 – 25 тамыз

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ:
1. Заявление
2. Аттестат о среднем общем или диплом о начальном профессиональном, 

или  техническом и профессиональном образовании (подлинник и копия);
3. Диплом об образовании (для поступающих магистрантов  подлинник 

и копия);
4. Восемь фотографий размером 3х4;
5. Медицинская справка по форме 086-У (копия снимка флюорографии);
6.Копия прививочной карты – 063;
7. Документ, подтверждающий преимущественное право (сертификаты 

призеров и     победителей  международных, республиканских олимпиад) 
(при наличии копия);

8. Сертификат ЕНТ  (подлинник и копия);
9. Свидетельство о присуждении гранта (при наличии  подлинник и 

копия);
10. Копия документа, удостоверяющего личность;
11. Приписное свидетельство (копия для юношей);
12. Личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий 

трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
13. Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).

 ЖОО  -  ҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰЖАТТАР:
1. Өтініш;
2. Жалпы орта білім туралы аттестат  немесе орта кәсіптік бастауыш туралы 

немесе техникалық кәсіптік білім туралы диплом (түпнұсқа және көшірме)
3. Жоғары білім туралы диплом (магистратура мамандығына түсу үшін, түпнұсқа 

және көшірме)
4. 3х4 см көлеміндегі 8 фотосурет;
5. 086 –У нысанындағы медициналық анықтама (флюорография түсірмесінің 

көшірмесі);
6. 063 формасындағы егу картасының көшірмесі;
7. Басым  құқығын растаушы құжат (халықаралық, республикалық олимпиада 

жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің сертификаттары болған жағдайда көшірмесі);
8. ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаты (түпнұсқа және көшірме);
9. Грант тағайындау туралы куәлік (болған жағдайда түпнұсқа және көшірме);
10. Жеке  тұлғаны куәландырушы құжаттың көшірмесі;
11. Әскери тіркелу куәлігінің көшірмесі (ер балалар үшін)
12. Кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы мен еңбек қызметін растайтын 

құжатты (еңбек өтілі бар тұлғалар магистратура мамандығына түсу үшін);
13.Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімін (бар болған 

жағдайда, магистратура мамандығына түсу үшін);
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Направление  подготовки 
кадров

Образовательная программа
(специальность) Профильные предметы 1 и 2

6В021 Искусство Дизайн 2 Творческих  экзамен
Сервис в индустрии моды и красоты 2 Творческих  экзамен

6В02  ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
6В04  БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2

6В041 Бизнес и управление

Учет и аудит 

Математика, география

Государственный аудит
Менеджмент
Менеджмент сетевого бизнеса
Государственное и местное управление
Финансы
Банковское дело
Экономика
Инновационная экономика

6В05 ЕСТЕСТВЕННОЕ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА 
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2
6В051 Биологические и смежные науки Биотехнология Биология , химия
6В052 Окружающая среда Экология Биология, география

6В06 ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2
6В061 Информационно-коммуникационные 
технологии

Информационные системы 
Математика,физика

Информационные системы и IT -менеджмент

6В07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ
Направление  подготовки кадров Образовательная программа  (специальность) Профильные предметы 1 и 2

6B071
Инженерия и инженерное дело

Автоматизация и управление
Химия, биологияХимическая технология органических веществ

Технологические машины и оборудование

6B072
Производственные и обрабатывающие 
отрасли

Горное дело

Химия, биология

Технология продовольственных продуктов (по 
областям)
Индустрия питания в сфере обслуживания
Нефтегазовое дело
Технология перерабатывающих производств (по 
отраслям)
Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности

6В075 Стандартизация, сертификация и 
метрология (по отраслям)

Стандартизация и сертификация
(по отраслям) Математика, физика

6В11 УСЛУГИ
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2

6В111
Сфера обслуживания

Ресторанное дело и гостиничный бизнес

География,  Иностранный язык 
Туризм
IT  - технологии в сфере сервиса
Международный туризм

6В112 Гигиена и охрана труда на 
производстве

Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды Математика Физика

МАГИСТРАТУРА
7М02 ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2
7М021 Искусство Дизайн 2 Творческих  экзамен

7М04 БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2

7М041 
Бизнес и управление

Экономика 1.Экономическая теория
2.Макроэкономика 

Менеджмент 1.Менеджмент
2.Организация бизнеса

Государственное и местное управление 1.Теория государственного управление
2. Государственное регулирование экономики

7М06 ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2

7М061
Информационно-
коммуникационные технологии

Информационные системы 1.Алгоритмические языки программирования
2.Высшая математика

Информационные системы и IT – менеджмент 

 7М07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ
Направление  подготовки кадров Образовательная программа (специальность) Профильные предметы 1 и 2
7М071
Инженерия и инжерное дело Химическая технология органических веществ 1.Неорганическая химия

2.Общая химическая технология
7М072 
Производственные и 
обрабатывающие отрасли

Технология продоволственных продуктов (по 
областям)

1.Общая технология пищевых производств
2.Химия
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2 ҚазТБУтынысыҚазТБУтынысы тынысы

Қазіргі әлемдегі ақпарат ең құнды 
ресурстардың бірі болып табылады. Қоршаған 
ортаны танып, біз үнемі ақпаратпен жұмыс 
істейміз. Ол бізге орын алған оқиғаларды 
дұрыс бағалауға, ойластырылған шешім 
қабылдауға, өз іс-әрекеттерінің ең сәтті 
нұсқасын табуға көмектеседі. 

Ақпарат әрқашан әр адам өмірінде 
өте маңызды рөл атқарады.  Билл 
Гейтспланетаныңең бай адамы. Ол бірнеше 
жыл ішінде әлемнің ең ірі компаниясы Май-
крософтты құрды. Гарри Уинник (GaryWinnick) 
оптоволокондық желілерді құру мен айналы-
сатын «Глобал Кроссинг» (GlobalCrossingwas 
a telecommunicationscompanythatprovide
dcomputernetworkingservicesandoperate
d) компаниясының негізін салғаннан кейін 
бірнеше айдан кейін өзінің алғашқы милли-
ард долларын тапқан.

«Ақпаратқа ие адам, ол әлемге де 
ие» деген сөз бастапқыда ағайынды 
Ротшильдамдардың және олардың 
жаңалықтарды алғаш рет табуға ұмтылуының 
арқасында танымал болды ма? Олардың 
ақпаратты тез шығару құралы ретін деп 
ошталық көгершіндерді өсіруге құмарлығы 
1815 жылда оларға тұтас жағдай жасауға 
көмектесті.  Ақпараттың маңыздылығы мен 
құндылығының мысалдарын шексіз келтіруге 
болады.

Мамандық ерекшелігі неде?
«Ақпараттық технологиялар мен 

жүйелер» мамандығы көптеген білім мен 
мамандықтарды қамтиды. Болашақ ма-
ман бағдарламалау тілдерін, деректер 
базасын, қосымшаларды әзірлеу мен 
бағдарламаларды жасауды ғана емес, со-
нымен қатар компьютердің құрылымын, 
оның компоненттерінің мүмкіндіктерін және 
олардың үйлесімділігін зерттейтіндігін түсіну 
керек. Мұндай ақпаратты қолдану саласы 
өткен. 

Ақпараттық технологияларды келесі са-
лаларда зерттеуге болады:

дизайн;•	
әртүрлі сала;•	
білім;•	
медиалықжүйелер,жәнет. б.•	

Сондай-ақ зерттеу бағыттары болуы 
мүмкін:

бағдарламалау технологиясы;•	
ақылды интернет-заттар техноло-•	

гиясы;
ақпараттық жүйелер мен процестер •	

технологиясы;
ақпаратты өңдеу технологиясы;•	
әртүрлі деректерді басқару;•	
IT-менеджмент;•	
ақпаратты қорғау және тағы •	

басқалар.

Әрбір саланың өзіндік ерекшелігі бар, 
алайда олардың негізі бір-біріне ұқсас болып 

келеді. «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 
мамандандық ретінде таңдауға немесе 
бірнеше салаларға артықшылық беру-
ге болатын көптеген бағыттарға бөлінеді. 
Бұдан басқа, көптеген оқу орындарында 
оқупроцесінде белгілі бір бағыт бойын-
ша қосымша білім алу мүмкіндігі бар, бұл 
болашақта жұмыс іздеуде және жұмысқа ор-
наласуда мүмкіндік береді.

«Ақпараттық жүйелер» мамандығын алу 
үшін талапкер математиканы, ағылшын тілін, 
физиканы жақсы білуі қажет. Сабақтардың 
саны мен тізімі әртүрлі болуы мүмкін.

Болашақта бұл мамандық қажет пе? 
«Кәсіпкерлер мен құзыреттілік ше-

каралары бүгінде кеңеюде. Тіпті, мыса-
лы, сантехник және плиткалар салатын 
қарапайым мамандықтар жоғары техно-
логиялы болады. Робототехниканы және 
шешім қабылдауды басқаратын жүйелерді 
қолдану күнделікті болып табылады. Со-
нымен қатар, бүгінгі күні» уақыт сәйкес 
келетін кәсіби табысты жобалаудың 
әдістері мен тәсілдері жоқ « 

Глеб Никитин, РФ Өнеркәсіп және сау-
да министрінің бірінші орынбасары

Біз өмірдің жаңа тәртібіне кіреміз. Жыл 
сайын адам өмірінің түрлі салалары ком-
пьютерлермен және компьютерлік техноло-
гиялармен байланысты. Өмір жылдамдығы 
адамның ақпаратты статистикалық 
жинақтау жылдамдығынан озады. Алдағы 
5-7 жылда робототехниканың, нано-био-
материалдардың, мобильді құрылғылардың 
таралуына байланысты жұмыстың барлық 
бұқаралық кәсіби салаларында елеулі 
өзгерістер болады. 

Технологиялардың дамуымен бізді 
қоршаған әлем өзгереді.  Барлық опера-
циялар интернет арқылы жүргізілетін IT - 
технологиялардың заманауи мобильді әлемі, 
корпоративтік ақпарат «бұлтта», сондай-ақ 
барлық мүмкін болатын тасымалдаушылар-
да берілуі немесе сақталуы мүмкін.

Банк жүйелерін, үкіметтік, сауда, әскери 
және басқа да деректерді бұзу мен ұрлаудан 
сақтау және сенімді қорғауды қамтамасыз 
ету IT – технологиялар саласындағы ба-
сты бағыттардың бірі болып табылады. 
Бұл ақпараттық қауіпсіздік, сондықтан 
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу да, 
зияткерлік меншік пен деректерді қорғау да 
маңызды рөл атқарады. 

Hyperloop Transportation Technologies 
компаниясы жабық вакуумдық құбырларда 
қалалар арасында көліктік тасымалдау жүйесін 
ұсынады. Жолаушылар арнайы қапсулада 
тұрып, бір қаладан екіншісіне сағатына 1300 
километрге жуық жылдамдықпен саяхаттай 
алады. Дыбыс жылдамдығымен жылдамырақ, 
ал барлық жүйе IoT - ақылды технологиялар-

ды басқаратын болады. Сандық экрандар 
мен түрлі жарнамалық ұсыныстар өте жыл-
дам тасымалдар тек жағымды емес, соны-

мен қатар ойын-сауық жасауға уәде береді. 
Қазіргі уақытта технологиялар алғашқы 
сынақтардан өтуде. 

Суды ластаушы заттардан тазартудан ба-
стап және биологиялық ыдырайтын пласти-
ка, наноковриктер мен наноболттар және т.б. 
құрумен аяқтай отырып, нанотехнологиялар 
бізге жақын жүзжылдықта бұрын елестету 
мүмкін емес әлемді уәде етеді.

Бірнеше нанометрлердің өлшемдеріне 
ие бола отырып, кішкентай машиналар көп 
ұзамай адам ДНҚ-ны зерттеумен айналы-
сады және бізге қойылған мақсаттар мен 
міндеттерге байланысты олардың кере-
мет беріктігін немесе мортшылдығын бере 
отырып, әртүрлі материалдардың мінез-
құлқының қасиеттерін түбегейлі өзгертуге 
мүмкіндік береді.

Бұл машиналар соншалықты 
кішкентай, бұл жұмыс үшін сіздің жүректің 
қарапайым ырғағынан немесе біздің жа-
саушалар бар химиялық энергиядан ала-
ды. Нанотехнологиялардың көмегімен біз 
Альцгеймер ауруы немесе Обыр сияқты 
сырқаттардан дәрі-дәрмектерді толық 
бақылау мен әзірлеуді, неғұрлым тиімді энер-
гия тасымалдаушыларды, өзінің қасиеттері 
бойынша таңқаларлық материалдарды, іс 
жүзінде Мәңгілік немесе белгілі бір жарық 
толқындарының әсерінен ғана қиратылатын 
материалдарды жасай аламыз. Бір күні адам-
зат наномашинсыз тас ғасыры ретінде уақыт 
көре алады, бірақ әзірге бізге осы технологи-
яны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін нәрсені 
болжап, алдын ала болжай аламыз.

Берік, икемді, ақылды шыны?  Мөлдір 
және мөлдір бола отырып, берік және сын-
байтын болып, тіпті сенсорлық панель 
ретінде өзін ұстай отырып, шынының жаңа 
түрі біздің үйлерді мен жұмыс орындарымыз-
ды танымайтынға дейін өзгерте алады.

Мұндай үйлердегі қабырғалар өз 
қалауымен өтетін ультракүлгін сәуленің, 
жылудың көлемін бақылай отырып, біздің 
тұрғын үйіміз бен көлігіміз әлдеқайда қуатты 
- тиімді бола алады. Тек сіздің үйіңіздің әрбір 
беті қабырғадан терезеге, ал терезеден теле-
дидар экранына тек қолыңызбен қозғалта 
аласыз. 

Біз кибернетикалық серіктестермен, 
біздің командалар мен сұраныстарымызды, 
эмоцияларды және тіпті юморды түсіне ала-
тын қарым-қатынас жасай аламыз. Face-тану 

технологияларындағы озық жетістіктердің 
арқасында қолданыстағы жасанды интел-
лект бағдарламалары сіз ашуланғанда не-
месе қайғы-қасірет болғанда түсіне алады, 
ал кейбіреулері «көрген»оқиғаларды сипат-
тай алады. Осының барлығы роботтарды 
құруға алғашқы қадамдар, олар олардың 
айналасындағы әлемді танып, сипаттауға, со-
дан кейін өз тәжірибесімен бөлісуге мүмкіндік 
береді.

Бионика адамзаттың бетін өзгертеді. 
Бейне камераларды көзге имплантациялау, 
жоғары секіру және жылдам жүгіру қабілетін 
жақсарту, біздің ақыл күшімізбен электрондық 
құрылғыларды бақылау. Жаңа қабілеттердің 
арқасында, біз тіпті сезінуге және оған дейін 
біз үшін мүлдем таныс емес тәжірибе алуға 
немесе тіпті «Матрица»фильмінде сияқты 
біздің миға жаңа ақпаратты жүктеуге бола-
ды.

Әр түрлі сайттардың мәліметтері бой-
ынша, «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 
бүкіл әлемде сұранысқа ие. Бұл өз елінің 
аумағындағы жұмыс перспективаларын ғана 
емес, сонымен қатар одан тыс жерлерде 
қызықты және беделді нұсқаларды іздеуге 
мүмкіндік береді. 

Жалпы ақпарат мәселелеріне және 
ақпараттық процесс ретінде басқаруға өте 
көп көңіл бөлінеді, ол келесі объективті про-
цестермен байланысты:

адамзаттар ақпараттық жарылы-•	
сты бастан кешуде. Қоғамда айналмалы 
және сақталған ақпараттың өсуі адамның 
оны меңгеру бойынша жеке мүмкіндіктеріне 
қайшы келді;

бұқаралық-к омм уник ациялық •	
процестерді дамыту;

ақпараттың жалпы теориясын •	
әзірлеу қажеттілігі;

кибернетиканы басқару туралы •	
ғылым ретінде дамыту;

әлеуметтік болмыс саласына •	
ақпараттық технологиялардың енуі.

Біз адамзат тарихындағы жаңа 
технологиялық дәуірдің табалдырығында 
тұрмыз, қазіргі IT адам қызметінің барлық 
жаңа және жаңа салалары IT мамандарға 
мұқтаж. Сондықтан да «Ақпараттық жүйелер» 
мамандығы және осы мамандықпен байланы-
сты технологиялар қазіргі уақытта сұранысқа 
ие ғана емес, сонымен қатар шексіз болашағы 
бар беделді мамандық болып табылады. 

“Ақпараттық жүйелер”: 
бұл не деген мамандық? 

«Ақпаратқа ие адам, ол әлемге де ие»   Билл Гейтс

1-сурет. Hyperloop - жабық вакуумдық түтіктердегі қалалар арасындағы 
көліктік тасымалдау жүйесі

Рисунок 1. Hyperloop - система транспортных перевозок между 
городами в закрытых вакуумных трубах

2-сурет. Нанотехнологиялар          Рисунок 2. Нанотехнологии

Барлық сұрақтар бойынша: https://www.kazutb.kz/ru/fakultety/
tekhnologicheskij/kafedra-informatsionnye-tekhnologii

Дұрыс таңдау жасаңыз! Алда бір қадам! 
Біз Сіздерді «Ақпараттық жүйелер» 

мамандығына Қазақ технология және бизнес 
университетіне шақырамыз!

Материалды «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі Абдолдинова Г.Т. және аға оқытушысы Б. Е. Таржибаева және А. О. Тлеубаева дайындады.
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4-сурет. Жасанды интеллект
Рисунок 4. Искусственный интеллект

3-сурет. Берік, икемді, ақылды... шыны
Рисунок 3.  Прочное, гибкое, умное… стекло

Сурет 4 аугменттеу
Рисунок 4Аугментация людей

«информационные системы»: 
что это за специальность?

«тот,  кто владеет информацией, тот владеет и миром»  Билл Гейтс
Информация в современном мире являет-

ся одним из самых ценных ресурсов. Познавая 
окружающий мир, мы постоянно имеем дело с 
информацией. Она помогает нам  правильно оце-
нить происходящие события, принять обдуманное 
решение, найти наиболее удачный вариант своих 
действий. 

Информация всегда играла чрезвычайно 
важную роль в жизни человека.  Билл Гейтс — 
самый богатый человек планеты. Он разбогател 
всего за несколько лет, создав крупнейшую ком-
панию мира - Майкрософт. Гарри Уинник(Gary 
Winnick)  заработал свой первый миллиард 
долларов уже через несколько месяцев после 
основания компании «Глобал Кроссинг» (Global 
Crossing was a telecommunications company 
that provided computer networking services and 
operated), занимающейся созданием оптоволо-
конных сетей.

Известно ли Вам, что выражение «Кто владе-
ет информацией, тот владеет» миром изначально 
стала знаменитой благодаря братьям Ротшиль-
дам и их стремлению первыми разузнавать ново-
сти? Их страсть к разведению почтовых голубей, 
как к средству быстрого извлечения информации, 
помогла в 1815 году  сделать им целое состояние.  
Примеров важности и ценности информации мож-
но приводить бесконечно. 

В чём специфика профессии?
Профессия «Информационные технологии 

и системы» включает в себя множество различ-
ных знаний и специализаций. Нужно понимать, 
что будущий специалист изучает не только языки 
программирования, базы данных, разработку при-
ложений и создание программ, но и устройство 
компьютера, возможности его компонентов и их 
совместимость. Область применения такой ин-
формации крайне широка. 

Можно изучать информационные технологии 
в:

дизайне;•	
производстве различных отраслей;•	
образовании;•	
медийных системах;•	
транспорте и т. д.•	

Также направлениями для изучения могут 
быть:

технология программирования;•	
технология умных интернет- вещей;•	
технология информационных систем и •	

процессов;
технология обработки информации;•	
управление различными данными;•	
IT-менеджмент;•	
защита информации и многое другое.•	

Каждая из сфер имеет свою особую специфи-
ку, однако основные моменты у них схожи. Про-
фессия «Информационные системы» подраз-
деляется на множество направлений, которые 
можно выбрать как специализацию или же отдать 
предпочтение нескольким отраслям. Кроме того, 
в процессе обучения в большинстве учебных за-
ведений есть возможность получить дополнитель-
ные знания по тому или другому направлению, что 
в будущем даст преимущество при поиске работы 
и трудоустройстве.

Для получения профессии «Информационные 

системы» абитуриенту необходимо отлично знать 
математику, английский язык, физику. Количество 
и перечень предметов может варьироваться. 

Востребована ли  специальность 
в будущем? 

«Границы профессий и компетенций рас-
ширяются уже сегодня. Даже такие простые 
профессии, как, например, сантехник и плиточ-
ник, становятся высокотехнологичными. По-
вседневным и обычным становится применение 
робототехники и систем поддержки принятия 
решений. При этом сегодня нет способов и 
методик проектирования профессиональной 
успешности, соответствующих времени» Глеб 
Никитин,  первый заместитель  м и н и -
стра промышленности и торговли РФ

Мы входим в новый уклад жизнедеятель-
ности. С каждым годом всё больше различных 
сфер человеческой жизни связано с компьюте-
рами и компьютерными технологиями. Скорость 
жизни опережает скорость статистического на-
копления информации человеком.  В ближайшие 
5–7 лет произойдут существенные изменения во 
всех массовых профессиональных сферах дея-
тельности, в связи с распространением робототех-
ники, нано-био-материалов, мобильных устройств 

произойдет существенное изменение стандартов 
качества и производительности труда. 

С развитием технологий начинает изменяться 
окружающий нас мир.  Современный мобильный 
мир IT - технологий, где практически все опера-
ции проводятся через интернет, корпоративная 
информация может передаваться или храниться 
в «облаке», а также всевозможных носителях.

Обеспечить сохранность и надёжную защиту 
от взлома и кражи банковские системы, прави-
тельственные, торговые, военные и другие дан-
ные  является  одним из главных направлений 
сфере IT – технологий. Это информационная без-
опасность,  и  поэтому немаловажную роль играет 
как разработка программного обеспечения, так и 
защита интеллектуальной собственности и дан-

ных. 
Компания Hyperloop Transportation 

Technologies предлагает систему транспортных 
перевозок между городами в закрытых вакуумных 
трубах. Пассажиры, находясь в специальных кап-
сулах, смогут путешествовать от одного города к 
другому со скоростью около 1300 километров в 
час. Быстрее скорости звука, а вся система будет 
управляться I�T- умными технологиями. �ифро-I�T- умными технологиями. �ифро-- умными технологиями. �ифро-
вые экраны и различные рекламные предложе-
ния обещают сделать сверхбыстрые перевозки 
не только приятными, но и развлекательными. В 
настоящий момент технологии проходят первые 
испытания. 

Начиная от очистки воды от загрязняющих ве-
ществ и заканчивая созданием биоразлагаемого  
пластика, наноковриков и наноболтов и т.д. нано-
технологии обещают нам на ближайшее столетие 
такой мир, о котором раньше мы не могли даже 
представить.

Обладая размерами всего в несколько нано-
метров, невероятно крошечные машины вскоре 
займутся изучением человеческой ДНК и позволят 
нам фундаментально изменить свойства поведе-
ния различных материалов, позволяя наделять их 
невероятной прочностью или хрупкостью в зави-
симости от поставленных целей и задач.

Эти машины настолько крошечны, что пита-
ние для работы будут получать от простого ритма 
вашего сердца или химической энергии, содер-
жащейся в наших клетках. С помощью нанотех-
нологий мы сможем вести полное наблюдение и 
разработку лекарств от таких недугов, как болезнь 
Альцгеймера, или рака, создавать более эффек-
тивные энергоносители, удивительные по своим 
свойствам материалы, практически вечные или 
разрушаемые лишь под воздействием опреде-
ленных световых волн.  И однажды человечество 
сможет взглянуть на время без наномашин как на 
каменный век, но пока нам лишь остается дога-
дываться и предвкушать то, что позволит осуще-
ствить нам эта технология.

Прочное, гибкое, умное стекло?  Обладая воз-
можностью становиться прозрачным и непрозрач-
ным, оставаться прочным и небьющимся и даже 
вести себя как сенсорная панель, новый тип стек-
ла сможет изменить наши дома и рабочие места 
до неузнаваемости.  

Стены в таких домах при желании смогут 
вести себя как окна, контролируя объем пропу-
скаемого ультрафиолетового излучения, тепла и 
делая наши жилища и транспорт гораздо энерго 
- эффективнее. Только представьте, что каждая 
поверхность вашего дома будет способна транс-
формироваться из стены в окно, а из окна в экран 
телевизора просто по движению вашей руки. 

Мы сможем общаться с кибернетическими 
напарниками, способными понимать наши ко-
манды и запросы, эмоции и даже юмор. Благо-
даря передовым достижениям в технологиях 
face-распознавания,   существующие программы 
искусственного интеллекта уже способны пони-
мать, когда вы злитесь или грустите, а некоторые 
даже способны описывать те события, которые 
они «видят». Все это первые шаги к созданию 
роботов, которые будут наделены возможностью 
распознавать и описывать мир вокруг них, а затем 
делиться своим опытом с нами. 

Бионика меняет лицо человечества.  Имплан-
тация видеокамер в глаза, улучшение способно-
сти выше прыгать и быстрее бегать, контроли-
ровать электронные устройства силами нашего 
разума. Благодаря новым способностям, мы смо-
жем даже почувствовать и получить совершен-
но незнакомый для нас до этого опыт или даже 
загружать новую информацию в наш мозг, как в 
фильме «Матрица».. 

По данным различных сайтов и опросам, про-
фессия «Информационные системы» является 
востребованной во всём мире. Это позволяет не 
только рассматривать перспективы работы на 
территории своей страны, но и поиска более ин-
тересных и престижных вариантов за её предела-
ми. 

Проблемам информации вообще и управле-
нию как информационному процессу уделяется 
очень большое внимание, которое связано со 
следующими объективными процессами:

человечество переживает информаци-•	
онный взрыв. Рост циркулирующей и хранящейся 
в обществе информации пришел в противоречие 
с индивидуальными возможностями человека по 
ее усвоению;

развитие массово - коммуникационных •	
процессов;

потребность разработки общей теории •	
информации;

развитие кибернетики как науки об •	
управлении;

проникновение информационных тех-•	
нологий в сферы социального бытия.

Мы находимся на пороге новой технологиче-
ской эры в истории человечества, современное IT 
развивается  такими большими темпами, что всё 
новые и новые сферы человеческой деятельно-
сти нуждаются в IT-специалистах. Именно поэто-
му специальность  «Информационные системы», 
и связанные с этой специальностью технологии,  
на данный момент является не только востребо-
ванной, но и престижной, имеющей бесконечные 
перспективы. 

По всем интересующим вопросам обращаться: https://www.
kazutb.kz/ru/fakultety/tekhnologicheskij/kafedra-informatsionnye-

tekhnologii

Сделайте правильный выбор! Будьте на шаг 
впереди! Мы приглашаем Вас на специализацию 

«Информационные системы» именно в Казахский 
университет технологии и бизнеса!

Материал подготовлен зав. каф. «Информационные технологии» АО КазУТБ  Абдолдиновой Г.Т. и ст. преподавателями  Таржибаевой Б. Е. и Тлеубаевой А.О.
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БИЗНЕС

Менеджмент бағыты бойынша білім 
беру бағдарламасы өндірісті ұйымдастыру 
және басқару саласында заманауи білімі 
бар басқарушыларды дайындауға арналған.
Бітіруші-менеджерлер кәсіпорын қызметін 
стратегиялық және жедел жоспарлауды, қызмет 
нарығын талдауды жүзеге асырады, сұранысты 
зерттеу, баға белгілеу, жарнама мәселелерімен 
айналысады.

Мамандануына байланысты менеджер туризм 
саласында, қонақ үй және мейрамхана бизнесінде 
жұмыс істей алады, шоу-бизнестің менеджер-
продюсері, спорт менеджері, қоғаммен байланыс 
жөніндегі менеджер бола алады, қонақ үй сервисінде 
немесе жарнама саласында жұмыс істей алады.

Стратегиялық басқару проблемаларын зерт-
теудің өзектілігі отандық экономикада болып жатқан 
нарықтық өзгерістермен анықталған. Сондай-ақ, 
стратегиялық менеджер белгілі бір мақсатқа жету 
немесе белгілі бір миссияны орындау үшін жүйені 
жобалайтынын атап өту керек. Бұл ретте менеджер 
осы сұрақтармен айналысуға міндетті емес, бірақ ол 
білуі тиіс: не істеу? кім үшін не істеу керек? қалай? 
кімге не істеу керек? қашан істеу керек? Ол жұмысты 
ұйымдастыра білуі және оның орындалуын үйлестіре 
білуі тиіс.

МЕНЕДЖМЕНТ - БЕЛСЕНДІ ДАМЫП КЕЛЕ 
ЖАТҚАН МАМАНДЫҚ

Менеджерлер енді әрбір кәсіпорында бар, және 
оларсыз бірде-бір фирма, ол жұмыс істей алмайды.  
Бұл не мамандық-менеджмент? Кәсіпорынды 
басқару үшін ол туралы барлығын білу қажет: фирма 
қалай қалыптасады және оның жұмысын қалай 
дұрыс тоқтата тұру керек, ол қалай жұмыс істейді, 
оның жұмысын нәтижелі етеді, не оны деструктивті 
етеді және т. б.

Менеджер бәрін білуі керек. Өйткені, оның 
міндеті – жалпыдан жекеге қарай ұғынып ұмтылу, 
ал ол үшін фирма қалай орналасқанын және одан 
да табысты жұмыс үшін оған не жетіспейтінін түсіну 
керек. Кемшіліктер анықталғаннан кейін оларды өз 
өкілеттіктерін ескере отырып жою қажет. Менеджер 
өз қарамағындағылардың жұмысын жақсы білуі 
керек. Сондықтан көптеген ұйымдарда басқарушы 
лауазымына үміткерлерге қарапайым жұмысшы 
орнында біраз уақыт жұмыс істеуді ұсынады.Енді 
қазіргі заманғы менеджмент қызметкерлерді оның 
ең басты ресурсы ретінде қарастырады. Және бұл 
ізгілікті пікірден емес, есептеу бойынша жасалады.
Өйткені, жайлы жағдайда әрбір қызметкер жақсы 
жұмыс істейді, ал фирманың жалпы тиімділігі 
артады.Сондықтан алдыңғы қатарлы фирмалар 
ұжымды біріктіріп, оған қолайлы жағдай жасайды.
Осыған байланысты басқарушы-менеджерлер 
айналысады.

Менеджерлер мақсатқа жетуді ұйымдастырумен 
және уәждеумен ғана емес, персоналды басқарудың 
психологиялық аспектілерімен айналысуы тиіс.. 
Олар техника, технология, өндіріс экономикасы 
негіздерін білуі, маркетинг, талдау, болжау, 
басқарушылық шешімнің экономикалық негіздемесін, 
оны жоспарлауды білу, тауарды әзірлеу әдістерін 
қолдана білу, оны өндіруді ұйымдастыру, өткізу 
және сервистік қызмет көрсету.Менеджментті 
терең зерделеу студенттердің, магистранттардың, 
басшылар мен мамандардың білім және ұйымның 
даму перспективаларын көре білуін қалыптастыруға, 
оның миссиясы мен мақсаттарын анықтауға, 
қабылданған стратегиялық шешімдерді жүзеге 
асыру нұсқаларын табуға, фирманың ішкі жағдайын 
бағалау тәсілдерін меңгеруге және дағдыларын 
меңгеруге және компанияның бәсекелестік 
жағдайын белгілей отырып, сыртқы ортадағы 
мүмкін болатын өзгерістерді болжауға және осы 
өзгерістерге белсенді әрекет етуге, сондай-ақ сол 
үшін қажетті білім алуға көмектеседі., бизнесті 
басқаруға стратегиялық көзқарас жасау және 
өз компаниясының бәсекелестік ұстанымдарын 
тұрақтандыру және жақсарту жөніндегі шараларды 
әзірлеу үшін.

«МЕНЕДЖМЕНТ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ 
ТҮЛЕКТЕРІ КІМ БОЛЫП ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ?

Менеджер - шын мәнінде әмбебап маман. 
Ол кадрлық мәселелерді шешеді, жеткізумен 
айналысады, кәсіпорында жұмыс процесін реттейді, 
клиенттермен және жеткізушілермен қарым-
қатынас жасайды, іс жүргізумен айналысады және 
т.б.Жиі менеджерлер-кеңсе қызметкерлері, бірақ 
ерекшеліктер бар. Мысалы, логистика жөніндегі 
менеджерлер немесе мерчендайзерлер негізінен 
сырт алаңда жұмыс істейді. Бакалаврлар көбінесе 
сату менеджері немесе әкімші орнына үміттенеді. 
Жоғары перспективалар магистрлердің алдында 
ашылуда.

Қазутб университетінде «менеджментті» 
бітіргеннен кейін сіз осы бағыттар, мамандықтар 
бойынша жұмыс істей аласыз:

1.Кәсіпкер, бөлімше басшысы, директор;
2.Клиенттермен жұмыс немесе жоба 

менеджері;
3.Сапа менеджменті жүйесі бойынша 

Менеджер; 
4.Персоналды басқару жөніндегі Менеджер;
Ескерту.HR-менеджер, девелопер;
6.Өндірісті, бизнесті дамыту жөніндегі 

Менеджер; 
7.Жетекші және бас маманы менеджмент 

бойынша;
8.Мерчендайзер, жарнама менеджері;
9. Кредит беру немесе тәуекелдерді басқару 

жөніндегі Менеджер;
10. Қаржы менеджері.
«МЕНЕДЖМЕНТ « ДАЙЫНДАУ БАҒЫТЫ
«Менеджмент» мамандығы ҚазУТБ 

студенттеріне менеджердің басқарушылық, 
ұйымдастырушылық, консультациялық және басқа 
да функцияларын орындау үшін терең экономикалық 
теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік 
береді. «Менеджмент» мамандығы түлектерінің 
осындай білімдері, біліктері мен дағдылары табысты 
ұйымдарда перспективалы жұмыс алуға мүмкіндік 
береді..»Менеджмент» бағдарламасы бойынша 
оқитын студенттер өз оқу барысында мынадай 
салаларда білім алады:

1. Ұйымның есеп саясатын әзірлеу;
2. Басқару міндеттерін шешу үшін топтық өзара 

іс-қимылды ұйымдастыру және адамдарды тиімді 
басқару;

3. Жобаларды басқару бойынша басқарушылық 
шешімдерді қабылдау кезінде аналитикалық және 
есептік әдістерді практикада қолдану;

4. Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық 
байланыстарын бағалау;   

5. Кәсіпорынның және т. б. бизнес-үдерістерін 
жобалау.

СОНДЫҚТАН БҰЛ МЕНЕДЖЕР МАМАНДЫҒЫ 
ДЕГЕН НЕ?

Менеджер-бұл басқаратын адам. Менеджер не 
басқарады? Кейбір жұмыс учаскелері. Үлкен немесе 
шағын. Менеджерлер басқару деңгейі бойынша 
бөлінеді: жоғарғы, орта және төменгі буынды 
менеджерлер. Төменгі буын менеджерлері-тікелей 
қызметкерлерді басқаратын кіші басшы құрам.Орта 
буын менеджерлері-алдыңғы санаттағы басшылар. 
Оларға мыналар жатады, мысалы, цех бастықтары, 
өндірісте филиалдарының директорлары. Егер 
менеджердің алдында уақыт шектеулі жобаны 
басқару міндеті тұрса-оны жоба менеджері деп 
атайды. Жоба менеджерлерінің арасында стартап-
менеджерлер бар. Олар жобаны іске қосып, 
жобаны үнемі жүргізетін менеджердің қолына 
береді.  Жоғарғы буын менеджерлері немесе топ-
менеджерлер. Басқарушылардың ең аз және ең 
білікті санаты, менеджерлік мансабының шыңы.

Классикалық менеджер (басшы) сату емес 
және клиенттермен қарым-қатынас жасамайды, 
бағыныштылардың жұмысын үйлестірумен, 
кәсіпорынның жұмысын ұйымдастырумен 
айналысады, бағыныштылардың жұмысын 
бақылайды, бағалайды және түзетеді, жұмыстағы 
мүмкін болатын іркілістерді болжайды және олардың 
алдын алумен айналысады. Менеджер әлеуметтік-
психологиялық міндеттерді шешумен айналысуға 
міндетті, оның міндеттеріне материалдық және 
моральдық ынталандыру, ұжымда тұлғааралық 
қатынастарды реттеу, қызметкерлердің мүдделерін 
қорғау, кадрлардың тұрақтамауын басқару кіреді.

Бүгінгі дипломды басқару маманы-
менеджер жақсы білімді, стратегиялық ойлауды, 
кәсіпқойлықты, кең эрудицияны, сыртқы ортаның 
үздіксіз өзгерістеріне және жоғары мәдениетке 
бейімделуге қабілетті болуы тиіс. Ол Техника-
экономикалық көрсеткіштерді есептеуді жүзеге 
асыра білуі, берілген нарықтық жағдайлар үшін 
өндіріс ресурстарын жоспарлаудың оңтайлы 
нұсқаларын таңдауды негіздеуі, ғылыми негізде 
өндірістік және коммерциялық қызмет саласындағы 
ақпаратты жинау мен өңдеуді ұйымдастыра білуі, 
экономикалық процестерді зерттей білуі және 
модельдеуі тиіс.Сондай-ақ, тиімді жұмыс істейтін 
менеджер өз иелігіндегі білім мен технологиялар 
толығымен пайдаланылатынына кепілдік береді. 
Менеджер өнімділік катализаторы ретінде капитал 
өнімділігін жетілдіру мәселесі үшін жауапты. Білімді 
қоғамда өнімділік өсімі ғылыми менеджменттің 
технологиясы мен компоненттерімен ыңғайлы 
сезінетін менеджерлерді талап етеді.Менеджер 
пайда болған және қызған проблемаларды шешу 
жолдарын, фирманың дамуымен үздіксіз айналысуы, 
оған өз үлесін қоса алуы тиіс. Мұны кез келген бизнес 
иесі де жасауы керек. Сондықтан сіз үнемі өзіңізбен 
жұмыс істеп, жақсы менеджерді қалыптастыра 
отырып, пайдалы дағдыларды игеруіңіз қажет. Сонда 
сіздің бизнесіңіз өркендейді!

БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫМӘСЕЛЕЛЕРДІҢ 
ТАЛАПТАРЫ

Бүгінгі күні адвокаттар, экономистер мен 
менеджерлердің артық өндірісі бар деген пікір өте 
жиі кездеседі. Алайда тәжірибе көрсеткендей, 
жақсы менеджерлер үнемі сұранысқа ие болады. 
Зерттеулерге сәйкес, соңғы 15 жылда жоғары біліктілік 
деңгейінің (4,8%) және менеджерлердің (4,3%) 
мамандарының саны артты. Болжам бойынша, бұл 
үрдіс алдағы онжылдықта да жалғасады, сондықтан 
кәсіпорындардағы менеджер мамандарының 
қажеттілігі жалғасады. Кәсіпқой менеджерлерге 
деген жоғары сұраныс мамандандырылған 
салааралық сипатқа ие болуымен байланысты. 
Тиісті бөлімшелердің түлектері бизнес немесе үкімет 
барлық салаларында жұмыс істей алады. Сонымен 
қатар, жақсы менеджер кәсіби көшбасшы ғана емес, 
сонымен қатар маркетинг, экономика, психология, 
жарнама және персоналды басқару бойынша терең 
білімге ие.

Кейбір компаниялардағы осындай мамандарға 
сұраныс өте жоғары, сондықтан көбінесе 
басқарушылық лауазымдарға заңгер, экономист, 
маркетолог біліктілігі бар адамдар ие, яғни белгілі 
бір менеджмент және ұйымдастырушылық пәндер 
бойынша білімі жоқ. Сондықтан «МЕНЕДЖМЕНТ» 
бейінді мамандары өте қажетті. Кәсіптік бағытта 
жұмыс істейтін қызметкерлердің айтуынша, 
сұранысқа ие менеджер болу үшін тиісті білімді 
алу жеткіліксіз. Белгілі бір ойлау, сипат түрі және 
коммуникативтік дағдылары болуы керек.

Экономикалық дамудың қарқынды дамуының 
заманауи шарттарында менеджмент ең маңызды 
мамандықтардың бірі болды, ал менеджменттің 
білімі кәсіби менеджерлерді дайындау үшін негіз 
болып табылады. Сонымен бірге, ұйымның барлық 
қызметкерлері үшін басқару дағдыларын дамыту 
қажет.

Қоғамдағы қатал бәсекелестік әрбір ұйымның 
материалдық және еңбек ресурстарының белгілі 
бір көлемімен олардың ұйымының және әрбір 
қызметкердің мүддесі үшін тиімдірек іске асыруға 
қабілетті адамға ие болуын талап етеді. Бұл қазіргі 
заманғы менеджердің негізгі мазмұны.

«Мейрамхана ісі және мейманхана 
бизнесі»мамандығы

Қазіргі уақытта «Мейрамхана ісі және 
мейманхана бизнесі» мамандығы мейрамхана 
және қонақ үй секторындағы сұранысқа ие 
мамандықтардың бірі болып табылады, мейманхана 
индустриясы - мансапты дамыту тұрғысынан 
тартымды, экономиканың ең қарқынды дамып 
келе жатқан және жоғары табысты секторы. 
«Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» 
мамандығы бойынша оқып, қызмет саласының 
дағдылары мен қабілеттерін ғана емес, сондай-
ақ қонақүйдегі кәсіпкерлік қабілеттеріңізүшін кең 
мүмкіндіктерді де көрсете ала аласыз.

Қазіргі кезеңде мейманханалық және мейрамхана 
бизнесі мамандарын даярлаудың өзекті мәселелері 
ретінде, қоршаған ортаға тез бейімделуге қабілетті 
кәсіби мамандар қажеттілігі, тәжірибелік қызметке 
дайын, ең перспективалы және икемді шешімдерді 
айқындау және болжау мүмкіндігін арттыру болады.

Мамандықты және мансапты таңдаған кезде 
- адамдар ақпараттың жетіспеушілігімен аздап 
қиындық көреді. Көптеген адамдар таланттарын 
қалай іске асыруға көмектесетінін білмейді. 
Қандай лауазымдар бар? Қандай салалар ең 
перспективалы?

ҚазБТУ-ң«Мейрамхана ісі және мейманхана 
бизнесі» мамандығы бойынша бітірген түлектер 

мына лауазымдарда жұмыс істей алады:
1. Қонақ үй менеджері. Қонақ үй менеджерінің 

негізгі жауапкершілігі - басқару және бақылау. 
Қонақ үй менеджерінің негізгі дағдыларының бірі - 
адамдармен ортақ тіл табуға, телефонмен сөйлесуге 
және жанжалды жағдайларды шешуге (алдын алуға) 
қабілеттілігі. Бұл жұмыс салада мамандандырылған 
білім мен тәжірибені талап етеді.

2. PR-менеджер. PR Manager - қонақжайлылық 
индустриясында маңызды мамандық. PR 
менеджерінің міндеттері осындай стратегияларды 
жасау, баспасөз хабарламаларын жазу, бұқаралық 
ақпарат құралдарымен барлық байланыстар, оң 
бренд имиджін қалыптастыру, бәсекелес ортаны 
бақылау және іс-шараларды ұйымдастыруды 
қамтиды.

3. Кафе немесе мейрамхана менеджері. 
Ресторан менеджерінің негізгі жауапкершілігі 
- иелерінің атынан мекемені басқару. Кәсіби 
менеджер тек қызметкерлермен қарым-қатынас 
жасаумен шектеліп қалмайды, ол әңгімеге келген 
қонақтармен олардың бәріне сәйкес келетінін түсіну 
үшін сөйлеседі.

4. Қонақүй әкімшісі. Қонақ үй әкімшілігінің 
міндеті - қонақтардың жоғары деңгейде өмір сүруін 
қамтамасыз ету. Жұмысқа жұмсақ дағдыларды, 
көшбасшылық дағдыларды, қарым-қатынас 
дағдыларын және стресстік жағдайларға төтеп 
беруді талап етеді.

5.Шара ұйымдастырушы. Оқиға менеджерінің 
міндеттері әр түрлі іс-шараларды жоспарлау, 
ұйымдастыру және өткізу болып табылады: салалық 
көрмелерден бастап сән көрсетілімдеріне дейін 
және халықаралық спорт жарыстары. Жұмыс істеу 
үшін оқиға менеджері егжей-тегжейлі, ұқыптылық, 
шыдамдылық, еңбекқорлық, бизнеске шығармашылық 
көзқарас, сондай-ақ, келіссөздер жүргізу және топты 
ынталандыру мүмкіндігін қажет етеді.

6 Тамақтану менеджері.
Мұндай мамандар мейрамханаларда, 

кафелерде, круиз мен қоғамдық тамақтандыру 
компанияларында, қонақ үйлерде, клубтарда және 
ойын-сауық орталықтарында сұранысқа ие. Тізім

7. Сомелье. Сомельер - шарап және басқа 
да алкоголь өнімдері бойынша сарапшы. 
Мейрамханаларда және жоғары деңгейдегі қонақ 
үйлерде жұмыс істейді. Статистика бойынша, 
осындай маман кәсіпкерлікті 40 пайызға дейін 
табысты етеді. Шарап сарапшысы ретінде жұмыс 
жасау ерекше дәмді, иіс сезімінің, сезімталдықтың, 
шеберліктің және адамдарға құрмет сезімін талап 
етеді.

8. Бренд менеджері. Сәнді компанияларда осындай 
мамандар брендті басқару үшін жауапты: олар сурет 
жасайды, жаңа өнімдер мен қызметтерді шығаруға, 
бар жетілдіруге және жарнамалық кампанияларды 
жоспарлауға қатысады. Шығармашылық, 
бастамашылық, автономия, жауапкершілік, 
тұлғааралық дағдылар және шығармашылық рухпен 
қатар аналитикалық ойлау қажет.

9. Туроператор және турагент. Туристік агент 
бірегей маршрут, кітап қонақүйлерін, рейстер мен 
экскурсияларды жасай алады, саяхатшы үшін 
өмірді жеңілдетеді. Жұмыста егжей-тегжейлі назар, 
жауапкершіліктің жоғары деңгейі, қызығушылығы, 
қарым-қатынасы, стресске қарсы тұру және 
ұйымдастыру дағдылары қажет.

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі менеджеріне 
талап ететін дағдылар мен қабілеттер:

1. Стресске төзімділік пен жауапкершілік;

еҢ Креативті және сҰранЫсҚа 
ие МаМанДЫҚтар

«МенеДжМент және туризМ» КаФеДрасЫнДа 
ҚазаҚстан ресПублиКасЫнДаҒЫ ЭКоноМиКаДаҒЫ халЫҚаралЫҚ туризМніҢ рӨлі

МенеДжМент-әлеМДегі МаҢЫзДЫ МаМанДЫҚ
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ҒЫлЫМ жаҢалЫҒЫ

МЕНЕДЖМЕНТ — ВАЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ В МИРЕ

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Образовательная программа 

по направлению «Менеджмент» 
предназначена для подготовки 
управленцев, обладающих со-
временными знаниями в обла-
сти организации производства и 
управления.  Выпускники - ме-
неджеры осуществляют страте-
гическое и оперативное планиро-
вание деятельности предприятия, 
анализ рынка услуг, занимаются 
вопросами изучения спроса, це-
нообразования, рекламы.

В зависимости от специали-
зации, менеджер может рабо-
тать в сфере туризма, в гости-
ничном и ресторанном бизнесе, 
быть менеджером-продюсером 
шоу-бизнеса, спортивным менед-
жером, менеджером по связям с 
общественностью, работать в го-
стиничном сервисе или в сфере 
рекламы. 

Актуальность изучения про-
блем стратегического управления 
определена происходящими в 
отечественной экономике рыноч-
ными переменами. Также надо от-
метить, что стратегический ме-
неджер проектирует систему для 
того, чтобы достичь определенной 
цели или выполнить определен-
ную миссию. При этом менеджер 
не обязан сам заниматься всеми 
этими вопросами, однако он дол-
жен знать: что делать? для кого 
делать? как делать? кому делать? 
когда делать? Он должен уметь 
организовывать работу и коорди-
нировать ее выполнение. 

МЕНЕДЖМЕНТ – АКТИВНО 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ
Менеджеры теперь есть на 

каждом предприятии, и без них 
не обходится ни одна фирма, он 
может работать на предприяти-
ях и в организациях любых от-
раслей.Что же это за профессия 
– менеджмент? Для того, чтобы 
управлять предприятием, не-
обходимо знать о нем буквально 
все: как формируется фирма и как 
правильно приостановить ее ра-
боту, как она функционирует, что 
делает ее работу продуктивной, 
а что делает ее деструктивной и 
многое другое.

Менеджер должен уметь все. 
Ведь его задача – оттолкнуться 
от общего к частному, а для это-
го нужно понимать, как устроена 
фирма и чего ей не хватает для 
еще более успешной работы. Как 
только недочеты обнаружены, не-
обходимо их устранить с учетом 
своих полномочий. Менеджер 
должен прекрасно знать работу 
своих подчиненных. Поэтому во 
многих организациях кандидатам 
на должность управленца предла-
гают поработать некоторое время 
на месте обычного рабочего.

Теперь же современный ме-
неджмент рассматривает работ-
ников, как самый главный его ре-
сурс. Причем это делается не из 
гуманных соображений, а по рас-
чету. Ведь в комфортных условиях 
каждый работник работает лучше, 
а от того и общая эффективность 
фирмы повышается. Поэтому пе-
редовые фирмы активно работа-
ют над сплочением коллектива и 

создают для него благоприятную 
атмосферу. Этим и занимаются 
управленцы - менеджеры.

Менеджеры должны зани-
маться не только организацией и 
мотивацией достижения целей, 
психологическими аспектами 
управления персоналом. Им сле-
дует знать основы техники, техно-
логии, экономики производства, 
владеть методами маркетинга, 
анализа, прогнозирования, эконо-
мического обоснования управлен-
ческого решения, его планирова-
ния, уметь использовать методы 
разработки товара, организации 
его производства, сбыта и сервис-
ного обслуживания.  

Глубокое изучение менед-
жмента поможет  формированию 
у студентов, магистрантов, руко-
водителей и специалистов зна-
ний и умения видеть перспективы 
развития организации, опреде-
лять ее миссию и цели, находить 
варианты реализации принятых 
стратегических решений, осво-
ить приемы и овладеть навыками 
оценки внутреннего состояния 
фирмы и установив конкурентное 
положение компании, предвидеть 
возможные изменения во внеш-
ней среде и активно реагировать 
на эти изменения, а также по-
лучить необходимые знания для 
того, чтобы вырабатывать стра-
тегический подход к управлению 
бизнесом и разрабатывать меры 
по стабилизации и улучшению 
конкурентных позиций своей  ком-
пании. 

КЕМ РАБОТАЮТ ВЫПУСК-
НИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕ-

НЕДЖМЕНТ»?
Менеджер — поистине уни-

версальный специалист. Он реша-
ет кадровые вопросы, занимается 
поставками, налаживает рабочий 
процесс на предприятии, общает-
ся с клиентами и поставщиками, 
занимается делопроизводством и 
многое другое. Чаще всего менед-
жеры — офисные сотрудники, но 
бывают и исключения. Например, 
менеджеры по логистике или мер-
чендайзеры работают в основном 
на выезде. Бакалавры чаще всего 
претендуют на место менеджера 
по продажам или администрато-
ра. Более высокие перспективы 
открываются перед магистрами.

Окончив «Менеджмент» в 
Университете КазУТБ Вы сможе-
те работать по данным направле-
ниям, профессиям:

1.Предприниматель, руково-
дитель подразделения, директор;

2.Менеджер по работе с кли-
ентами или проекта;

3.Менеджер по системе ме-
неджмента качества; 

4.Менеджер по управлению 
персоналом;

5.HR-менеджер, девелопер;
6.Менеджер по развитию 

производств а, бизнеса; 
7.Ведущий и главный спе-

циалист по менеджменту;
8.Мерчендайзер, менеджер 

по рекламе;
9.Менеджер по кредитованию 

или по управлению рисками;
10.Финансовый менеджер.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

С п е ц и а л ь н о с т ь 

«Менеджмент» дает возможность 
студентам КазУТБ получить углу-
бленные экономические теоре-
тические и практические знания 
для выполнения управленческих, 
организационных, консультацион-
ных и других функций менеджера. 
Подобные знания, умения и на-
выки выпускников специальности 
«Менеджмент» дают возможность 
получить перспективную работу в 
успешных организациях.

Студенты, обучающиеся по 
программе «Менеджмент» во 
время своего обучения получают 
навыки и знания в таких сферах, 
как: 

1.Разрабатывать учетную по-
литику организации;

2.Организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач и эффек-
тивно управлять людьми;

3.Применять на практике ана-
литические и расчетные методы 
при принятии управленческих ре-
шений по управлению проектами;

4.Оценивать производствен-
ные и рыночные связи предпри-
ятия;   

5.Проектировать бизнес-
процессы предприятия и т.д..

ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ПРОФЕС-
СИЯ - МЕНЕДЖЕР

Менеджер - это тот, кто 
управляет. Чем же менеджер 
управляет? Некоторым участком 
работы. Большим или маленьким.
Менеджеры подразделяются по 
уровню управления:менеджеры 
высшего, среднего и низшего зве-
на. Менеджеры низшего звена 
— младший руководящий состав, 
управляющей непосредственно 
работниками.Менеджеры сред-
него звена — руководители над 
предыдущей категорией. К ним 
относятся, например, начальники 
цехов на производстве, директора 
филиалов. Если перед менедже-
ром стоит задача руководить огра-
ниченным во времени проектом 
— его называют менеджером про-
екта. Среди менеджеров проекта 
различают стартап-менеджеров. 
Они запускают проект и передают 
его в руки такого менеджера, ко-
торый будет вести проект все вре-
мя.Менеджеры высшего звена 
или топ-менеджеры. Самая мало-
численная и самая квалифициро-
ванная категория управленцев, 
практически вершина менеджер-
ской карьеры. 

Классический менеджер 
(руководитель) занимается не 
продажами и не общением с 
клиентами, а координацией ра-
боты подчиненных, организацией 
работы предприятия, контроли-
рует, оценивает и корректирует 
деятельность работы подчинен-
ных, прогнозирует возможные 
сбои в работе и занимается их 
предотвращением. Менеджер 
обязан заниматься и решением 
социально-психологических за-
дач, в его обязанности также вхо-
дит материальное и моральное 
стимулирование, регулирование 
межличностных отношений в кол-
лективе, отстаивание интересов 
работников, управление текуче-
стью кадров. 

САМЫЕ 
КРЕАТИВНЫЕ И 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НА КАФЕДРЕ 
«МЕНЕДЖМЕНТ И 
ТУРИЗМ»

2. Қоғамдастық және міндетті;
Мәселені шешу мүмкіндігі;
4. Ауызша және жазбаша сөйлеу;
5. Қақтығыстарды шешу мүмкіндігі;
6. достық пен жауаптылық;
7. Сіздің жұмысыңызды ұйымдастырыңыз;
8. Қызметкерлерді ынталандыру мүмкіндігі.
Қонақжайлылық және мейрамхана 

мамандықтары әртүрлі, әрқайсысы қонақжайлылық 
индустриясында жұмыс істейтін нәрсе таба алады.

Қазіргі кезеңде қонақ үй және мейрамхана 
бизнесі үшін мамандарды даярлау мәселесі өзекті 
болып келеді, қоршаған ортаға тез бейімделуге 
қабілетті кәсіби мамандарға сұраныс, тәжірибелік 
қызметке дайын, ең перспективалы және икемді 
шешімдерді айқындайды және болжау мүмкіндігі 
бар.

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі 
менеджері:

- шет тілдерін білу, экономикалық жоспарлау 
және мейрамхана және қонақ үй бизнесін 
ұйымдастыру;

- дұрыс жұмыскерлерді таңдауға;
- Мейрамхана технологиясының негіздерін, 

мейрамхана мен қонақ үй сервисінің мәдениетін 
біліңіз

- техникалық қызмет көрсету, технологиялық 
және техникалық дайындық процесін қадағалауға 
қабілетті болуы;

- Тапсырыс қабылдайды, банкеттер 
ұйымдастырады және өткізеді, қабылдау, техникалық 
құралдарды бақылау;

- мейрамхана мен қонақ үйдің жарнамалық 
қызметін ұйымдастыру;

- іскерлік қарым-қатынас мәселелері және 
қызмет этикасы бойынша қызметкерлерге арналған 
тренингтер өткізу;

- қақтығыстарды шешу (сервистік персоналдың 
арасында, қызмет көрсету персоналы мен 
тұтынушылар арасында);

- бағынысты адамдарды (бас официанттар, 
аспазшылар, аспаздар, даяшылар) жұмысын 
ұйымдастыру, бағалау және ұйымдастыру.

«ТУРИЗМ» МАМАНДЫҒЫ
Қазіргі кезде туристік мамандар жоғары 

сұранысқа ие. Бұл, ең алдымен, адамдарға саяхат 
жасау үшін көп мүмкіндіктерге ие болуымен 
байланысты. Егер бұрын шетелге кету кезінде 
көптеген қиындықтар болса, қазір ешқандай 
проблема жоқ. Ең бастысы - басқа қалаға немесе 
елге бару және қажеттіқаржылық мүмкіндіктері.

Туризм мамандығы немесе туризм саласындағы 
маман гуманитарлық ғылымдармен танымал. 
Тәуелсіз саяхат ұйымдастыру өте қиын, әсіресе 
әлемнің басқа елдеріне бару кезінде. Өйткені әр бір 
саяхатшы жоғары деңгейде тілге ие емес.

Туризм саласының мамандары саяхатты 
ұйымдастыруда барлық мәселелерді шешеді. 
Олар өз клиенттеріне бағытты, қонақүйді таңдауды 
және оны брондауды шешуге көмектеседі. Туризм 
саласындағы сарапшылар шешетін тағы бір мәселе - 
демалыс орнына көшу. Бұл жағдайда клиент ұшаққа 
немесе пойызға билеттерді алады. Қысқасы, туризм 
саласындағы маман демалысты ұйымдастырумен 
айналысады. Бұл оның тікелей міндеттері.

Туризм саласындағы маман дегеніміз кім - 
бұл мамандық туралы не білу керек?

Бұл мамандық болашақ түлектер үшін мектептің 
немесе колледждің соңғы сабақтарын аяқтаған 
кезде өте маңызды. Өйткені, олар өздерінің еңбек 
қызметін атқаратын бағытты таңдау қиын сұрағын 
шешеді.

Туризмдеп - адамның басқа елге немесе елді 
мекенге ауысуын білдіреді, ал туризм маманы 
қызметтерді көрсетумен айналысатын және 
клиенттер үшін туристік сапарлар ұйымдастыратын 
адамды білдіреді. Қазіргі уақытта бұл демалыс 
және ойын-сауық индустриясында ең қажетті 
мамандықтардың бірі. Айта кету керек, бұл сала 
өте көп түрлі және ұқсас емес мамандықтарды 
біріктіреді. Олардың ішінде: туристік менеджер; 
турагент; туризм нұсқаушысы; оқиға менеджері; 
гид-аудармашы. Бүгінде олар бүкіл әлемдегі еңбек 
нарығында сұранысқа ие.

Сондықтан туризм – игеруге тұратын құнды 
мамандық. Бұл мамандықты аяқтаған жұмыссыз 
қалмайды - Қазақстандағы туристік агенттіктердің 
саны жыл сайын артып келеді. Кішірек насихат 
компанияларда қызмет сатысы әлдеқайда жылдам 
болуы мүмкіндігі жоғары. «Туризм» мамандығының 
түлегінің жұмысы клиенттерге кеңес беру және 
компанияларға қызметтерін сату, жолаушылар 
тасымалы нарығын және жолаушылар тасымалымен 
айналысатын компанияларды бақылау, сақтандыру 
компанияларымен және паспорт-визалық 
қызметтермен өзара іс-қимылмен байланысты.

Туризм менеджеріқалай болады?
Мансап өсуі шетел тілдерін, географияны, 

тарихты, маркетингті, қонақжайлылықты және сату 
ерекшеліктерін жақсы білуді талап етеді. Мұндай 
білім тек жоғары оқу орындарында ғана беріледі. Ең 
бастысы - сапалы білім алу және осы салада жұмыс 
істеуді қалау. Сонда сіз табысқа жетесіз.

Туризм менеджері біздің әрқайсымызды асыға 
күтетін армандайтын тынығуымызды іске асырады. 
Сыртынан қарағанда бұл ең романтикалық және 
қызықты мамандық - күнделікті мереке, алыстағы 
елдерге кезекке шығу мүмкіндігі... Бірақ бұл әртүрлі 
заттар - өзіңіз демалу немесе көптеген адамдар мен 
жағдайларға байланысты проблемасыз тынығуды 
дұрыс ұйымдастыру.

 Туризм менеджеріне қажетті дағдылар мен 
мүмкіндіктер

1. Тіл табысу- коммуникабельность. Маманның 
барлық жұмыстары - адамдармен байланыс орнату, 

олар клиенттер немесе туристік қызмет көрсететін 
фирмалар болса да.

2. Ақпаратты тез іздеу және оны құрастыру 
мүмкіндігі. Маманның өкілі қысқа мерзім ішінде 
клиент үшін көптеген басқалар арасында ең тиімді 
ұсынысты табуы керек.

3. Ұйымдастыру қабілеті. Туристік менеджер 
клиент үшін туроператорды таңдайды, қолайлы әуе 
компаниясын табады, кетуге және туристті қайтаруға 
жоспарлайды. Бұл функцияларды іске асыру үшін 
сізге белгілі бір ұйымдық дағдылар қажет.

4. Шет тілдерін білу. Көп жағдайларда шетелдік 
туристермен жұмыс істеу керек, сондықтан ол шет 
тілін білуі керек. Ең жақсы таңдау - бұл ағылшын тілі, 
өйткені бүгінгі таңда ол халықаралық қарым-қатынас 
тілі болып табылады.

Туристік менеджер туристік сапарларға, әдетте 
шетелге жіберілуімен, өз елінің тұрғындарына 
немесе шетелдік азаматтарды қабылдауға 
тартылуы мүмкін. Бұл саладағы мамандардың 
міндеттері клиенттермен әңгімелесуді және 
турларды таңдау бойынша олардың кеңестерін, әуе 
билеттерін, қонақ үйлерді, сақтандыруды және басқа 
қажетті құжаттарды брондауды қамтиды. Туризм 
менеджері үнемі авиакомпаниялармен, сақтандыру 
агенттерімен, хостпен, түрлі туристік агенттіктермен 
байланысқа түседі. Туристік қызметтер нарығының 
маркетингтік зерттеулерін жүргізеді және 
қабылдаушы тараптың жұмысының төлемі, мерзімі 
мен сапасы бойынша ең тиімді ұсыныстар табады. 
Туындайтын проблемалық жағдайларды жедел 
түрде шешеді.

Туристік менеджер елге жіберілетін ел туралы 
толығымен мәлімет алу керек, ол өз клиенттерінің 
сұраныстарын білуі керек, сондықтан қажетті 
ваучерлер болмаған кезде ол қызықты ауыстырушыны 
ұсына алады. Мамандықтың артықшылықтарының 
бірі - әртүрлі елдерде демалысқа бару әдеттегіден 
әлдеқайда арзан: экскурсияларға немесе арнайы 
ұсыныстарға байланысты. Кейде белгілі бір турдың 
маршрутымен танысу үшін іссапармен жүріп, 
саяхатқа тегін шығуға болады. Дегенмен, осы 
мамандардың көпшілігі жұмысының негізгі мазмұны 
сапарларға жеке қатысу емес, оларды ұйымдастыру 
және сату екенін есте сақтау керек.

Туристік менеджер талап ететін жеке 
қасиеттер

Кәсіпті меңгеру жоғары стресстік төзімділік, 
дамыған қарым-қатынас және ұйымдастырушылық 
дағдылары, келісті сөз сөйлеу, жақсы жадысы, 
сұхбаттасушыны көндіру, жауапты болу, жеке 
адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті бар 
адамдар үшін қажеттірек.

Элиталық мамандар форс-мажорлық 
жағдайларға қарамастан қызмет көрсетудің жоғары 
деңгейіне, айқын әрі ұқыптылыққа қолданылатын 
кәсіпкерлермен айналысуға тура келетін бизнес-
саяхат менеджерлері. Уақыт өте келе туристік 
бағыттарды басынан аяғына дейін дамытуды 
меңгерген көптеген табысты менеджерлер өз 
бизнесін аша алады.

Стандартты білім беруден басқа, туризм 
менеджері жеке тұлғааралық дағдылар, дипломатия, 
ұйым, жауапкершілік сияқты қасиеттерді дамытады. 
Туризм саласындағы құзыретті маман тірліксіз 
отырмайды, оның күнтізбесі кездесулер мен 
жобаларға толы. Әртүрлі адамдардың көзқарастарын 
білу, жанжалды жағдайларды реттеу, қонақ үй 
секторындағы барлық ақпаратты жетілдіруді үйрету 
маңызды.

Туризм саласында ұсақ-түйек жоқ. Клиентке 
өзіңізді сарапшы ретінде көру үшін кез келген 
сұрақтарға уақытында, Интернетке немесе кез-
келген каталогқа қарамай-ақ жауап беруіңіз керек. 
Әртүрлі авиакомпаниялардың билеттерінің құны, 
сақтандыру компаниясының сенімділігі, тіпті 
курортында ауа-райы болжамы, экскурсияның 
сипаттамасы, қонақүйлердің рейтингісі және 
қызметтегі айырмашылықтар - менеджердің еркін 
меңгеруі керек білімнің ең төменгі тізімі.

Егер туризм маманы табысты мансапты 
құрғысы келсе, онда оған soft skills(кәсіби емес 
дағдыларды) дамыту өте маңызды. Міндеттерге, 
реакцияның жылдамдығына, ұсақ-түйектерге және 
жақсы жадыға назар аудару сізді байқауға және 
басқарушылық лауазымда орналастыру үшін өте 
маңызды.

Туризм саласындағы маман рекреацияны 
ұйымдастырудың барлық мәселелерімен 
айналысады. Бұл жағдайда сіз бірнеше бағыттарда 
жұмыс істей аласыз: әлеуметтік-мәдени қызмет 
және туризм, ұйымдарды басқару, туризм. Ұйымды 
басқаруды таңдаған туризм мамандары персоналды 
басқарумен айналысады, көрсетілетін қызметтердің 
сапасы, клиенттермен қарым-қатынас тактикасын 
дамытады.

Туризм саласындағы жұмыс өте қызықты. 
Ол ақша әкеліп қана қоймайды, сонымен қатар 
моральдық қанағаттану, жаңа білім береді. Мұндай 
жұмыс шет тілін білуді талап етеді, қарым-қатынас, 
жақсы есте сақтау, өйткені клиент елдер мен 
курорттар, қонақ үйлер мен экскурсиялар туралы 
ақпарат беруі керек. Туризм маманы өз мамандығын 
жақсы көруі керек. Сонда ол жақсылардың ішіндегі 
жақсысы болады.

       Ең бастысы, сіз жасаған нәрсені сүйгеніңізді 
ұмытпаңыз. Сонда бұл жұмыс сізге үлкен қуаныш 
сыйлайды, және әрбір таңертең қуат, жағымды және 
қуаныш береді.

«Менеджмент және туризм» кафедрасының 
меңгерушісі

э.ғ.к., қауымдастырылған  профессор 
Құрманқұлова Н.Ж.

т.ғ.к., профессор Карбетова З.Р. Продолжения на 6-стр
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Сегодняшний дипломированный 
специалист по управлению - менеджер 
должен обладать хорошими знаниями, 
стратегическим мышлением, предприим-
чивостью, широкой эрудицией, способно-
стью адаптироваться к непрерывным из-
менениям внешней среды и высокой куль-
турой. Он должен   уметь осуществлять 
расчеты технико-экономических показа-
телей, обосновывать выбор оптимальных 
вариантов планирования ресурсов произ-
водства для заданных рыночных условий, 
организовывать на научной основе сбор 
и обработку информации в сфере произ-
водственной и коммерческой деятельно-
сти, исследовать и моделировать эконо-
мические процессы.

Необходимо отметить также, что 
менеджер, работающий эффективно, 
будет гарантировать, что имеющиеся в 
его распоряжении знания и технологии 
используются полностью. Менеджер как 
катализатор производительности от-
ветственен за вопрос совершенствования 
производительности капитала. Прирост 
производительности в образованном 
обществе требует менеджеров, которые 
чувствуют себя удобно с технологией и 
компонентами научного менеджмента. 

Менеджер должен видеть пути ре-
шения возникших и назревающих про-
блем, непрерывно заниматься развитием 
фирмы, внося в нее свой вклад. Этим 
должен заниматься и любой владелец 
бизнеса. Поэтому вам  необходимо по-
стоянно работать над собой и нарабаты-
вать полезные навыки, формируя в себе 
хорошего менеджера. И тогда ваш бизнес 
будет процветать!

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕС-
СИЙ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Сегодня весьма распространенным 
является мнение о том, что в стране на-
блюдается перепроизводство юристов, 
экономистов и менеджеров. Однако, как 
показывает практика, хорошие управ-
ленцы будут востребованы всегда. По ре-
зультатам исследований, за последние 15 
лет наблюдался значительный рост коли-
чества специалистов высшего уровня ква-
лификации (4,8%) и руководителей (4,3%) 
. По прогнозам в течение ближайших де-
сятилетий эта тенденция продолжится, 
так что потребность в специалистах-
управленцах на предприятиях сохра-
нится. Высокий спрос на профессио-
нальных менеджеров объясняется тем, 
что специальность имеет практически 
универсальный межотраслевой характер. 
Выпускники соответствующих отделений 
могут работать во всех сферах бизнеса 
или государственного управления. Кро-
ме того, хороший менеджер — это не 
только профессиональный руководитель, 
он также имеет глубокие знания по мар-
кетингу, экономике, психологии, рекламе, 
управлению персоналом.

Востребованность специалистов 
такого рода в некоторых компаниях на-
столько высока, что часто менеджерские 
позиции занимают люди с квалифика-
цией юриста, экономиста, маркетолога, 
которым недостает знаний по специфиче-
ским управленческим и организационным 
дисциплинам. Поэтому профессионалы  
профиля «МЕНЕДЖМЕНТ» очень вос-
требованы. Как утверждают работники 
в области профориентации, чтобы стать 
востребованным управленцем мало 
получить соответствующие знания. Надо 
еще и обладать определенным складом 
ума, типом характера и коммуникативны-
ми навыками.

В современных условиях интенсифи-
кации экономического развития управле-
ния стало одной из важнейших профес-
сий, а обучение менеджмента является 
основой подготовки руководителей-
профессионалов. В то же время разви-
тие навыков управления необходимо для 
всех работников организации.

Жесткая конкуренция в обществе 
требует от каждой организации иметь 
лицо, способное, располагая определен-
ное количество материальных и трудовых 
ресурсов, реализовывать их можно более 
эффективно в интересах своей организа-
ции и каждого ее сотрудника. Это и есть 
основное содержание деятельности со-
временного менеджера.

Специальность «РЕСТОРАННОЕ 
ДЕЛО И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС»

В настоящее время специальность 

«Ресторанное дело и гостиничный биз-
нес» - является одной из востребованных 
специальностей в ресторанно - гостинич-
ном секторе. Индустрия гостеприимства 
– самая динамично развивающаяся и 
высокорентабельная отрасль экономики, 
привлекательная в плане карьерного раз-
вития.Обучаясь по программе специаль-
ности «Ресторанное дело и гостинич-
ный бизнес»можно получить не только 
умения и навыки в сфере услуг, но и ши-
рокие возможности для проявления сво-
их предпринимательских способностей в 
индустрии гостеприимства.

На современном этапе становятся 
актуальными вопросы подготовки спе-
циалистов для гостиничного и ресто-
ранного бизнеса, увеличивается необхо-
димость в профессиональных специали-
стах, способных быстро адаптироваться 
к окружающей среде, готовых к практиче-
ской деятельности, определять наиболее 
перспективные и гибкие решения и уметь 
прогнозировать.

Выбирая профессию и карьеру, люди 
сталкиваются с небольшим затруднением 
– недостатком информации. Многие даже 
не представляют, какая работа поможет 
им реализовать все таланты. Какие долж-
ности существуют? Какие отрасли наибо-
лее перспективны? 

Выпускники, окончив КазУТБ по 
специальности «Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес» могут работать в 
должности:

1. Управляющий отеля. Основная 
обязанность менеджера гостиницы – 
управление и контроль. Среди главных 
навыков менеджера гостиницы стоит вы-
делить умение находить общий язык с 
людьми, вести телефонные переговоры 
и решать (предотвращать) конфликтные 
ситуации. Для работы потребуется про-
фильное образование и опыт работы в 
отрасли.

2. PR менеджер. Пиар-менеджер – 
важная профессия в индустрии гостепри-
имства.  В обязанности PR-менеджера 
входит разработка таких стратегий, на-
писание пресс-релизов, все контакты со 
СМИ, формирование позитивного образа 
бренда, мониторинг конкурентной среды, 
а также организация мероприятий.

3. Управляющий кафе или ресто-
рана. Главная обязанность менеджера 
ресторана – управление заведением от 
имени владельцев. Профессиональный 
управляющий не ограничивается обще-
нием с персоналом, он беседует с рас-
положенными к разговору посетителями, 
чтобы понять, все ли их устраивает.

4. Администратор гостиницы. За-
дача администратора отеля – превзойти 
ожидания постояльцев, обеспечив им 
проживание на высоком уровне. Для ра-
боты требуются мягкие навыки, лидер-
ские способности, коммуникабельность и 
стойкость к стрессовым ситуациям.

5. Организатор мероприятий. В 
обязанности ивент-менеджера входит 
планирование, организация и проведе-
ние самых разных событий: от выставок 
промышленности до фэшн-шоу и между-
народных спортивных соревнований. Для 
работы ивент-менеджеру требуется вни-
мательность к деталям, пунктуальность, 
терпеливость, трудолюбие, творческий 
подход к делу, а также умение вести пере-
говоры и мотивировать команду.

6 Менеджер по питанию. Такие спе-
циалисты востребованы в ресторанах, 
кафе, круизных и кейтеринговых компани-
ях, гостиницах, клубах и развлекательных 
центрах. Список 

7. Сомелье. Сомелье – это эксперт 
по винам и другим спиртным напиткам. 
Он работает в ресторанах и отелях высо-
кого уровня. Как показывает статистика, 
такой профессионал приносит заведению 
до 40% прибыли. Для работы винным 
экспертом потребуется исключительный 
вкус, развитое обоняние, коммуникабель-
ность, галантность и уважительное отно-
шение к людям.

8. Бренд-менеджер. В компаниях  
класса люкс такие специалисты отвечают 
за управление торговой маркой: создают 
имидж, планируют выпуск новых продук-
тов и услуг, совершенствуют существую-
щие, участвуют в планировании реклам-
ных кампаний. Для работы потребуется 
креативность, инициативность, самостоя-
тельность, ответственность, коммуника-

бельность и аналитический склад ума 
вкупе с творческой жилкой.

9. Туроператор и турагент. Турагент 
может составить уникальный маршрут, 
забронировать отели, авиабилеты и экс-
курсии, облегчив жизнь путешественнику. 
Для работы требуется внимательность к 
деталям, высокий уровень ответственно-
сти, любознательность, общительность, 
стрессоустойчивость и организаторские 
способности.

Навыки и способности, необходи-
мые менеджеру ресторанного дела и 
гостиничного бизнеса:

1.Стрессоустойчивость и ответствен-
ность;

2.Общительность и обязательность;
3.Умение решать проблемы;
4.Грамотная устная и письменная 

речь;
5.Умение разрешать конфликтные 

ситуации;
6.Доброжелательность и  отзывчи-

вость;  
7.Организовывать свою работу;
8.Умение мотивировать персонал.
Профессии гостиничного бизнеса 

и ресторанного дела очень разнообраз-
ны, каждый найдет в индустрии гостепри-
имства занятие по душе.На современном 
этапе становятся актуальными вопросы 
подготовки специалистов для гостинич-
ного и ресторанного бизнеса, увеличи-
вается востребованность в профессио-
нальных специалистах, способных бы-
стро адаптироваться к окружающей сре-
де, готовых к практической деятельности, 
определять наиболее перспективные и 
гибкие решения и уметь прогнозировать.

Менеджер ресторанного дела и го-
стиничного бизнеса должен:

- знать иностранные языки, экономи-
ческое планирование и организацию ре-
сторанного дела и гостиничного бизнеса;

- уметь правильно подбирать персо-
нал;

- знать основы техники ресторанного 
дела, культуру ресторанного и гостинич-
ного сервиса

- уметь контролировать процесс об-
служивания, технологическую и техниче-
скую подготовку производства к обслужи-
ванию;

- принимать заказы, организовывать  
и проводить банкеты, фуршеты, приемы,  
контролировать техническое снабжение;

- организовывать рекламную дея-
тельность ресторана и гостиницы;

- проводить тренинги для персонала 
по вопросам обслуживания и этике дело-
вого общения;

- разрешать конфликтные ситуа-
ции (среди обслуживающего персонала, 
между обслуживающим персоналом и 
клиентами)

 - руководить, организовывать и оце-
нивать работу подчиненных (метрдотеля, 
шеф-повара, поваров, официантов).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТУРИЗМ»
В настоящее время специалисты в 

сфере туризма довольно высоко востре-
бованы. Это связано, прежде всего, с тем, 
что у людей появилось больше возмож-
ностей путешествовать. И если раньше с 
выездом заграницу возникало множество 
сложностей, то сейчас в этом нет никакой 
проблемы. Главное, желание поехать в 
другой город или страну и хотя бы мини-
мальные финансовые возможности. 

Профессия туризм или специалист 
в сфере туризма очень популярна у 
гуманитариев.  Организовать самостоя-
тельную поездку довольно сложно, осо-
бенно если это касается путешествий в 
другие страны мира. Ведь далеко не каж-
дый может любить путешествий на высо-
ком уровне владеет языком.

Специалисты в сфере туризма 
берут на себя все заботы в решении во-
просов организации путешествий. Они 
помогают своим клиентам определиться 
с направлением отдыха, выбором отеля 
и его бронированием. Еще один вопрос, 
который решают специалисты в сфе-
ре туризма – переезд в место отдыха. В 
этом случае клиент получает билеты на 
самолет или поезд. Одним словом, спе-
циалист в сфере туризма занимается 
организацией отдыха. Это его прямые 
обязанности.
Кто такой специалист по туризму: что 

нужно знать о профессии?
Эта профессия особенно актуальна 

для будущих выпускников, заканчиваю-
щих последние классы школы или кол-
леджа. Ведь им предстоит сделать не-
легкий выбор направления, которому они 
посвятят свою трудовую деятельность. 

Под туризмом понимают перемеще-
ние человека в другую страну или мест-
ность, а под специалистом в области 
туризма – человека, который работает 
в сфере оказания услуг и занимается 
организацией туристических поездок кли-
ентов. В настоящее время это одна из 
самых востребованных профессийв ин-
дустрии отдыха и развлечений. Надо от-
метить, что эта сфера объединяет очень 
много самых разных и не похожих друг 
на друга профессий. Среди них: туристи-
ческий менеджер; туристический агент; 
инструктор по туризму; event-менеджер; 
гид-переводчик. Сегодня они востребова-
ны на рынке труда по всему миру.   

Именно поэтому туризм – профессия, 
которой стоит овладеть.  Безработным 
выпускник данной профессии не оста-
нется точно — количество турагентств в 
РК увеличивается ежегодно.  В неболь-
ших компаниях продвижения по службе 
можно ожидать намного быстрее. Работа 
выпускника по специальности «Туризм» 
связана с консультированием клиентов и 
продажей услуг компании, мониторингом 
рынка туристических услуг и компаний, 
занимающихся перевозками пассажиров, 
взаимодействием со страховыми компа-
ниями и паспортно-визовыми службами.

Как стать менеджером по туризму?
Для карьерного роста необходимо от-

личное знание иностранных языков, гео-
графии, истории, маркетинга, гостиничного 
бизнеса, специфики продаж. Такой багаж 
знаний предоставляют только в высших 
учебных заведениях. Главное, получить 
качественное образование и иметь огром-
ное желание работать в этой сфере. Тогда 
у вас обязательно все получится.

Менеджер по туризму воплощает 
наши мечты об отдыхе, который каждый 
из нас ждет с нетерпением. Со стороны 
кажется, что это самая романтичная и 
интересная профессия — праздник каж-
дый день, возможность путешествовать 
в дальние страны по долгу службы. Но 
это разные вещи — отдыхать самому или 
грамотно организовать  беспроблемный 
отдых, который зависит от множества лю-
дей и обстоятельств.

Навыки и способности, необходи-
мые менеджеру по туризму.

1.Коммуникабельность.Вся работа 
специалиста состоит в общении с людь-
ми, будь то клиенты или фирмы, оказы-
вающие туристические услуги.

2.Умение быстро искать информа-
цию и обобщать ее.Представитель про-
фессии должен за короткое время найти 
для клиента наиболее выгодное предло-
жение среди многих других.

3.Организационные способности.
Менеджер по туризму подбирает для кли-
ента туроператора, находит подходящую 
авиакомпанию, планирует отъезд и воз-
вращение туриста. Для реализации этих 
функций нужно обладать определенными 
организаторскими способностями.

4.Знание иностранных языков.Не-
редко специалисту приходится работать 
с иностранными туристами, поэтому он 
должен знать какой-либо иностранный 
язык. Идеальный вариант – английский, 
поскольку сегодня это – язык междуна-
родного общения.

Менеджер по туризмуможет зани-
маться или отправкой в туристические по-
ездки, чаще зарубежные, жителей своей 
страны, или приемом иностранных граж-
дан. В обязанности специалистов данной 
области входят беседы с клиентами и их 
консультирование по поводу выбора ту-
ров, бронирование для них авиабилетов, 
отелей, оформление страховки и иных 
необходимых документов. Менеджер 
по туризмупостоянно контактирует с 
авиакомпаниями, страховыми агентами, 
принимающей стороной, различными 
туристическими агентствами. Проводит 
маркетинговые исследования рынка ту-
ристических услуг и находит наиболее 
выгодные предложения в плане оплаты, 
сроков и качества работы принимающей 
стороны. Оперативно разрешает возни-
кающие проблемные ситуации.

Менеджер по туризмудолжен рас-
полагать полной информацией о стра-

не, в которую направляет людей, знать 
предпочтения своих клиентов, чтобы при 
отсутствии необходимых путевок пред-
ложить интересную замену. Одним из 
плюсов профессии является возможность 
отправляться в отпуск в различные стра-
ны значительно дешевле, чем обычно: по 
горящим турам или спецпредложениям. 
Иногда путешествовать удается и вообще 
бесплатно, отправившись в служебную 
командировку для ознакомления с марш-
рутом того или иного тура. Однако сле-
дует помнить, что основное содержание 
работы большинства из этих специали-
стов — не личное участие в поездках, а 
их организация и продажа.

Личные качества, необходимые 
менеджеру по туризму.

Осваивать профессию желательно 
людям, имеющим высокую стрессоустой-
чивость, развитые коммуникативные и 
организаторские способности, внятную 
речь, хорошую память, способность убеж-
дать собеседника, быть ответственным, 
умеющим общаться с людьми лично. 

Элитными специалистами считают-
ся менеджеры по организации делового 
туризма, которым приходится иметь дело 
с бизнесменами, привыкшими к высо-
ким стандартам обслуживания, четкости 
и пунктуальности, независимо даже от 
форс-мажорных обстоятельств. Со вре-
менем многие успешные менеджеры, 
освоившие технологию продвижения ту-
ристических направлений от начала до 
конца, могут открыть свой собственный 
бизнес.

Кроме стандартного образования 
менеджеру по туризмунеобходимо раз-
вивать в себе такие качества как комму-
никабельность, дипломатичность, органи-
зованность, ответственность. Грамотный 
специалист в сфере туризма не сидит 
без дела, его ежедневник заполнен встре-
чами и проектами. Важно знать, как найти 
подход к разным людям, уметь управлять 
конфликтными ситуациями, в совершен-
стве владеть всей информацией по гости-
ничному направлению. 

В сфере туризма нет мелочей. 
Чтобы клиент видел в вас эксперта, вы 
должны в момент ответить на любой его 
вопрос, не заглядывая в интернет или 
какие-то каталоги. Стоимость билетов 
разных авиаперевозчиков, надёжность 
страховой компании, даже прогноз пого-
ды на курорте, описание туров, рейтинг 
отелей и связанные с этим различия в об-
служивании – минимальный список зна-
ний, которыми менеджер должен владеть 
в совершенстве.

Если  специалист по туризму хо-
чет построить успешную карьеру, то ему 
крайне важно развивать softskills (надпро-
фессиональные навыки). Фокусировка на 
задачах, скорость реакции, вниматель-
ность к мелочам и хорошая память край-
не важны для того, чтобы вас заметили и 
поставили на руководящую должность

Специалист в сфере туризма зани-
мается решением всех вопросов, связан-
ных с организацией отдыха. В этом слу-
чае можно работать в нескольких сферах: 
социально-культурный сервис и туризм, 
менеджмент организаций, туризм. Спе-
циалисты по туризму, которые выбрали 
менеджмент организаций, занимаются 
управлением персонала, качеством пре-
доставляемых услуг, разрабатывает так-
тику общения с клиентами. 

Работа в сфере туризма – доволь-
но интересная. Она не только приносит 
деньги, но и дает моральное удовлетво-
рение, новые знания. Для такой работы 
необходимо знание иностранного языка, 
коммуникабельность, хорошая память, 
ведь клиенту необходимо предоставить 
информацию о странах и курортах, оте-
лях и экскурсиях. Специалист в сфере 
туризма должен любить свою профес-
сию. Тогда он станет лучшим из лучших.

Дерзайте и помните, что самое 
главное – любить то, чем вы занимае-
тесь. Тогда работа будет доставлять вам 
огромное удовольствие, и каждое утро 
будет дарить энергию, позитив и радость.

Заведующий 
кафедрой«Менеджмент 

и туризм», к.э.н., ассоц.профессор 
Курманкулова Н.Ж. 

к.т.н., профессор                                                                
Карбетова З.Р.

САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ И 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА КАФЕДРЕ 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ТУРИЗМ»Начало на 5-стр
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Құрметті мектеп, арнайы орта білім 
оқу орындарын бітіріп келешектерінен зор 
үміт күттіруші жас талапкерлер, өздеріңнің 
бала кезден армандаған мақсаттарыңды 
жүзеге асыруға бірер қадам қалған тәрізді. 
Бүгінгідей ғылыммен техниканың күннен – 
күнге ғарыштап жан-жақты дамып, өмірге 
адамдар санасынан тыс алпауыт өзгерістер 
әкеледі деп күтілген «төртінші индустриялық 
революцияның» табалдырығын аттар 
тұсында мектеп бітірулерің өздеріңнің 
бақыттарыңызға бұйырған зор қуаныш деп 
білеміз. 

Ертеде адам айтса сенгісіз уақиғалардың 
осы күндері шынайы өмірде болып жатқанын, 

тіпті сол жаңалықтар 
нәтижелерінің бірі 
және бірегейі, көпшілік 
игілігін атқарып жүрген 
қолымыздағы ұялы телефн 
болып табылады. Бір – 
ғана ұялы телефнның алыс 
– жақын жерлерден жедел 
хабар жеткізуінде мін жоқ, 
тіпті сөйлейтін сөзіңді 
былай қойғанда фотсурет, 
бейнелі жазбаларының, 
желілік ақпараттардың өзі 
неге тұрады дерсің. Бүгінгі 
таңда біздер қиял ретінде 
де көз алдымызға елестете 
алмайтын зор табысымыз, 
келешек өмірдің даму 
сатысы барысында небір 
тың дүниелер әкелетін 

бастамалардың мыңнан бірі ғана болуы 
мүмкін. 

Ілгерідегідей қиял-ғажайып дүниелерді 
адам игілігіне айналдыруда түрлі салалар 
мамандарының өзіндік қосар үлестері 
айтарлықтай. Сол мамандықтардың бірі 
өзінің о бастағы болмыс-бітімімен сұлулық – 
сымбаттылық мәселесінде адам санасында 
сұлулыққа деген талпынысты ұялататын, 
тіпті «Ғасыр» мамандығы деп аталып жүрген 
мамандықтардың бірі «Дизайн» мамандығы 
болып саналады. 

Болашақта өз армандарының жүзеге 
асырылуын «Дизайн» мамандығынан көргісі 

келетіндерді Еліміздің астанасы «Нұр-
Сұлтан» қаласындағы «Қазақ технеология 
және бизнес университеті» оқуға шақырады.  

Атаулы жоғары оқу орынында 5В042100 
– «Дизайн» мамандығының: B021. 01- 
Сәулеттік дизайн, B021. 02 - Графикалық 
дизайн, B021. 03 - Өнеркәсіптік дизайн және 
B021. 04 - Сәндік дизайн бағыттары бойынша 
білім беріледі.

Оқу мерзімі - мектептен кейін 5 жыл, 
колледжден кейін - 3 жыл, ЖОО кейін – 2 
жыл.

Оқу - қазақ және орыс тілдерінде 
жүргізіледі.

«Дизайн» мамандығына түсуші үміткерлер 
ҰБТ тапсырғаннан кейін мамандықтың 
негізгі пәндері бойынша - «Сурет салудан» 
және «Сызу сызудан» шығармашылық 
емтихандар  тапсырады.

Ең төменгі балл - 10 ұпай. 

5В042100 – «Дизайн» мамандығында 
негізінен: 1. Бағыттық дизайіннің элементтері 
мен үрдістері І –ІV; 2. Бағыттық дизайіннің 
нысандарын жобалау І-V; 3. Фотографика; 4. 
PhotoShop, CorelDRAW, 3DMAX; 5. Түстану, 
композиция, сурет және кескіндеме пәндері 
оқытылады.

Униваерситетте дәріс алушы мамандық 
білімгерлерінің арасында халықаралық 
және республикалық конкурстардың, 
ғылыми-тәжірибелік конференциялардың 
жүлдегерлері мен жеңімпаздары білім алуда.

5В042100 – «Дизайн» мамандығын 

бітіргендерге B021 - Дизайн мамандығы 
бойынша өнер бакалавры академиялық 
дәрежесі беріледі.

Өнер бакалавры академиялық дәрежесін 
иеленген мамандар:

Жобалық тапсырмаларды шешудің 1. 
креативтік дербестігі бойынша арнайы ше-
берханаларда Дизайнерлер; 2. Мекеме 
орындары мен ұйымдардағы шығармашылық 
жобалау ұжымының Дизайнерлері; 3. 
Дизайнерлік студиялардың жетекшісі, кіші 
ғылыми қызметкерлері; 4. Дизайнерлер тобының 
жетекшісі; 5. Колледждерде сабақ беру оқытушы 
қызметтерін атқара алады.

“ЖӨТжД” кафедрасының профессоры 
Қазанғап Т.М.

Байланыс ақпараты
Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қ. Қайым 

Мұхамедханов 37 А,
www.kazutb.kz Қабылдау 

комиссиясы 8 (7172) 279230 
(ішкі 124), 87758270824.

Древнейшая и вечная профессия – 
умение одеть, обуть себя и окружающих, 
защитить от различных воздействий, в том 
числе умело подстраиваться под климат.

Совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных специализированных 
отраслей промышленности, производящих 
товары массового потребления, в том числе 
текстильные материалы (ткань, трикотажные 
и нетканые полотна, искусственная кожа, 
искусственный мех и др.) и нетекстильные 
материалы (натуральный мех, натуральная 
кожа и др.), одежду, обувь повседневного 
спроса, рабочую и специальную одежду, 
лечебно-профилактическую одежду и обувь и 
т.д. именовали легкой промышленностью. Из 
этой комплексной индустриальной отрасли, 
объединяющей до 17-ти подотраслей, 
основными являются текстильная, 
швейная, обувная, кожевенная, меховая, 
галантерейная.

Версия происхождения термина легкая 
промышленность (далее ЛП) такова. До 
1917 такого названия не было и только 
по окончании гражданской войны, когда 
началась индустриализация для удобства 
планирования, учета, контроля и управления 
промышленностью ее разделили на 2 
группы: группа «А» и назвали ее «тяжелой» 
и на промышленность группы «Б» и назвали 

ее «легкой».Легкая – производит все или 
почти все для человека (текстиль, одежда, 
обувь, головные уборы и т.д.).Тяжелая– 
производит для техники и саму технику 
(металл, изделия, механизмы из металла, 
машины и др.). Действительно, изделия 
ЛП по сравнению с продукцией тяжелой 
промышленности  легкие, но труд, который 
лежит в основе перерабатывающих отраслей 
А и Б, одинаково тяжелый.

С недавнего времени появилось и 
утвердилось относительно новое понятие 
под названием «Индустрия Моды». 
Индустрия моды – сектор экономики, который 
включает всю производственнуюцепочку, 
связанную с производством изделий 
массового потребления, и в условиях 
рыночного механизма  опирается на ЛП и 
дополняет традиционную ЛП современным 
потребительским рынком модной одежды. 
Отсюда отличительной особенностью 
индустрии моды является возникновение 
такого привлекательного сегмента, как фэшн-
ритейл (fashionretail), благодаря которому 
создаются и продвигаются бренды модной 
продукции во всем мировом пространстве, в 
том числе и в Казахстане.

Думаю, что мы единодушны в том, что 
достаточно остро и вполне серьезно стоит 
проблема во всей цепочке Индустрии моды, 

опирающейся на ЛП, востребованности в 
профессиональных технических кадрах – 
от дизайнерского решения до реализации 
готового изделия и сбыта. Существует 
потребность в конструкторах, технологах, 
дизайнерах, закройщиках, швеях – в тех 
специалистах, которые должны производить 
современную востребованную одежду: 
повседневную, нарядную, функциональную, 
многофункциональную, в том числе 
лечебную.

Возрастающий спрос на технологов и 
конструкторов высокой квалификации вызван 
растущей конкуренцией во всех сферах 
нашей экономики и желанием производить 
и насыщать наш рынок собственной 
продукцией.

В стратегических планах дорожной 
карты развития легкой промышленности в 
Казахстане выделены главные направления, 
в том числе:

Подготовка высококвалифициро-1. 
ванных специалистов с высшим и средним 
образованием;

Подготовка и переподготовка рабо-2. 
чих кадров. 

Для снятия остроты проблемы хотелось 
бы отметить немаловажный факт, что 
сегодня конструктор, технолог и художник 
объединились в одном лице – лице дизайнера 

одежды (костюма). Сегодня слово «дизайн» 
устойчиво употребляется для обозначения 
творческой деятельности в любом 
технологическом процессе производства. Это 
и современные технологии, и художественное 
творчество одновременно. Действительно, 
дизайн в ХХI веке является основным 
принципом создания всей материальной, 
социальной и духовной среды, окружающей 
человека, глобальным методом организации 
предметного мира. Как архитектура является 
искусством и наукой возведения зданий, так 
и одежда – это искусство и наука облачения.

В настоящее время кафедра «ТЛП 
и Д», имеющая немалый опыт по 
подготовке специалистов для швейной 
отрасли (специальность 5В072600 – 
Технология и конструирование изделий 
ЛП) решает сложные задачи корректировки 
программ обучения и обеспечения 
качественной практической подготовки, 
отвечающей требованиям передовых 
предприятий индустрии моды. Для этого 
опытный коллектив кафедры включил 
в ряд действующих специальностей 
(образовательных программ - ОП) новую 
специальность с fashion-образованием – 
5В042100 - Дизайн моды. Потенциал кафедры 
позволил уже организовать активное участие 
студентов всех специальностей (всех ОП) в 
заинтересованное освоение необходимой 
суммы знаний и методов, навыков и 
компетенций, креативных подходов,  столь 
необходимых в казахстанской индустрии 
моды.

Престиж и имидж всех образовательных 
программ, принятых на кафедре, выстраива-
ется на философии, которую привлекательно 
и доходчиво выразил известнейший кутюрье 
Кристобаль Баленсиага: «Кутюрье должен 
чувствовать крой, как архитектор, цвет – как 
художник, форму – как скульптор, гармонию 
– как музыкант, и стиль – как философ».

С Каз УТБ вперед и только вверх там 
энергичных ждет успех!!!

Джакпарова Р.С., 
профессор кафедры «ТЛП и Д»

«ДиЗАЙн» МАМАнДЫҒЫн МеҢГерСеМ ДеГен 
тАЛАПКерЛерДІ ҚАЗАҚ теХнОЛОГиЯ ЖӘне биЗнеС 

униВерСитетІ ОҚуҒА тҮСуГе ШАҚЫрАДЫ  

ДиЗАЙнерЫ В МОДе
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Профессия экономиста заключается 
в разработке действий на будущее. 
Именно он заинтересован в том, чтобы 
все работало без задержек и успешно, 
а ведь от этого во многом зависит наше 
материальное положение. Поэтому изучив 
экономику, своими знаниями и действиями, 
Вы будете приносить пользу обществу. 
Для процветания нашей экономики очень 
важно, чтобы было как можно больше таких 
экономистов, отлично знающих своё дело. 
Профессия будет востребована всегда, 
потому что такие специалисты будут нужны 
в каждой отрасли. Если человек выбирает 
профессию по душе, то отдача будет 
полной, появится реальная возможность 
принести пользу не только себе, но и 
обществу в целом. Хотите  добиться успехов, 
карьерного роста и хорошей заработной 
платы, а самое главное – стать отличным 
экономистом и никогда не пожалеть о своём 
выборе? То тогда будем рады видеть Вас 
на специальности «Экономика».

А если Вы любите считать, 
анализировать и делать выводы, 
скрупулезны, педантичны, то Вам будет по 
душе профессия бухгалтера.

В работе бухгалтера сплошные цифры, 
постоянно повторяющиеся операции плюс 
к этому постоянное нервное напряжение. 
Так считают люди, которые никогда не 
сталкивались с работой бухгалтера. На 
самом деле в этой профессии много 

положительных моментов.
Бухгалтеры могут быстро и точно считать 

большие числа. Бухгалтерия развивает 
математические способности. 
Бухгалтер постоянно находится в курсе 
всех изменений в законодательстве, ему 
приходится поневоле их запоминать, в 
результате у него улучшается память. 
Бухгалтеру необходимо правильно и 
грамотно составлять проводки, выбирая 
нужный счёт, в итоге у него развивается 
логика. В работе бухгалтера важна 
каждая деталь, всё должно быть  сделано 
тщательно и на совесть, поэтому и в 
будничной жизни он привыкает делать 
всё качественно и безукоризненно. Все 
это говорит о том, что в процессе 
работы у бухгалтера формируется 
организованность. Работа бухгалтера 
связана с материалами ценностями, требует 
от него большой ответственности.

В бухгалтерской работе постоянно все 
меняется – и программное обеспечение 
и технология и техника. Скучать просто 
некогда. Поэтому  бухгалтер постоянно 
находится в процессе обучения. Не 
испугались трудностей? Тогда добро 
пожаловать на специальность «Учет и 
аудит».

А если Вы смотрите на мир еще 
шире, готовы связать все процессы, 
а также и управлять ими, ведь Вам 
придется «связывать» и живых людей и 

неодушевленные активы, то Вы готовы стать 
финансистом. Финансисты могут связать 
свою профессиональную деятельность 
с несколькими направлениями: 
инвестиционная, страхования, налогово-
бюджетная, внешнеэкономическая и 
прочие.  Если решите зарабатывать в сфере 
инвестиций, то в этом случае потребуется 
искать пути выгодного вложения денежных 
средств с целью увеличения капитала 
компании или предприятия. 

Финансисты нужны в различных 
государственных и негосударственных 
организациях: банки и биржи, 
инвестиционные фонды, экономические и 
финансовые службы. То есть устроиться 
можно в любую организацию, которая 
стремится повысить уровень своей 
деятельности. Финансист – это тот 
специалист, который возьмет на себя 
обязанности поиска путей приумножения 
капитала. А для этого ждем Вас, уважаемый 
абитуриент, на специальности «Финансы».

Но если ставите перед собой высокие 
цели, как управлять экономическими 
процессами во благо общества, то выбирайте 
специальность «Государственное 
и местное управление».  Ещё 
античные философы считали высшей 
целью государственного управления 
служение общему благу. С точки зрения  
исторического  развития мы сегодня 
живем во время кардинальных перемен, 
реформ, различных преобразований во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 
И все это требует по-новому построить 
государственное управление. Поэтому 
государственная служба и государственное 

управление ставятся на более высокий 
уровень изучения.

Сегодня чиновник – социально 
ответственный профессионал, который 
служит национальным интересам. А 
государственный служащий, работающий в 
сфере экономики, это – менеджер, умеющий 
управлять процессами социально-
экономического развития, продумывать 
и предпринимать эффективные меры, 
улучшающие уровень и качество жизни 
людей.

Направление «Государственное и 
местное управление» дает возможность 
студентам получить обширные 
экономические знания в области теории 
управления, а также профессиональные и 
административные навыки, позволяющие 
планировать и координировать 
деятельность организации, руководить 
коллективом. 

Университет предоставляет Вам всё 
необходимое для плодотворной учебы 
– инфраструктуру, фонды, интересную 
социальную жизнь в стенах университета.

Кафедра «Экономика, учет и аудит» для 
достижения Ваших жизненных амбиций 
имеет высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, 
налаженные связи и наработанный 
авторитет среди работодателей региона, 
специализированные для выбранных 
профессий научно-материальные фонды.

Рады видеть Вас, уважаемый 
абитуриент, в наших рядах!

Кафедра «Экономика, учет и аудит»

выбор профессии – выбор 
вашего будущего

уважаемый абитуриент! и вот перед вами выбор профессии, а значит и вашего будущего. наш университет 
предлагает вам специальности «Экономика», «учет и аудит», «Финансы», «государственное и местное 

управление», которые готовятся на кафедре «Экономика, учет и аудит».
Давайте посмотрим поподробнее, что Мы выберем для вашего будущего.

Профессия «экономист» обладает высоким спросом 
на рынке труда. Универсальность профессии позволяет 
найти работу в любой сфере экономики. Обладая 
специальными экономическими знаниями, можно смело 
открыть собственный бизнес, не страшась рисков и 
трудностей 
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Экономист мамандығы болашаққа 
ұмтыла отырып іс-әрекет жасауға 
бейімдейтін мамандық болып табылады. 
Экономист қандай да болса ұжым 
іскерлігіншығынсыз және табысты жұмыс 
істеуге талпындыруға мүдделі, өйткені 
материалдық қамтылу әрбір тұлғаның 
нәтижелі қызмет істеуіне жетелейді. 
Сондықтан өз біліміңді қолдана отырып, 
экономиканы алға жетелеуге үлесіңді 
қоса аласың. Біздің экономикамыздың 
өркендеуі үшін өз ісін жақсы білетін 
экономистердің барынша көп болуы өте 
маңызды. Мамандық әрдайым сұранысқа 
ие болады, өйткені экономист маманы 
әр салада қажет болуда. Егер жас түлек 
мамандықты жан-тәнімен таңдаса, онда 
тек өзіне ғана емес, жалпы қоғамға 
да пайда әкелудің нақты мүмкіндігі 
туындайды.

Табысқа, мансаптық өсуге және жақсы 
еңбекақыға қол жеткізгіңіз келе ме, ең 
бастысы – тамаша экономист болу және 
өз таңдауыңыз туралы ешқашан шағым 
жасамайсыз ба? Онда сізді «Экономика» 
мамандығы бойынша студенттер 
қатарында  көруге қуаныштымыз!

Егер сіз есептеуді, талдауды, 
қорытынды жасасауды, ұнататын 
болсаңыз, онда бухгалтерлік 

мамандығын таңдауыңызға болады. 
Бухгалтер нақты сандармен, үнемі 
қайталанатын операциялар жасаумен 
айналысатындықтан өте мұқият, 
ұқыпты болуы міндетті.Бұл мамандыққа 
дайындауда студенттің үлкен сандарды 
тез және нақты оқи алу қабілетін 
арттырады жәнематематикалық 
дағдыларды дамытады. Сонымен 
қатар бухгалтер заңнамадағы барлық 
өзгерістерді ұдайы біліп отырады. Бұл 
тәжірибе есте сақтау және логикалық 
шешім қабылдауқабілетін жақсартады.
Бухгалтердің жұмысы материалдық 
құндылықтармен байланысты 
болғандықтан оған үлкен жауапкершілік 
жүктеледі.Бірақ, қиындықтан қорықпау 
керек! Сондықтан  «Есеп және аудит» 
мамандығына қош келдіңіз!

Егер сіз бүкіл әлемге кеңінен қарап, 
барлық үдерістерді байланыстыруға және 
оларды басқаруға дайын болсаңыз, онда 
сіз қаржыгер болуға дайынсыз. 

Қаржыгерөз кәсіби қызметін келесі 
бірнеше бағыттармен байланыстыра 
алады: инвестицияны анықтау және тарту, 
сақтандыру іскерлігі, фискалдық саясатты 
іске асыру, сыртқы сауда саласын дамыту 
және т.б. Егер инвестициялық салада 
табыс табуға шешім қабылдасаңыз, онда 

бұл жағдайда компания немесе кәсіпорын 
капиталын ұлғайту үшін пайданы арттыру  
жолдарын іздестіру қажет. Қаржыгер 
түрлі мемлекеттік және мемлекеттік 

емес ұйымдарда, яғни: банктерде, қор 
биржаларында, инвестициялық қорларда, 
экономикалық және қаржылық бағыттағы 
салаларда қызмет ете алады. Қаржыгер 
- бұл капиталды ұлғайту жолдарын 
табу жауапкершілігін өз мойнына 
алатын маман. Осыған байланысты 
Сізді, қымбатты үміткер, «Қаржы» 
мамандығына күтеміз!

Егер сіз өзіңіз үшін жоғары мақсаттар 
қойсаңыз, экономикалық үдерістерді  
қоғамның игілігі үшін қалай басқаруға 
болатынына үйренгіңіз келетін болса, 
онда «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» мамандығын таңдаңыз. 

Тіпті ежелгі философтар мемлекеттік 
басқаруды ортақ игілікке қызмет етудегі 
ең жоғарғы мақсат деп есептеген. Тарихи 
даму тұрғысынан біз бүгін түбегейлі 
реформалар мен қоғамның барлық 
салаларында түрлі өзгерістер орын алып 
отырған уақытта өмір сүріп жатырмыз. 
Мұның барлығы басқару үрдісін жетілдіріп 
отыруды талап етуде. Демек, мемлекеттік 
қызмет пен мемлекеттік басқару жоғары 
деңгейде жүргізілуі қажет. Бүгінгі күні 
мемлекеттік қызметтегі тұлға - ұлттық 
мүдделерге қызмет ететін маман. 

Мемлекеттік қызметкер 
әлеуметтік-экономикалық үдерістерін 
басқарудахалықтың өмір сүру деңгейін 
және сапасын жақсарту үшін тиімді 

шараларды жүзеге асыра білуі қажет. 
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 
бағыты студентке басқару теориясының  
негізін бере отырып мемлекет, аймақ, 
аумақ және кәсіпорын мен ұйымның 
қызметін жоспарлауға және үйлестіруге 
үйретеді.

Университет сізге білім алу мен 
маңызды зерттеулер жүргізу үшін қажетті 
инфрақұрылымды ұсынады. 

Аталған мамандықтарды 
дайындау«Экономика, бухгалтерлік 
есеп және аудит» кафедрасында 
жүргізіледі. Ұжым материалдық-
техникалық жоғары деңгейде 
жабдықталған заманауи ғимаратта 
орналасқан. Кафедрадажоғары білікті 
профессор-оқытушылар құрамы 
жұмыс істеуде, олар аймақтағы жұмыс 
берушілермен тығыз, әрі сенімді қарым-
қатынас орнатқан.

Сіздерді, қымбатты үміткерлер, біздің 
қатарымызда көруге қуаныштымыз!

«Экономика, есеп және аудит» 
кафедрасы

   Мамандық таңдау - 
     болашақты таңдау

Құрметті, талапкер! Сіз үшін әрине мамандық таңдау, бұл - болашақты таңдау болып табылады. 
Біздің университет «Экономика», «Есеп және аудит», «Қаржы», «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандықтары бойынша дайындық жүргізеді. Келешекке қандай таңдау жасайтыныңызды ойластырайық. 
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Нa сегодняшний день для всех выпускников школ 
и поступающих знать наименование актуальных спе-
циальностей на ближайшее время очень важно. 

Согласно Государственной  программе  разви-
тия образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы, общей целью образовательных реформ в Ка-
захстане является адаптация системы образования к 
новой социально-экономической среде. Инвестиции 
в человеческий капитал крайне необходимы для соз-
дания технически прогрессивной, производительной 
рабочей силы, которая может адаптироваться в бы-
стро изменяющемся мире. Успешными строителями 
будущего будут те, которые инвестируют в образова-
ние, навыки и способности населения. 

По прогнозам специалистов лидирующие пози-
ции на сегодняшний день займут инженерные специ-
альности, связанные в том числе с пищевой отрас-
лью. 

Можно смело сказать, что в числе самых вос-
требованных специальностей являются пищевики-
технологи, пищевики-биотехнологи и специалисты в 
области пищевой стандартизации, т.к. сейчас  возни-
кает острая нехватка профессиональных инженеров, 
технических специалистов и руководителей среднего 
звена на производстве. Потому, что потребность в 
еде всегда была, есть и останется во все времена.

Кафедра «Технология и стандартизация» (да-
лее - «ТиС») с начала своей деятельности в Казах-
ском университете технологии и бизнеса готовила 
высококвалифицированных инженеров-технологов 
и экспертов для пищевых и перерабатывающих от-
раслей агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан. Со времени основания кафедра выпу-
стила более 5000 специалистов по направлениям — 
«Технология мяса и мясных продуктов», «Технология 
молока и молочных продуктов», «Технология бро-
дильных производств», «Технология общественного 
питания и специального назначения», «Технология 
перерабатывающих производств».

В настоящее время согласно новому «Классифи-
катору направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием» кафедра ведет под-
готовку по направлениям подготовки 6В072 - «Произ-
водственные и обрабатывающие отрасли», 6B075 - 
Стандартизация, сертификация и метрология (по от-
раслям), 7M051 - Биологические и смежные науки.

В группу «Производство продуктов питания» 
входят следующие образовательные программы 
(специальности):
1. Технология продовольственных продуктов

Присуждаемая академическая степень: Бака-
лавр техники и технологий по образовательной 
программе «Технология продовольственных про-
дуктов».

2. Индустрия питания в сфере обслу-
живания
Присуждаемая академическая сте-
пень: Бакалавр техники и технологий 
по образовательной программе «Инду-
стрия питания в сфере обслуживания».
3. Технология перерабатывающих 
производств
Присуждаемая академическая сте-
пень: Бакалавр техники и технологий по 
образовательной программе «Техноло-
гия перерабатывающих производств».

Преимущества обучения по дан-
ным образовательным программам 
(специальностям) в КазУтБ:

1-ое место в рейтинге АТА-•	
МЕКЕН образовательных программ 
казахстанских ВУЗов за 2018 год по 
специальности «Технология перераба-
тывающих производств» (из 14 ВУЗов, 
реализующих данную образовательную 
программу) и 3-е место – по специаль-
ности «Технология продовольственных 
продуктов» (из 15 ВУЗов, реализующих 
данную образовательную программу).

«Вкусная» система скидок за •	
обучение (при отсутствии гранта).

В дальнейшем, гибкая и удобная система •	
оплаты за обучение.

Квалифицированный профессорско-•	
преподавательский составданным образовательным 
програмам.

Современные учебные лаборатории для про-•	
ведения занятий (лаборатории: технология приготов-
ления пищи, контроль и оценка качества сырья, тех-
нология перерабатывающих производств).

Наличие договоров и соглашений с ведущими •	
предприятиями и научно-исследовательскими учреж-
дениями на предмет прохождения различных видов 
практик (РГП «Караоткел» Управления Делами Пре-
зидента Республики Казахстан, ТОО «Ак-бидай», АО 
«Астана-Өнім», ТОО «НИИ пищевой и перерабаты-
вающей промышленности» и др.).

Возможность обучения в рамках академиче-•	
ской мобильности в ведущих вузах Республики Ка-
захстан (Алматы, Шымкент, Семей) и зарубежных 
вузах (Россия, Турция, Болгария, Узбекистан и др.).

Выпускники смогут:
- успешно работать руководителями и специали-

стами крупных, средних и малых предприятий пище-
вой и перерабатывающей отраслей;

- в дальнейшем заниматься научной и педагоги-
ческой деятельностью;

- осваивать инновационные технологии на прак-
тике, разрабатывать и внедрять в производство кон-
курентоспособные продукты питания нового поколе-
ния;

- имеют возможность продолжить обучение за 
рубежом, участвовать в международных образова-
тельных программах и конкурсах.

В группу «Биологические и смежные науки» 
входит образовательная программа:

«Биотехнология»
Присуждаемая академическая степень: Бака-

лавр естествознания по образовательной программе 
«Биотехнология»

Преимущества обучения по данной обра-
зовательной программе (специальности) в Ка-
зУтБ:

1-ое место в рейтинге образовательных про-•	
грамм казахстанских ВУЗов за 2018 год по специ-
альности биотехнология (из 19 ВУЗов, реализующих 
данную образовательную программу).

«Вкусная» система скидок за обучение (при •	
отсутствии гранта).

В дальнейшем, гибкая и удобная система •	
оплаты за обучение.

Квалифицированный профессорско-•	

преподавательский состав 
по данной специальности.

С о в р е м е н н ы е •	
учебные лаборатории 
для проведения занятий 
(лаборатории: пищевой 
биотехнологии, микробио-
логии и вирусологии, пи-
щевой биоинженерии) 

Наличие договоров •	
и соглашений с ведущими 
предприятиями и научно-
и с с л ед о в ат ел ь с к и м и 
учреждениями на предмет 
прохождения различных 
видов практик (РГП «На-
циональный центр био-
технологии», ТОО «НИИ 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности», 
«РГП «Республиканская 
коллекция микроорганиз-
мов» и др.).

Возможность обу-•	
чения в рамках академи-
ческой мобильности в ведущих вузах Республики 
Казахстан (Алматы, Шымкент, Семей) и зарубежных 
вузах (Россия, Турция, Болгария, Узбекистан и др.)

Выпускники смогут:
- успешно работать руководителями и специали-

стами крупных, средних и малых предприятий пище-
вой и перерабатывающей отраслей;

- в дальнейшем заниматься научной и педа-
гогической деятельностью в организациях обра-
зования биотехнологического, биологического и 
сельскохозяйственного профилей;

- успешно работать в научных исследователь-
ских организациях и совершать открытия в области 
биотехнологии (в т.ч. в области биоинженерии, кле-
точной инженерии, промышленной микробиологии, 
технологий с применением ГМО и др.);

- работать влабораториях: микробиологии, 
санитарно-ветеринарной, биохимии, биотехнологии 
и по контролю за качеством и безопасностью пище-
вой продукции;

- осваивать инновационные технологии на 
практике, разрабатывать и внедрять в производство 
конкурентоспособные продукты нового поколения;

- имеют возможность продолжить обучение за 
рубежом, участвовать в международных образова-
тельных программах и конкурсах.

В группу «Стандартизация,  сертификация и 
метрология (по отраслям) входит образователь-
ная программа (специальность):

«Стандартизация и сертификация»
Присуждаемая академическая степень: Бака-

лавр техники и технологий по образовательной про-
грамме «Стандартизация, сертификация и метроло-
гия (пищевой отрасли)»

Преимущества обучения по данной обра-
зовательной программе (специальности) в Ка-
зУтБ:

«Вкусная» система скидок за обучение (при •	
отсутствии гранта).

В дальнейшем, гибкая и удобная система •	
оплаты за обучение.

Квалифицированный профессорско-•	
преподавательский состав по данной специально-
сти.

8-ое место в рейтинге образовательных про-•	
грамм казахстанских ВУЗов за 2018 год по специаль-
ности стандартизация и сертификация (из 37 ВУЗов, 
реализующих данную образовательную программу).

 Современные учебные кабинеты для прове-•	
дения занятий (кабинет стандартизации, метрологии 
и сертификации) 

Наличие договоров и соглашений с ведущими •	
предприятиями и научно-исследовательскими учреж-
дениями на предмет прохождения различных видов 
практик (РГП «Казахский институт стандартизации и 
сертификации», ТОО «НИИ пищевой и перерабаты-

вающей промышленности» и др.).
Возможность обучения в рамках академиче-•	

ской мобильности в ведущих вузах Республики Ка-
захстан (Алматы, Шымкент, Семей) и зарубежных 
вузах (Россия, Турция, Болгария, Узбекистан и др.)

Выпускники смогут успешно работать:
- руководителями и специалистами крупных, 

средних и малых предприятий пищевой, перераба-
тывающей и других отраслей по направлению стан-
дартизации, метрологии и сертификации;

- экспертами-аудиторами по качеству пи-
щевой продукции в странах Таможенного Сою-
за, инспекторами по надзору за обеспечением 
единства измерений, т.к. специальность востребова-
на в международных компаниях;

- в органах государственного надзора и контроля 
по соблюдению требований стандартов и норматив-
ных документов;

- вотделах менеджмента качества и безопасно-
сти на предприятиях пищевой продукции, в испыта-
тельных лабораторияхпо контролю качества пище-
выхпродуктов;

- в органах таможенной службы, налоговой по-
лиции, патентных бюро, комитетах по техническому 
регулированию и метрологии;

- государственных и негосударственных органи-
зациях по контролюза 
качеством продукции (торгинспекция, санэпиднад-
зор, гостехнадзор и др.);

- в организациях по защите прав потребителей;
- в организациях, внедряющих новые виды про-

дукции;
- в метрологических службах, испытательных 

лабораториях по поверке и калибровке приборови 
оборудования, по ремонту средств измерений;

- в дальнейшем заниматься обширной научно-
исследовательской и педагогической деятельностью 
в организациях образования;

- имеют возможность продолжить обучение за 
рубежом, участвовать в международных образо-
вательных программах и конкурсахв области тех-
нического регулирования, управления качеством и 
безопасностью пищевой продукции.

Область профессиональной деятельно-
сти:

государственный надзор и инспекционный •	
контроль соответствия требованиям стандартов и 
другой нормативной документации;

экспертиза товаров и услуг;•	
стандартизация и сертификация товаров и •	

сырья;
метрологическое обеспечение средств изме-•	

рений;
обслуживание, организация профилактиче-•	

ских осмотров и текущего ремонта средств измере-
ний, испытаний и контроля.

война-войной, 
а кушать хочется всегда!

В рамках этих направлений кафедра принимает в 2019 году абитуриентов на 
следующие образовательные программы (специальности):

код и классификация 
направлений подготовки

номер
группы 

ОП

группы 
образовательных 

программ

образовательные 
программы 

(специальности) 
кафедры 

«ТиС»КазУТБ

язык 
обучения

профильный
предмет

1 2

6В072
Производственные и 

обрабатывающие отрасли
В068 Производство 

продуктов питания

Технология 
продовольственных 

продуктов

казахский
русский биология химия

Индустрия питания в 
сфере обслуживания

казахский
русский биология химия

Технология 
перерабатывающих 

производств

казахский
русский биология химия

6B075
Стандартизация,  

сертификация и метрология
(по отраслям)

В076

Стандартизация,  
сертификация и 
метрология (по 

отраслям)

Стандартизация,  
сертификация и 

метрология

казахский
русский математика физика

6В051
Биологические и смежные 

науки
В050 Биологические и 

смежные науки Биотехнология казахский
русский биология химия

специальности кафедры 
“технология и стандартизация”
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Бүгінгі таңда барлық мектеп түлектері мен оқуға 
түсушілер үшін өзекті мамандықтардың атауын жақын 
арада білу өте маңызды.

Қазақстан Республикасында білім беруді да-
мытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес білім беру реформаларының 
жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-
экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. 

Мамандардың болжамдары бойынша бүгінгі 
таңда тамақ саласымен байланысты инженерлік 
мамандықтар көш бастап тұр.

Ең сұранысқа ие мамандықтар қатарында азық-
түлік технологтары, азық-түлік биотехнологтары және 
тамақ өнімдерін стандарттау саласындағы мамандар 
болып табылады. Себебі, қазір өндірісте кәсіби 
инженерлердің, техникалық мамандардың және орта 
буын басшыларының жетіспеушілігі туындап отыр. 
Азық-түлікке деген адам затында қажеттілік әрдайым 
болған және болады да.

«Технология және стандарттау» кафедрасы 
(ТжС)Қазақ технология және бизнес университетінде 
өз қызметінің басынан бастап Қазақстан 
Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің азық-
түлік және қайта өңдеу өнеркәсіптеріне жоғары білікті 
инженер-технологтар мен мамандарды дайындады.
Кафедра құрылған уақыттан бастап “ет және ет 
өнімдерінің технологиясы”, “Сүт және сүт өнімдерінің 
технологиясы”, “Ашыту өндірісінің технологиясы”, 
“Қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы 
технологиясы”, “Қайта өңдеу өндірістерінің 
технологиясы”бағыттары бойынша 5000 — нан астам 
маман шығарды.

Қазіргі уақытта жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің жаңа классификаторына сәйкес, 
кафедра 6В072 - «Қайта өңдеу өндірістері», 6В075 
–«Стандарттау, сертификаттау және метрология» 
(саласы бойынша), 7М051 –«Биология және онымен 
байланысты ғылымдар» бойынша мамандар 
даярлайды.

“Тамақ өнімдерін өндіру” тобына келесі білім 
беру бағдарламалары (мамандықтар) кіреді):

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы1. 
Берілетін академиялық дәреже: «Азық-түлік 

өнімдерінің технологиясы» білім беру бағдарламасы 
бойынша техника және технология бакалавры.

Қызмет көрсету саласындағы тамақ 2. 
өнеркәсібі

Берілетін академиялық дәреже: «Қызмет 
көрсету саласындағы тамақ өнеркәсібі» білім беру 
бағдарламасыбойынша техника жәнетехнологиялар 
бакалавры.

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы 3. 
Берілетін академиялық дәреже: «Қайта 

өңдеу өндірістерінің технологиясы» білім беру 

бағдарламасы бойынша техника және технологиялар 
бакалавры.

ҚазТБУ-да білім беру бағдарламасы бойынша 
Оқытудың артықшылықтары:

2018 жылы «Қайта өңдеу өндірістерінің техно-•	
логиясы» мамандығы бойынша қазақстандық жоғары 
оқу орындарының білім беру бағдарламаларының 
АТАМЕКЕН рейтингінде 1-ші орын (осы білім беру 
бағдарламасын іске асыратын 14 ЖОО ішінен) 
және 3 – ші орын - «Азық-түлік өнімдерінің техно-
логиясы» мамандығы бойынша».(осы білім беру 
бағдарламасын іске асыратын 15 
ЖОО-ның ішінен).

Оқу төлем ақысна •	
қолайлы жеңілдіктер (ақылы 
оқитын студенттерге).

Алдағы уақытта, оқу •	
төлем  ақысының икемді және 
ыңғайлы жүйесі.

Білікті профессорлық-•	
оқытушылар құрамы. 

Заманауи оқу зертха-•	
налары (тағам дайындау тех-
нологиясы, шикізат сапасының 
мониторингі және бағалау, өңдеу 
өнеркәсібі технологиясы).

Жетекші кәсіпорындар •	
мен ғылыми-зерттеу институт-
тарымен келісімшарттардың 
болуы («Қазақстан Республи-
касы Президентінің Аппараты 
«Қараөткел» РМК,  «Ақ-Бидай» 
ЖШС, «Астана-Өнім» АҚ, «Азық-
түлік және қайта өңдеу өнеркәсібі 
ғылыми-зерттеу институты» ЖШС  
және т.б.).

Қазақстан Республикасының жетекші ЖОО-•	
да (Алматы, Шымкент, Семей) және шетелдік 
жоғары оқу орындарында (Ресей, Түркия, Болгария, 
Өзбекстан және т.б.) академиялық ұтқырлық аясында 
оқуға мүмкіндікке ие болады.

БІТІРУШІ ТҮЛЕК КЕЛЕСІ БАҒЫТТАРДА ЖҰМЫС 
ЖАСАЙДЫ:

 Азық-түлік және өңдеу өнеркәсібінде, орта 
және шағын кәсіпорындарда басшы қызмет атқару.

 Инновациялық технологияларды практикада 
дамыту, бәсекеге қабілетті жаңа өнімдерін әзірлеу.

 Шетелдерде оқуын жалғастыруға, 
халықаралық білім беру бағдарламаларына және 
конкурстарға қатысуға мүмкіндік алу.

 Кәсіби қызмет объектілерінде барлық үлгідегі 
және меншік түріндегі қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындары, конструкторлық бюролар 
және ғылыми-зерттеу зертханалары, қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдеріне 
стандарттар мен техникалық шарттарды әзірлеу 
мекемелері болып табылады.

«Биологиялық және аралас ғылымдар» білім 
беру бағдарламасы тобына келесі мамандық 
кіреді:

«Биотехнология»
ҚазТБУ-да білім беру бағдарламасы бойынша 

Оқытудың артықшылықтары:
2018 жылы Қазақстандық жоғары оқу •	

орындарының білім беру бағдарламаларының АТА-
МЕКЕН рейтингісінде 1 орын. (ҚР ЖОО арасындағы 
білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын 15 уни-
верситеттер арасында).

Оқу төлем ақысна көптеген жеңілдіктер •	
(ақылы оқитын студенттерге).

Алдағы уақытта, оқу төлем  ақысының икемді •	
және ыңғайлы жүйесі.

Білікті профессор-оқытушылар құрамы.•	
Сабақ өткізуге арналған заманауи оқу зерт-•	

ханалары (олар: тағамдық биотехнология, микробио-
логия және вирусология, тағамдық биоинженерия 
зертханалары).

Жетекші кәсіпорындарымен және әртүрлі •	
ғылыми-зерттеу институттарымен келісім шарттар: 
(«Ұлттық биотехнология орталығы» РМК, «Азық-түлік 
және өңдеу өнеркәсібі ғылыми-зерттеу институты» 
ЖШС,  Республикалық микроорганизмдер коллекция-
сы РМК және т.б.).

Қазақстан Республикасының жетекші ЖОО-•	
дарында (Алматы, Шымкент, Семей) және шетелдік 
жоғары оқу орындарында (Ресей, Түркия, Болгария, 
Өзбекстан және т.б.) академиялық ұтқырлық аясында 

оқуға мүмкіндікке ие болу.
БІТІРУШІ ТҮЛЕК КЕЛЕСІ БАҒЫТТАРДА ЖҰМЫС 

ЖАСАЙДЫ:
Биотехнология саласында (соның ішінде 	

биоинженерия, жасуша құрылысы, өнеркәсіптік 
микробиология, ГМО қолданатын технологиялар 
және т.б.) ғылыми зерттеулер саласында.

Ауылшаруашылық өнімдерінің сапасы мен 	
қауіпсіздігін бақылауға арналған зертханаларда.

Микробиология, санитарлық және 	
ветеринарлық, биохимия, биотехнология, тамақ 
өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
зертханаларында.

Шетелдерде оқуын жалғастыруға, 	
халықаралық білім беру бағдарламаларына және 
конкурстарға қатысуға мүмкіндік бар.

Практикада инновациялық технологияларды 	
қолданып, бәсекеге қабілетті жаңа өнімдерін әзірлеуге 
және енгізуге мүмкіндіктері бар.

«Стандарттау сертификатту және 
метрология» тобына келесі білім беру 
бағдарламасы (мамандықтар) кіреді:

«Стандарттау және сертификаттау»
Берілетін академиялық дәреже: «Стандарттау 

және сертификаттау» білім беру бағдарламасы 
бойынша  техника және технологиялар бакалавры 
(тамақ өнеркәсібі бойынша)

ҚазТБУдағы БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  (МАМАНДЫҒЫНЫҢ) 
ОҚЫТУДАҒЫ  АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ :

Оқу төлем ақысына жеңілдіктер (ақылы •	
оқитын студенттерге).

Алдағы уақытта, оқу төлем  ақысының тиімді •	
және ыңғайлы жүйесі.

Мамандық бойынша білікті профессорлық – •	
оқытушылар құрамы. 

2018 жылы Қазақстандық жоғары оқу •	
орындарының білім беру бағдарламаларының АТА-
МЕКЕН рейтингісінде 8 орын. (ҚР ЖОО арасындағы 
білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын 37 уни-
верситеттер арасында).

Заманауи оқу – зертханалық кабинеттер.•	
Жетекші кәсіпорындар мен ғылыми-•	

зерттеу институттарымен келісімшарттардың бо-
луы («Қазақстан Стандарттау және сертификаттау 
институты» РМК, «Атамекен» ҰКП, Республикасы 
Президентінің Аппараты «Қараөткел» РМК,  «Ақ-
Бидай» ЖШС, «Астана-Өнім» АҚ, «Азық-түлік және 
қайта өңдеу өнеркәсібі ғылыми-зерттеу институты» 
ЖШС  және т.б.).

Қазақстан Республикасының жетекші ЖОО-•	
дарында (Алматы, Шымкент, Семей) және шетелдік 
жоғары оқу орындарында (Ресей, Түркия, Болгария, 
Өзбекстан және т.б.) академиялық ұтқырлық аясында 

оқуға мүмкіндікке ие болу.

БІТІРУШІ ТҮЛЕК КЕЛЕСІ 
БАҒЫТТАРДА ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ:

Стандарттау, сертификаттау 	
және метрология саласы бойынша ірі, 
орта және кіші, ұлттық, мемлекеттік, 
жекеменшік  кәсіпорындарында 
жетекшілік, басқарушылық 
қызметтерінде.

Кедендік одақ елдерінің тамақ 	
өнімдерінің сапасын тексерудегі 
сарапшы, қауіпсіздік инспекторы 
қызметтерінде.

Кеден органдарының, 	
салық полициясының, патенттік 
ведомстволардың, техникалық реттеу 
және метрологиялық комитетінде, 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі ұйымдарда.

тағам өнімдері кәсіпорындарда 	
қауіпсіздік және сапа менеджменті 
бөлімдерінде.

тағам өнімдерінің 	
сапасын бақылау 

бойынша сынау зертханаларында; 
кеден қызметінде, патенттік бюрода; өнімнің сапасын 
бақылау бойынша мемлекеттік және мемлекеттік 
емес ұйымдарда.

 «Қазақстан метрология институтында».	
«Қазақстан стандарттау және сертификаттау 	

институтында».
«Ұлттық сараптама орталығында».	
«Ұлттық аккредиттеу орталығында».	
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 	

палатасында.
«Ұлттық сараптама және сертификаттау 	

орталығында».
Жабдықтар мен құрылғыларды тексеру, 	

сынау зертханаларында, кез келген мекемелер 
мен ұйымдарда, бірлестіктерде, консалтинг 
компанияларда, холдингтерде т.б жұмысқа орналасу 
мүмкіндіктері бар.

          тағамға жақын мамандықтар – 
                               еш қашан жойылмайды!
«технология және стандарттау» кафедрасының мамандықтары

Осы бағыттар шеңберінде ТжС кафедрасы 2019 жылы келесі білім беру бағдарламаларына (мамандықтарына) талапкерлерді қабылдайды:

Дайындық бағыттарының
коды мен жіктелуі

Топ нөмері
ББ Білім беру бағдарламаларының топтары ҚазТБУ ТжС» кафедрасының білім беру 

бағдарламалары (мамандықтар) Оқу тілі
Профильдік пән

1 2

6В072
Өндірістік және өңдеу салалары В068 Азық-түлік өнімдерін өндіру

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы қазақша
орысша биология химия

Қызмет көрсету саласындағы тамақ 
өнеркәсібі

қазақша
орысша биология химия

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы қазақша
орысша биология химия

6B075
Стандарттау сертификаттау және 
метралогия (салалар бойынша)

В076 Стандарттау сертификаттау және 
метралогия (салалар бойынша) Стандарттау және сертификаттау қазақша

орысша математика физика

6В051
Биологиялық және аралас ғылымдар В050 Биологиялық және аралас ғылымдар Биотехнология қазақша

орысша биология химия
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«Химия, химиялық техно-
логия және экология» кафе-
драсы 2005 жылы құрылған. 
Мамандарды дайындау ҚР 
БҒМ 12.06.03 сериясы АА 
№0000188 лицензиясы бой-
ынша жүргізіледі. Оқыту 
орыс және қазақ тілдерінде 
жүргізіледі.

Кафедра мамандықтары 
бойынша университет 
жүзеге асыратын білім беру 
бағдарламалары аймақтық 
еңбек нарығының қажеттілігін, 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 
нормативтік құжаттарының 
талаптарын ескере отырып 
әзірленген және білім беру 
процесін ұйымдастыруға 
арналған құжаттар жүйесі бо-
лып табылады.

Қазіргі  уақытта жаңа 
«Жоғары және жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білімі бар кад-
рларды даярлау бағыттарының 
классификаторына» сәйкес ка-
федра келесі бағыттар бойын-
ша мамндықтарды даярлауды 
жүзеге асырады:

1. 6В07 - «Инженерлік, өңдеу 
және құрылыс салалары» – 
6В071 - «Инженерия және 
инженерлік іс» – 5В072100-
«Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы»;

2. 6В11 - «Қызмет көрсету» 
– 6В112 - «Өндірістегі ги-
гиена және еңбекті қорғау» 
– 5В073100 - «Өмір тіршілік 
қауіпсіздігі және қоршаған 
ортаны қорғау»;

3. 6В05 - «Жаратылыста-
ну ғылымдары, математика 
және статистика» – 6В052-
«Қоршаған орта» – 5В060800-
«Экология»;

4. 07 - «Инженерлік, өңдеу 
және құрылыс салалары» – 
7М071 - «Инженерия және 
инженерлік іс» – 6М072100-
«Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы» (ма-
гистратура).

«Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы» 
мамандығының түлектері 
келесі қызмет түрлерімен ай-
налыса алады:

- мұнайхимиялық синтез 
технологиясы;

- көмірсутек шикізатын 
өңдеу процестерінің техноло-
гиясы;

- көмірсутек шикізатын 
өңдеудің каталитикалық 
процестерінің химиялық техно-
логиясы;

- биологиялық белсенді 
заттардың химиялық техноло-
гиясы;

- көмірсутек шикізатын 
пайдаланудың химиялық тех-
нологиясы;

- ұйымдастыру-
технологиялық;

- өндірістік-басқарушылық;
- жобалау;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру, педагогикалық.
«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау» 
мамандығы түлектерінің кәсіби 
қызмет саласы индустриал-
ды, ауылшаруашылық және 
коммуналдық кәсіпорындар, 
қоршаған ортаны қорғау және 
өмір тіршілігінің саласындағы 
мемлекеттік органдар болып 
табылады. «ӨТҚ және ҚОҚ» 
мамандығының түлегі екі 
мамандыққа ие болаалады: 
қауіпсіздік техникасы бойынша 
инженер және қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы маман.

Сонымен қатар түлектер 
келесі қызмет түрлерімен ай-
налыса алады: 

- тіршілік қауіпсіздігі, еңбекті 
және қоршаған ортаны қорғау, 
төтенше жағдайларда қорғау 
жағдайларын жасау жөніндегі 
жұмыстарды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасы, 
еңбекті және қоршаған ортаны 
қорғау бойынша оқыту және 
нұсқама жүргізу;

- төтенше жағдайлардың 
алдын алу;

- тіршілік қауіпсіздігі, 
қоршаған ортаны қорғау бой-
ынша талаптардың орындалу-
ын бақылауды жүзеге асыру.

«Экология» мамандығының 
түлектері ұйымдастырушылық-
басқарушылық жоспар-
лау және табиғатты қорғау 
объектілерін бақылау қызметін 
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орыс

Биология Химия
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07-«Инженерлік, өңдеу 
және құрылыс салалары» М071 Инженерия және 
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Органикалық 
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химиялық 

технологиясы

қазақ 
орыс Ағылшын Арнайы 
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ұйымдастыру, экологиялық са-
раптама үшін материалдарды 
өндірістік-технологиялық жи-
нау және талдау, өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды паспорттау 
сияқты қызмет түрлерімен 
айналыса алады. Қажетті 
біліктілікті алған инженер-
эколог мұнай-химия, құрылыс 
немесе энергетика салаларын-
да жеткілікті табысты жұмыс 
орындарында қызмет істей 
алады. Эколог мамандығы – 
Халықаралық мамандық бо-
лып табылатындықтан, ше-
телде жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді.

2008 жылдан бастап 
ХХТжЭ кафедрасы 6М072100 
–«Органикалық заттардың 
химиялық технология-
сы» мамандығы бойынша 
магистратураға қабылдау 
жүргізе бастады. Даярлықты 
жоғары білікті кадрлар, ғылым 
докторлары мен кандидаттары, 
университеттің және басқа да 
ғылыми-зерттеу ұйымдарының 
профессорлары мен доценттері 
жүзеге асырады.

Кафедраның ғылыми-
тәжірибелік қызметі жоғары 
деңгейде. Ғылым саласындағы 
кафедра қызметкерлері Аты-
рау МӨЗ, «Қарағанды рези-
нотехника» ЖШС, Қоршаған 
ортаны қорғау министрлігі, 
«Қазақстан стандарттау және 
сертификаттау институты» 
РМК, РФ Серпухов қаласының 
инженерлік физика институты, 
Губкин атындағы Ресей мұнай 
және газ университеті сияқты 
және т.б. ұйымдармен жұмыс 
істейді. 

Өндірістік және диплом 
алдындағы практикалардың ба-
засы келесі кәсіпорындар мен 
мекемелер болып табылады: 
«ОН-Олжа» корпорациясының 
«Жаңа технологиялар инсти-
туты» кәсіпорны, Е.А. Бөкетов 
атындағы атындағы ҚарМУ, 
«Алем ТрансОйл» ЖШС, «Ар-
селор Миттал Теміртау» ЖШС, 
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» 
АҚ, Қарағанды қ. «Резеңке-
техникалық бұйымдар зауы-
ты», «Эко-дос» ЖШС.

Кафедраның материалдық-

техникалық базасына 5 
химиялық зертхана және 
1 экология кабинеті жата-
ды. «Аналитикалық және 
физколлоидтық химия», 
«Қолданбалы техника», 
«Органикалық химия», «Жал-
пы химиялық технология», 
«Еңбекті қорғау және ӨТҚ», 
«Экология» зертханалары 
қажетті құрал-жабдықтармен 
және реативтермен 
жабдықталған.

«Химия, химиялық тех-
нология және экология» 
кафедрасының профессорлық-
оқытушылық құрамы  
төмендегідей: 6 ғылым док-
торынан, 10 ғылым кандидат-
тарынан, 10 аға оқытушыдан 
және 2 оқытушыдан тұрады, 
оның ішінде 10 оқытушының 
ғылым магистрі академиялық 
дәрежесі бар. магистр.

Осы бағыттар шеңберінде 
«ХХТжЭ» кафедрасы 
2019 жылы келесі білім 
беру бағдарламаларына 
(мамандықтар) талапкерлерді 
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Кафедра «Химия, химиче-
ская технология и экология» 
образована в 2005 году. Под-
готовка специалистов прово-
дится по лицензии Серия АА 
№0000188, 12.06.03 МОН РК. 
Обучение проводится на рус-
ском и казахском языках.

Образовательные програм-
мы, реализуемые универси-
тетом по специальностям ка-
федры, разработаны с учетом 
потребностей регионального 
рынка труда, требований нор-
мативных документов Мини-
стерства образования и науки 
Республики Казахстан и пред-
ставляют собой систему доку-
ментов для организации обра-
зовательного процесса.

В настоящее время соглас-
но новому «Классификатору 
направлений подготовки ка-
дров с высшим и послевузов-
ским образованием» кафедра 
ведет подготовку по следую-
щим направлениям:

6В07 -«Инженерные, обра-
батывающие и строительные 
отрасли» – 6В071-«Инженерия 
и инженерное дело» – 
5В072100-«Химическая техно-
логия органических веществ»;

6В11-«Услуги» – 6В112-
«Гигиена и охрана труда на 
производстве» – 5В073100-
«Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей 
среды»;

6В05-«Естественные нау-
ки, математика и статистика» 
– 6В052-«Окружающая среда» 
– 5В060800-«Экология»;

07 -«Инженерные, обраба-
тывающие и строительные от-
расли» – 7М071-«Инженерия и 
инженерное дело» – 6М072100-
«Химическая технология орга-
нических веществ»;

Выпускники по 
специальности«Химическая 
технология органических ве-
ществ» могут заниматься сле-
дующими видами деятельно-
сти: 

- технология нефтехимиче-
ского синтеза;

 технология процессов пе-
реработки углеводородного 
сырья;

- химическая технология 
каталитических процессов 
переработки углеводородного 
сырья;

- химическая технология 
биологически активных ве-
ществ;

- химическая технология 
использования углеводород-
ного сырья;

- о р г а н и з а ц и о н н о -
технологическая;

- п р о и з в о д с т в е н н о -
управленческая;

- проектная;
- н а у ч н о -

исследовательская;
- образовательная, педаго-

гическая.
Сферой профессиональ-

ной деятельности выпускников 
специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности и защита 
окружающей среды» являются 
индустриальные, сельскохо-
зяйственные и коммунальные 
предприятия, государственные 
органы в области жизнедея-
тельности и защиты окружаю-
щей среды.Выпускник «БЖ 
и ЗОС» получает две специ-
альности: инженер по технике 
безопасности и специалист в 
области охраны окружающей 
среды.

Выпускники могут зани-
маться следующими видами 
деятельности: 

- проведение работ по соз-
данию условий безопасности 
жизнедеятельности, охране 
труда и окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуа-
циях;

- проведение обучения и 
инструктажа по технике безо-
пасности, охране труда и окру-
жающей среды;

- предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций;
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6В071-

«Инженерия и 
инженерное дело»

В060
Химическая 
инженерия и 

процессы

Химическая технология 
органических веществ

казахский
русский Химия Биология

6В112-«Гигиена и 
охрана труда на 
производстве»

В094
Санитарно-

профилактические 
мероприятия

Безопасность 
жизнедеятельности и 
защита окружающей 

среды

казахский
русский Математика Физика

6В052-
«Окружающая 

среда»
В051 Окружающая 

среда Экология казахский
русский

Биология Химия

магистратура
07 -«Инженерные, 
обрабатывающие 
и строительные 

отрасли»

М071 «Инженерия и 
инженерное дело»

Химическая технология 
органических веществ

казахский
русский Английский Спец.

предметы

- осуществление контроля 
выполнения требований по 
безопасности жизнедеятель-
ности, охране окружающей 
среды.

Выпускники специальности 
«Экология» могут занимать-
ся такими видами деятель-
ности как организационно-
управленческое планирова-
ние и организация службы кон-
троля за природоохранными 
объектами, производственно-
технологический сбор и ана-
лиз материалов для экологи-
ческой экспертизы, паспорти-
зация промышленных пред-
приятий.

Инженер – эколог, получив-
ший необходимую квалифика-
цию может рассчитывать на 
достаточно прибыльное место 

работы в нефтехимической, 
строительной или энергети-
ческой отраслях. Профессия 
эколога является международ-
ной что дает возможность ра-
ботать за рубежом.

С 2008 года кафедра 
ХХТиЭ осуществляет набор 
в магистратуру по специаль-
ности 6М072100 – «Химиче-
ская технология органических 
веществ». Подготовку осу-
ществляют высококвалифи-
цированные кадры, доктора и 
кандидаты наук, профессора и 
доценты университета и дру-
гих научно-исследовательских 
организаций.

Научно-практическая дея-
тельность кафедры на высоком 
уровне. Сотрудники кафедры в 
сфере науки сотрудничают с 

такими организациями как Аты-
рауский НПЗ, ТОО «Караганда 
резинотехника», Министерство 
охраны окружающей среды, 
РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и сертифика-
ции», Институт инженерной 
физики г.Серпухов РФ, Россий-
ский университет нефти и газа 
им. Губкина и др.

Базой производственной и 
преддипломной практик явля-
ются следующие предприятия 
и учреждения, с которыми за-
ключены договора на прохож-
дение практики студентами 
специальности: предприятие 
«Институт новых технологий» 

корпорации «ОН-Олжа», НИИ 
химических проблем КарГУ 
им. Е.А.Букетова, ТОО Алем-
ТрансОйл, ТОО «АрселорМит-
тал Темиртау», Атырауский не-
фтеперерабатывающий завод, 
завод резино-технических из-
делий г. Караганда, ТОО «Эко-
дос».

К материально-технической 
базе кафедры относятся 5 дей-
ствующих химических лабора-
торий и 1 кабинет экологии. 
Все лаборатории оснащены 
необходимым инвентарем и 
оборудованием по следующим 
дисциплинам аналитическая 
и физколлоидная химия, при-
кладной техники, органической 
химии, общая химическая тех-
нология, охрана труда и БЖ, 
экологии.

П р о ф е с с о р с к о -
преподавательский состав ка-
федры «Химия, химическая 
технология и экология следую-
щие: 6 докторов наук, 10канди-
датов наук, 8 старших препо-
давателей и 2 преподавателя.

В рамках этих направлений 
кафедра принимает в 2019 году 
абитуриентов на следующие 
образовательные программы 
(специальности):
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0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт»
Біліктілігі: дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі 
Оқу түрлері: ақылы
«Дене тәрбиесі және спорт» мамандығының 

нысандары негізінен әр түрлі балалар мен 
жасөспірімдерге арналған спорт мектептері бо-
лып табылады. 

«Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі» білім беру, 
тәрбиелеу және сауықтыру міндеттерін шешу 
арқылы тәрбиеленушілердің физикалық және 
моральдық қасиеттерін дамытуға, олардан жан-
жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға ықпал 
етеді. 

«Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі» көбінде 
жасөспірімдер арасынан спортқа бейімді та-
ланттарды алғашқы болып анықтайды, даңқты 
спортшылардың тұңғыш жаттықтырушылары 
болып табылады.

0201000 – «Құқықтану»
Біліктілігі: заңгер
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 2 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі, сырттай және 

қашықтықтықтан оқыту
Оқу түрлері: ақылы
Біз әртүрлі мемлекеттік және жекеменшік 

ұйымдар, мекемелер, кәсіпорындар, компа-
ниялар, фирмалар үшін құқық саласындағы 
қызметкерлер ретінде «Құқықтану» маманда-
рын даярлаймыз. 

Адамдар баяғы замандардан-ақ әртүрлі ере-
желер мен нормаларды ойлап табуға, әзірлеуге, 
жасауға ұмтылды. Адамзат қоғамы заң үстемдігі 
салтанат құрған жағдайда мінсіз болады! Біз, 
өз түлектеріміздің елімізде және әлемде заң 
үстемдігі салтанат құрған қауымдастықты 
қалыптастыруға белсенді түрде қатысатынына 
сенеміз.

0202000-Құқық қорғау қызметі
Біліктілігі: заңгер
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 2 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі және сырттай оқу
Оқу түрлері: ақылы
Біздің түлектер ішкі істер, қаржы полиция-

сы, прокуратура, қылмыстық-атқару жүйесінің, 
кеден, өртке қарсы қызмет органдары мен 
ұйымдарында жұмыс істей алады. 

Колледждің оқытушылары біздің түлектерге 
республикамыздың әр азаматының құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғауды маман ретінде 
қамтамасыз етуге жететіндей білім беріп, дай-
ындап шығарады.

0402000- Дизайн (бейін бойынша)

Біліктілігі: дизайнер
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі және 

қашықтықтықтан оқыту
Оқу түрлері: ақылы
Бұл біліктіліктің мамандары еңбек 

нарығында сұранысқа ие. Олар көркемдеуші-
суретші, дизайнді оқытушы, графикалық суретші, 
жобалаушы, дизайнер, интерьердің, жиһаз 
фабрикасының, фирмалардың, дүкендердің, 
баспалардың, жарнама агенттіктерінің, фото 
салондардың, архитектуралық ортаның 
дизайнері, арт-дизайнер, макеттік дизайнер бо-
лып жұмыс істей алады. 

Колледж түлектері табысты жұмыстарға ор-
наласа алады.

0507000 - Қонақ үй шаруашылығына 
қызмет көрсету және ұйымдастыру

Біліктілігі: супервайзер (ауысым 
басшысы)

Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 
ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.

Оқу нысаны: күндізгі, сырттай және 
қашықтықтықтан оқыту

Оқу түрлері: ақылы
Мамандықтың кәсіби қызметінің нысандары 

қонақ үй кешендері, туристік фирмалар 
болып табылады. Еліміздің танымалдығының 
жоғарылауына байланысты астанаға 
келуші туристер ағынының өскендігінен осы 
мамандыққа деген сұраныс жыл санап артып 
келеді. 

Колледждің бұрынғы жылдардағы түлектері 
негізінен «5 жұлдыз» санатындағы қонақ 
үйлерде жұмыс істейді.

0511000- Туризм (салалар бойынша)
Біліктілігі: менеджер
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі, сырттай және 

қашықтықтықтан оқыту
Оқу түрлері: ақылы
Аталған біліктілік мамандары еңбек 

нарығында сұранысқа ие болып табылады. 
Олар менеджер, гид-аудармашы, экскурсия 
жетекшісі, әкімші, аниматор болып жұмыс істей 
алады. 

Колледж түлектері туристік салаларда 
жұмысқа табысты орналасады.

0516000 - Қаржы (салалар бойынша)
Біліктілігі: қаржы жұмысы бойынша 

экономист 
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 2 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі, сырттай және 

қашықтықтықтан оқыту
Оқу түрлері: ақылы
Аталған сала мамандары кез келген 

меншік нысаны бойынша бухгалтерияларда, 
ірі фирмалар мен банктерде, мемлекеттік 
мекемелердің экономикалық жоспарлау және 
талдау бөлімдерінде жұмыс істей алады.        

Қаржы мамандығы бойынша бітірген 
колледж түлектері жоғары сұранысқа ие 
мамандар қатарына жатады.

0601000 – Стандарттау, метрология және 
сертификаттау (салалар бойынша)

Біліктілігі: стандарттау-технигі 
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 2 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі және сырттай оқу
Оқу түрлері: ақылы
Стандарттарды сақтау кез келген 

кәсіпорынның тұрақтылығын және бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Оқыту 
барысында білім алушылар өндіріс технологиясы, 
аспаптарды, жабдықтар мен материалдарды 
пайдалануға беру, пайдалану, оларға қызмет 
көрсету техникасы бойынша теориялық білімдер 
мен практикалық дағдыларға ие болады. 

Колледжді бітіргеннен кейін түлектер 
өнеркәсіптік компанияларға, азық-түлік өнімдерін 
өндіру, сауда және қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарына, оқу орындарының 
зертханаларына жұмысқа орналасады.

0819000- Мұнай және газды қайта өңдеу 
технологиясы

Біліктілігі: техник-технолог
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі және сырттай оқу
Оқу түрлері: ақылы
Мұнай-газ өңдеу компаниялары, мұнай-

химия өнімдерін шығаратын кәсіпорындар, 
мұнайды, мұнай өнімдері мен газды тасымалдау, 
сақтау және сату бойынша фирмалар «Техник-
технологтың» кәсіби объектісі болып табылады. 

Колледж түлектері сұранысқа ие 
мамандардың қатарына жатады.

1211000- Тігін өндірісі және киімдерді 
үлгілеу

Біліктілігі: модельер-конструктор 
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу түрлері: ақылы
«Модельер-конструкторлар» үлгілер 

жасайтын ұйымдарда, жеңіл өнеркәсіп 
кәсіпорындарында, өнеркәсіптік тігін 
бірлестіктерінде, сән үйлері мен студияларында, 
ательелерде, фабрикаларда қызмет істей 
алады. Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 
мамандығы бойынша «Модельер-конструктор» 
біліктілігі бар колледж түлектері жоғарыда 
аталған компаниялар мен фирмалар үшін өте 
қажетті мамандар болып есептеледі.

1226000 - Тамақтандыру 
кәсіпорындарының өнімдерін өндіру 
технологиясы  және оны ұйымдастыру

Біліктілігі: техник-технолог
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі, сырттай және 

қашықтықтықтан оқыту
Оқу түрлері: грант және ақылы
Техник-технолог – түрлі тағамдар, салаттар, 

жеңіл тамақтар дайындау өнерін жақсы 
меңгерген маман. Бізде мәзір құру, үстелге 
тағамдар мен ыдыстарды әдемілеп қою, карвинг 
(көкөністер мен жемістерді пішінді ою) өнеріне 
және тағы басқа да дастарханды әсемдеу 
әдістеріне үйретеді.          

Колледж түлектері тамақ дайындау 
технологы және/немесе қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындары өндірісін ұйымдастырушы, 
қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары 
менеджерлері болып жұмысқа орналасады, 
мейрамханалар, дәмханалар, асханалар және 
барлардың шеф-аспазшылары бола алады.

1305000 -  Ақпараттық жүйелер (қолдану 
саласы бойынша)

Біліктілігі: техник-бағдарламашы

Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 
ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.

Оқу нысаны: күндізгі, сырттай және 
қашықтықтықтан оқыту

Оқу түрлері: ақылы
Техник-бағдарламашы – бұл әр түрлі 

ұйымдар мен кәсіпорындарда қызметкер 
ретінде бағдарламалық қамтамасыз етуді 
әзірлеу, түрлендіру, бейімдеу, күйге келтіру және 
сүйемелдеу бойынша кәсіби жұмысқа дайын 
маман. 

Өнеркәсіп, банк ісі, білім беру, сауда, 
ауыл шаруашылығы және басқа да 
салалар енді, бұдан былай, ешқашанда 
ақпараттық жүйелерсіз жұмыс істей алмайды.  
      Қоғамның әр саласындағы адамның тіршілік 
әрекетінің түрлері сан қилы болып келеді, 
сондықтан да біз ақпараттық жүйелер бойынша 
мамандарды да қолдану бағыттарына сәйкес 
даярлаймыз. 

Ақпараттық технологиялар саласындағы 
мамандар әрдайым сұранысқа ие болып қала 
беретініне сеніңіздер.

1418000- Сәулет өнері
Біліктілігі: техник-жобалаушы
Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 

ай, 11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай.
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу түрлері: ақылы
Колледж түлектері әдетте бас сәулетшіге 

көмекші болып орналасады. Бірақ, олар 
талаптанса 5-7 жылдың ішінде көмекші 
архитектордан жетекші маманға, бөлім және 
басқарма бастығына, тіпті бас сәулетші 
лауазымына дейін жете алады. 

Қазіргі заманда сәулетші мамандығы 
өркениетті әлемде өте-мөте қажетті 
мамандықтардың қатарына жатады. Дамып 
жатқан құрылыстар, дизайн және сәулет 
салаларына деген қызығушылықтар, әдемі 
және жаңаша өмір сүру орталарын жасауға 
сұраныстар осы мамандықтың беделін 
арттыруда.

Колледжге оқуға құжаттар қабылдау оқудың 
күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз 
аралығында, оқудың сырттай нысанына 20 
маусым мен 20 қыркүйек аралығында, 0103000 
– «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 
–«Дизайн (бейін бойынша)», 1418000 –«Сәулет 
өнері» мамандықтары бойынша 20 маусымнан 
20 шілде аралығында жүзеге асырылады.

Түсу емтихандары 11 сыныпты бітірген оқуға 
түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе 
орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық 
бейіні бойынша пән) 9 сыныпты бітірген оқуға 
түсушілер негізгі орта білімнің жалпы білім 
беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі 
пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және 
мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі.

0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт», 
0402000 – «Дизайн (бейін бойынша) және 
1418000 – «Сәулет өнері»  мамандықтары 
бойынша колледжге оқуға түсетін тұлғалар 
шығармашылық емтихандар тапсырады.

Оқуға түсетін  тұлғалар үшін оқудың күндізгі 
нысанына түсу емтихандары  1 тамыз бен 28 
тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына 
1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында; 0103000 
– «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 – 
«Дизайн (бейін бойынша)» және 1418000 
– «Сәулет өнері»  мамандықтары  бойынша 
шығармашылық емтихандар 21 шілде мен 28 
шілде аралығында өткізіледі.

Студенттер құрамына қабылдау:
1) күндізгі оқу нысанына – 25 тамыз бен 30 

тамыз аралығында;
2) оқудың сырттай нысанына – 25 

қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығында жүзеге 
асырылады.

Қабылдау комиссиясының мекен-жайы:
Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Мұхамедханов к, 37 А

Республика даңғылы, 54/2
Телефон: 8 (7172) 999 838; 87023449299; 

87761756767
www.qutb.kz, Е-mail: kazutb_kolledzh@mail.ru

Қабылдау комиссиясы

«Қазақ технология және бизнес университеті» аҚ колледжі
төмендегі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:
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0103000 – «Физическая культура и 
спорт»

Квалификация: учитель физической 
культуры

Сроки обучения: на базе 9 классов – 3 года 
10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Форма обучения: дневное 
Виды обучения: платная
Объектами профессиональной специ-

альности «Физическая культура и спорт» в 
основном являются различные виды и типы 
детско-юношеских спортивных школ.  «Учитель 
физической культуры» через решения образо-
вательных, воспитательных и оздоровительных 
задач способствует развитию физических и мо-
ральных качеств у воспитанников, формирова-
нию из них всесторонних личностей. 

«Учитель физической культуры» во многих 
случаях является первооткрывателем спор-
тивных талантов из числа юношей и девушек, 
становится первыми тренерами выдающихся 
спортсменов. 

0201000 – «Правоведение»
Квалификация: юрист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 

10 мес., на базе 11 классов – 1 год 10 мес.
Форма обучения: дневное, заочное и дис-

танционное 
Виды обучения: платная
Мы готовим специалистов по правоведению 

для практической деятельности в качестве ра-
ботников в области права для различных госу-
дарственных и частных организаций, учрежде-
ний, предприятий, компаний, фирм. 

Люди испокон веков, всегда стремились 
придумывать, разрабатывать, создавать раз-
личные правила и нормы. Человеческое обще-
ство будет идеальным тогда, когда в нем будут 
торжествовать диктатура законов! 

И мы уверены, что наши выпускники будут 
участвовать в формировании такого сообще-
ства в стране и мире!

 
0202000- Правоохранительная деятель-

ность 
Квалификация: юрист
Сроки обучения: на базе 9 классов – 2 года 

10 мес., на базе 11 классов – 1 год 10 мес.
Форма обучения: дневное и заочное 
Виды обучения: платная 
Наши выпускники могут работать в органах 

и организациях внутренних дел, финансовой по-
лиции, прокуратуры, уголовно-исполнительной 
системы, таможни, противопожарной службы. 

Преподаватели колледжа дают достаточные 
знания выпускникам для того, чтобы они в каче-
стве специалистов смогли обеспечивать охрану 
прав и законных интересов каждого гражданина 
нашей республики. 

0402000- Дизайн(по профилю)
Квалификация: дизайнер
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное и 

дистанционное 
Виды обучения: платная 
Специалисты данной квалификации явля-

ются востребованными на рынке труда. Они 
могут работать художником-оформителем, учи-
телем дизайна, художником-графиком, проекти-
ровщиком, дизайнером интерьера, мебельных 
фабрик, фирм, магазинов, полиграфии, реклам-
ных агентств, фотосалонов, архитектурной сре-
ды, арт-дизайнером, дизайнером-макетчиком. 

Выпускники колледжа успешно трудоустра-
иваются.

0507000 - Организация обслуживания 
гостиничных хозяйств 

Квалификация: супервайзер (начальник 
смены)

Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 
10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Форма обучения: дневное, заочное и 
дистанционное 

Виды обучения: платная 
Объектами профессиональной 

деятельности специальности «Организация 
обслуживания гостиничных хозяйств» являются 
гостиничные комплексы, туристские фирмы. 
В связи с ростом популярности страны 
увеличивается поток туристов в столицу и 
как следствие привлекательность данной 
специальности возрастает с каждым годом. 

Выпускники колледжа прежних лет в 
основном работают в отелях категории «5 
звезд». 

0511000- Туризм (по отраслям)
Квалификация: менеджер
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное, заочное и 

дистанционное 
Виды обучения: платная 
Специалисты данной квалификации 

являются очень востребованными на рынке 
труда. Они могут работать менеджером, 
гидом-переводчиком, экскурсоводом, 
администратором, аниматором. 

Выпускники колледжа успешно 
трудоустраиваются в туристических отраслях. 

0516000 - Қаржы (по отраслям)
Квалификация: экономист по финансо-экономист по финансо-

вой работе
Сроки обучения: на базе 9 классов –2 года 

10 мес., на базе 11 классов – 1 год 10 мес.
Форма обучения: дневное, заочное и дис-

танционное 
Виды обучения: платная 
Специалисты данного профиля могут 

работать в бухгалтериях предприятий любой 
формы собственности, в крупных фирмах и 
банках, в отделах экономического планирования 
и анализа государственных учреждений. 

Выпускники колледжа по профессии 
финансиста относится к числу наиболее 
востребованных специалистов.

0601000 – Стандартизация, метрология и 
сертификация (по отраслям)

Квалификация: техник по стандартиза-техник по стандартиза-
ции

Сроки обучения: на базе 9 классов –2 года 

10 мес., на базе 11 классов – 1 год 10 мес.
Форма обучения: дневное и заочное 
Виды обучения: платная 
Соблюдение стандартов обеспечивает ста-

бильность и конкурентоспособность любых 
предприятий. За время обучения учащиеся при-
обретают теоретические знания и практические 
навыки по технологии производства, технике 
обслуживания, эксплуатации, использования 
приборов, оборудований и материалов. 

После окончания колледжа выпускники тру-
доустраиваются в промышленных компаниях, в 
предприятиях по производству продуктов пита-
ния, торговли и общественного питания, а также 
в лабораториях учебного заведения.

 
0819000- Технология переработки нефти 

и газа 
Квалификация: техник-технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное и заочное  
Виды обучения: платная 
Профессиональным объектом техника-

технолога являются компании по переработке 
нефти и газа, предприятия по производству 
нефтехимических продукций, фирмы по 
транспортировке, хранению, реализации нефти, 
нефтепродуктов и газа. 

Выпускники колледжа относятся к числу 
востребованных специалистов. 

1211000- Швейное производство и 
моделирование 

Квалификация: модельер-конструктор 
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное  
Виды обучения: платная 
Модельеры-конструкторы могут 

трудоустроиться в моделирующих организациях, 
предприятиях легкой промышленности, 
производственных швейных объединениях, 
студиях и домах моды, ателье, на фабриках.     

Выпускники колледжа по профессии 
модельера-конструктора являются очень 
привлекательными специалистами для 
вышеуказанных компании и фирм. 

1226000- Технология и организация 
производства продукции предприятий 
питания 

Квалификация: техник-технолог
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное, заочное и 

дистанционное  
Виды обучения: платная 
Техник-технолог – это специалист, 

владеющий искусством приготовления 
различных блюд, салатов, закусок. У нас обучают 
искусству составления меню, сервировки, 
карвинга (фигурной резьбы по овощам и 
фруктам) и другим методам украшения стола. 

Выпускники колледжа трудоустраиваются 
технологами приготовления пищи и/или 
организаторами производства на предприятиях 
общественного питания, менеджерами 
предприятия общественного питания, 
становятся шеф-поварами ресторанов, кафе, 
столовой и баров.

1305000 -  Информационные системы (по 
областям применения)

Квалификация: техник-программист
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное, заочное и 

дистанционное  

Виды обучения: платная 
Техник-программист – это специалист, кото-

рый готов к профессиональной деятельности по 
разработке, модификации, адаптации, настрой-
ке и сопровождению программного обеспечения 
в качестве работника в различных организаци-
ях и предприятиях. 

Промышленность, банковское дело, обра-
зование, торговля, сельское хозяйство и другие 
отрасли уже не могут функционировать без про-
граммных обеспечений. 

Виды и формы деятельности человека в 
разных сферах общества могут значительно 
отличаться, поэтому мы готовим разносторон-
них специалистов по информационным систе-
мам. Профессионалы в области информаци-
онных технологий будут пользоваться спросом, 
наверное, всегда!

1418000- Архитектура
Квалификация: техник-проектировщик
Сроки обучения: на базе 9 классов –3 года 

10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.
Форма обучения: дневное  
Виды обучения: платная 
Карьера молодого специалиста обычно 

начинается с должности подмастерья. При 
большом усердии за 5-7 лет можно дослужиться 
по вертикальному карьерному росту с помощника 
архитектора до ведущего специалиста, до 
начальника отдела и управления, даже до 
главного архитектора и т.д. 

В настоящее время профессия архитектора 
является чрезвычайно востребованной во всем 
цивилизованном мире. Активное строительство, 
интерес общества к дизайну и архитектуре, 
запрос на красивую, оригинальную среду 
обитания – все это повышает престижность 
данной специальности. 

Прием документов осуществляется на оч-
ную форму обучения с 20 июня по 20 августа, 
на заочную форму обучения с 20 июня по 20 
сентября, по  специальностям: 0103000 – «Фи-
зическая культура и спорт», 0402000 – «Дизайн 
(по профилю)» и 1418000- «Архитектура» с 20 
июня по 20 июля.

Вступительные экзамены для поступающих 
на обучение по образовательным программам 
технического и профессионального образо-
вания на базе 11 классов проводятся по трем 
предметам (казахский язык или русский язык, 
история Казахстана и предмет по профилю 
специальности); на базе 9 классов - по двум 
предметам в объеме общеобразовательных 
учебных программ основного среднего образо-
вания (казахский или русский язык и предмет по 
профилю специальности).

Лица, поступающие на обучение в колледж 
по специальностям 0103000-«Физическая куль-
тура и спорт», 0402000 – «Дизайн (по профи-
лю)» и 1418000 – «Архитектура» сдают творче-
ские экзамены.

Для лиц, поступающих на обучение вступи-
тельные экзамены проводятся: на очную форму 
обучения - с 1 августа по 28 августа, на заочную 
форму обучения- с 1 августа по 25 сентября; по 
специальностям 0103000-«Физическая культура 
и спорт», 0402000 – «Дизайн (по профилю)» и 
1418000 – «Архитектура» творческие  экзамены 
проводятся – с 21 июля по 28 июля.

Зачисление в состав обучающихся прово-
дится:

1) на очную форму обучения – с 25 августа 
по 30 августа;

2) на заочную форму обучения – с 25 сентя-
бря по 30 сентября.

Адреса приемной комиссии:
г. Нур-султан  ул. К. Мухамедханова 

37 А; пр.Республики 54/2
телефоны: 8 (7172) 999 838; 999 840, 

8-702-344-92-99; 8-776-175-67-67
www.qutb.kz

е-mail: kazutb_kolledzh@mail.ru

Колледж ао «Казахский университет технологии и бизнеса» 
готовит специалистов по следующим специальностям:

ҚазТБУтынысы
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Құрылтайшысы: Кулажанов Т.К.
Меншік иесі:  «Қазақ технология 
және бизнес университеті» акцио-
нерлік қоғамы 

> Газет айына екі рет шығады
> Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, хаттар мен 

қолжазба қайтарылмайды
> Автор мақалалары редакция көзқарасын білдірмейді
> Деректердің дәлдігі үшін автор жауапты 

Газет Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі, ақпарат комитеті куәлік № 17470-Г 24 қаңтар 2019 
жылы тіркелді.

Мекен-жайымыз:
«Қазақ технология және бизнес университеті» Акцио-

нерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы

010000 Астана қ.,  Қайым Мұхамедханов көшесі, 37 А
Тел: +7(7172) 279-230

e-mail: muka_ak@mail.ru

Таралымы 
500 дана

Поздравляем именинников
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Коллектив Казутб

Мамандық 
коды Мамандық атауы Мамандықтың 

біліктілігі

Оқу мерзімі Түсу емтихандары

9 сынып негізінде 11 сынып 
негізінде 9 сынып негізінде 11 сынып негізінде

0103000 Дене тәрбиесі және спорт дене тәрбиесі пәнінің 
мұғалімі 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай 2 шығармашылық 

емтихан
2 шығармашылық 

емтихан
0201000 Құқықтану заңгер 2 ж 10 ай 1 ж 10 ай Құқық негіздері Дүниежүзі тарихы

0202000 Құқық қорғау қызметі заңгер 2 ж 10 ай 1 ж 10 ай Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы

0402000 Дизайн(бейін бойынша) дизайнер 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай 2шығармашылық 
емтихан

2 шығармашылық 
емтихан 

0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет 
көрсету және  ұйымдастыру

супервайзер (ауысым 
басшысы) 2 ж 10 ай 1 ж 10 ай Математика Математика

0511000 Туризм (салалар бойынша) менеджер 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай География География

0516000 Қаржы (салалар бойынша) қаржы жұмысы 
бойынша экономист 2 ж 10 ай 1 ж 10 ай Математика Математика

0601000 Стандарттау, метрология 
жәнесертификаттау (салаларбойынша) стандарттау-технигі 2 ж 10 ай 1 ж 10 ай математика математика

0819000 Мұнай және газды қайта өңдеу 
технологиясы техник-технолог 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай химия химия

1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу модельер-конструктор 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай математика математика

1226000
Тамақтандыру кәсіпорындарының 

өнімдерін өндіру технологиясы  және 
оны ұйымдастыру

техник-технолог 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай биология химия

1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы 
бойынша) техник-бағдарламашы 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай математика математика

1418000 Сәулетөнері техник-жобалаушы 3 ж 10 ай 2 ж 10 ай 2шығармашылық 
емтихан

2шығармашылық 
емтихан 

 «Қазақ технология және бизнес университеті» АҚ колледжі
Мемлекеттік лицензиясы KZ29LAA00006760

Колледж 2019-2020 оқу жылына төмендегі мамандықтар 
бойынша талапкерлер қабылдайды:

Мүгедек-балалар үшін қашықтықтан оқу технологиясы  қарастырылған.
Басқа өңірлерден келген балалар жатақханамен толық қамтамасыз етіледі.
Оқу ақысын төлеудің икемді жолдары бар.
Колледжге оқуға құжаттар қабылдау оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 

тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында, 
0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 –«Дизайн (бейін бойынша)», 1418000 
– «Сәулет өнері» мамандықтары бойынша 20 маусымнан 20 шілде аралығында жүзеге 
асырылады.

Түсу емтихандары 11 сыныпты бітірген оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша 
(қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) 9 
сыныпты бітірген оқуға түсушілер негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу 
бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық 
бейіні бойынша пән) өткізіледі.0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 – 
«Дизайн (бейін бойынша) және 1418000 – «Сәулет өнері»  мамандықтары бойынша 
колледжге оқуға түсетін тұлғалар шығармашылық емтихандар тапсырады.

Оқуға түсетін  тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары  1 
тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек 
аралығында; 0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 – «Дизайн (бейін 

бойынша)» және 1418000 – «Сәулет өнері»  мамандықтары  бойынша шығармашылық 
емтихандар 21 шілде мен 28 шілде аралығында өткізіледі.

Оқуға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттар тапсырады: 
1. Білімі туралы құжаттың (аттестат) түпнұсқасы;
2. Жеке куәліктің (тууы туралы куәлік) көшірмесі;
3. 086-у нысандағы медициналық анықтама (мүгедек балалар үшін № 088-У 

нысаны бойынша МӘСҚ);
4. 3*4 көлемдегі 4 фотосурет
5. Флюрография түсірілімі.
6.Оқу ақысы төленгендігі туралы (30% кем емес) түбіртектің көшірмесі.

Қабылдау комиссиясының мекен-жайы: 
Нұр-Сұлтан қ,  Қ. Мұхаметханов к, 37А, Республика даңғылы , 54/2 

(Технопарк) 
байланыс телефондары: 999-838, 999-840, 8-702-344-92-99, 8-776-175-67-67

www.qutb.kz
Е-mail: kazutb_kolledzh@mail.ru

Абдыхаликов Айдос Турсынбаевич
Айбульдинов Еламан Канатович 
Айымбетова  Гұлмира Нәбиқызы
Ануарбекова Аймара Серикбековна 
Арғожаева Әсия Аманжолқызы
Асанова Жумакуль Ахметжановна 
Асенова Рымтай Капсаттаровна 
Ахметова Галия Базархановна
Аяпов Мухит Утепович
Бабашева Карлыгаш 
Бейсенкулов Едилбай Туканович 
Бисеков Алькен Толеувич 
Бокенчина Лаура Курымбаевна
Боранкулов Еркинбек Кагазбекович
Джангельдина Дарига Изтургановна
Джумамухамбетова Батима Жамшитовна

Ергеш Манас Жантуғанұлы 
Ермаганбетов Даулет Канатович 
Ермуханова Марал Назымбековна 
Жаникулова Акмаржан Тлесовна 
Жолдыбалинов Ержан Аманбекович 
Жортушинова Айман Кажимуратовна 
Жунусова Алия Анархановна
Исмаилова Диана Толеубаевна
Кабдуллина Гульмира Кабиденовна
Кабылшаев Кайырбек Имангалиевич
Калдыбекова Зулхия Куйшеваевна
Канатбек Нұрмәрия 
Карбетова Затира Рахимовна 
Карибаева Мадина Кажимеровна 
Карибаева Фариза Абдигалиевна
Касабекова Айнур Ильясовна

Кемалова Айнұр Советқызы
Косимова Инкар Елеубаевна
Кошкаров Нургали Бутешевич 
Кунгожанова Анар Айдархановна
Қадырбек Гүлзат Әсілбекқызы
Қазанғап Төлеутай Махметұлы 
Максутова Кундыз Мухтаровна
Мусаханова Меруерт Абытханқызы
Мухамадиева Айгуль Райхановна
Мұратов Нұржан Әбділдаұлы 
Нұрмат Әсия Игібайқызы
Омарұлы Олжас 
Сайлау Әлібек Төлеутайұлы
Сакенов Нурлан Амангельдинович
Сарыбаева Инара Ельшатовна 
Серикбаев Нурлан Самуратович 

Серикова Асель Сериккызы 
Сисенова Әлия Мұратқызы
Талап Кулгайша 
Тлеубердинова Гүлдина Амангелдіқызы
Төлеген Ерсұлтан Төлегенұлы 
Тулендиева Диана Талгатовна 
Турдина Айжан Базарбековна 
Туреханова Гулжан Ильясовна 
Тусупова Диана Муратовна
Тұрысбекова Анар Сабитқызы
Хамитов Гибрат Амержанович 


