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1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Білім беру бағдарламасы аналитикалық, ұйымдастырушылық және технологиялық, 

өндірістік, басқару және жобаны, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындыққа 

бағытталған. Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық 

мойындауға, студенттердің және білім беру ұйымдарының академиялық ұтқырлығын құру, 

сонымен қатар білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

6В04101 «Экономика» бағытындағы білім беру бағдарламасы экономика саласындағы кәсіби 

стандарттардың еңбек функцияларын талдау (бакалавр, практикалық тәжірибесі) бойынша 

кәсіби стандарттардың еңбек функцияларын талдау негізінде жасалды. Әзірленген, 6B04101 

«Экономика» білім беру бағдарламасы мүдделі тараптардың (студенттердің, жұмыс 

берушілердің, мемлекеттердің) сұраныстарына және сыртқы біліктілік талаптарына сәйкес 

келеді. 

6В04101 «Экономика» бағыты бойынша нақты білім беру бағдарламасы оқытудың мазмұнын 

анықтайтын негізгі нормативтік құжаттар негізінде жасалды: 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспары; 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 (2017 жылғы 15 

тамыздағы өзгерістерімен) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 

жоғары білімнің мемлекеттік білім беру стандарты. Мемлекеттік қауіпсіздік стандарты 

өзгертілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.05.2016 №292 қаулысымен өзгертілді; 

3. Ұлттық біліктілік шеңбері. 2016 жылғы 16 наурызда әлеуметтік серіктестік және 

әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия 

бойынша бекітілген хаттамалар; 

4. Басқарушылардың, мамандардың және басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы 

(КОП). Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 

жылғы 21 мамырдағы № 201 бұйрығымен, өзгертулермен және өзгертілген және 2012 жылғы 

14 қаңтардағы жағдай бойынша бекітілген; 

5. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III: ҚР Заңы; 

6. Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 04 қазандағы бұйрығымен бекітілген кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері. №152; 

7. «Экономика» мамандығы бойынша еңбек функцияларын 2018 жылғы 30 наурыздағы еңбек 

функцияларын мақұлдау. 

8. «Электронды сауда саласындағы қызметтерді ұсыну» кәсіби стандарты ЧУ«Өңірлік даму 

ғылыми-зерттеу институты әзірледі. Тапсырыс №266 T27.12.2019 

Бағдарлама демократиялық сипаттағы білім беруді жүзеге асыруға, академиялық еркіндік пен 

білім беру ұйымдарының шекарасын кеңейтуге, экономиканың инновациялық және жоғары 

технологиялық секторларына дайындықты қамтамасыз етеді. 

 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

 

Басты мақсат: құзыреттілікке негізделген білім беруді жүзеге асыру, еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті, экономиканың барлық деңгейіндегі кәсіпорындар мен ұйымдардың, 

сондай-ақ практикалық дағдылары бар мемлекеттік органдардың жұмыс істеуінің үнемі 

өзгеріп отыратын жағдайларын талдай алатын бакалаврларды даярлауға бағытталған 

оқытудың инновациялық технологияларын қолдану және де 6В041441 - «Экономика» бизнес 

және менеджмент жоғары білімі бар мамандарға заманауи сапа талаптарына жауап беретін 

көшбасшылық қасиеттер. 

Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

- кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын игеру; 



- өзін-өзі дамыту әлеуеті бар және экономиканың өзгеретін жағдайларына тез 

бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру, табиғат қорғау қызметі саласында 

толыққанды, сапалы базалық білім алу; 

- жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейіне ие болу, сауатты және дамыған сөйлеу, 

гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық құқықтық нормаларды, ойлау 

мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын игеру; 

- көптілділік бағдарламасын жүзеге асыру аясында мемлекеттік, орыс және шет 

тілдерін меңгеру; 

- шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту; 

- көп деңгейлі білім берудің келесі сатысында студенттердің білім алуын жалғастыру; 

 еңбек нарығындағы мамандардың бәсекеге қабілеттілігі. 

 

 

3.«ЭКОНОМИКА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ» 

3.1. Негізгі ақпарат 

№ атауы Ескерту 
1 Білім берудің коды және жіктелуі 6В04 Бизнес,басқару және құқық 
2 Дайындық бағыттарының коды 

және жіктелеуі 

6В041Бизнес және басқару 

3 Білім беру 

бағдарламалар тобы 

B044 Менеджмент және басқару 

4 Білім беру бағдарламасының атауы Экономика 
5 Б і л і м  б е р у  

б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  
қ ы с қ а ш а  с и п а т т а м а с ы  

Білім беру бағдарламасы аналитикалық, ұйымдастырушылық 

және технологиялық, өндірістік басқару, жобаны, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге дайындыққа бағытталған. Білім беру 

бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық 

мойындауға, студенттердің және білім беру ұйымдарының 

академиялық ұтқырлығын құру, сонымен қатар білім сапасын 

арттыруға мүмкіндік береді. 
6 ББ бағдарламасының мақсаты Басты мақсат: еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, әр түрлі 

деңгейдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысының үнемі 

өзгеріп отыратын жағдайларын талдай алатын бакалаврларды 

даярлауға бағытталған, құзыреттілікке және көптілділікке 

негізделген инновациялық технологиялар мен ғылымды қолдануға 

негізделген білім беруді жүзеге асыру. экономиканың барлық 
секторларының, сондай -ақ практикалық дағдылары мен 

көшбасшылық қасиеттері бар мемлекеттік органдар, жоғары 

дербес және кәсіби жетістіктерге қабілетті, экономикалық және 

кәсіптік жоғары білімі бар мамандарға өз бетінше жұмыс істеу 

үшін қазіргі сапа талаптарына сәйкес келеді. 
7 Уровень по МСКО 6 
8 Уровень по НРК 6 
9 Уровень по ОРК 6 



10 Білім беру бағдарламасының құзыреттерінің тізімі: 

ОК1: Олардың кәсіби қызметіндегі әлеуметтік және этикалық құндылықтарға назар аудару мүмкіндігі; 

Құқықтық жүйенің негіздері және Қазақстан заңдары.ОК2: Этикалық және рухани құндылықтар туралы 

түсінікке ие; Жеке басының әлеуметтік тәсілдері, негізгі заңдар және әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің 

нысандары туралы; Қоғамдық және түрлі әлеуметтік топтардың өміріндегі саяси жүйелердің, саяси 

қатынастар мен процестердің, саяси қатынастардың, саяси өмірдің мәні туралы; Адамдардың мінез-

құлқында, қарым-қатынаста және белсенділігі, адамның қалыптасуы және қалыптасуындағы сана мен 

өзіндік сананың рөлі туралы. 

ОК3: Мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормалары; Психофизикалық қабілеттер мен біліктілікті, 

игеруге, жетілдіруді және жандандыруды, жинақтау, сақтау және денсаулықты жақсарту, ұжымда жұмыс 

істеу, команданы дұрыс қорғауға, жаңа шешімдерді ұсынуды қамтамасыз ететін практикалық білім және 

дағдылар жүйесі. 

ОК4: Өнердің рөлін түсінуге қабілеттілік және дайындық, эстетикалық даму және өзін-өзі жетілдіру, тарихи 

мұра мен мәдени дәстүрлерді құрметпен және мұқият және мұқият қарауға, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды өздерінің өзара әрекеттесуіне, мәдениеттер мен өркениеттердің алуан түрлілігін түсіну 

Әр түрлі ойлау, көпшілік алдында сөйлеу, дәлелдер, пікірталас және пікірлер туралы логиканы практикалық 

талдауға дайындық. 

ОК5: Тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи үдерістегі орнын, 

қоғамның саяси ұйымын түсіну, саяси оқиғалар мен үрдістерді талдау және саяси өмірге жауапкершілікпен 

қатысу қабілеті мен дайындығы. 

ОК6: Әр түрлі ойлау логикасын практикалық талдауға, көпшілік алдында сөйлеуге, пікірталасқа, 

пікірталасқа және полемикаға дайындық. 

ОК7: Қоғамда қабылданған моральдық-құқықтық нормаларды ескере отырып, қоғамдық өмірдің түрлі 

салаларында өз қызметін атқаратын қабілет және дайындық. 

ОК8: Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда жеткілікті түрде жүре алады; тарихи өткенге қатысты құндылыққа 

қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымын білдіреді және негіздейді;Сіздің пікіріңізді команданың 

пікірімен байланыстырыңыз. 

ОК9: Дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті жоғары жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

негізгі білімге ие болыңыз. Стандартты емес жағдайларда және әр түрлі пікір жағдайында 

ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және олар үшін жауапкершілікті 

қабылдауға дайын болу. 

ОК10: Мемлекеттік тілде және этносаралық қарым -қатынас тілінде жазбаша және ауызша сөйлеу 

мүмкіндігі; логикалық дұрыс, дәлелді және ауызша және жазбаша сөйлеуді нақты құрастыра білу; шет 

тілдерінің бірін қолдануға дайындық 

 БК1: Оқу саласындағы алдыңғы қатарлы білімге негізделген оқу саласындағы білім мен түсінікті көрсету;  

БК2. Білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолданыңыз, оқытылып жатқан жердің дәлелдер мен 

мәселелерін шешеді; 

БК3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұрғыдан ескере отырып, пайымдауды қалыптастыру үшін ақпарат 

жинау және түсіндіру; 
БК4. Зерттелетін аймақтағы оқу және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 

білімдерді қолдану; 

БК5. Оқытылатын аймақта одан әрі оқуды тәуелсіз жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

БК6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың әдістерін біліп, оларды зерттелетін жерге қолдану; 

БК7. Оқытылатын аймақтағы фактілер, құбылыстар, теориялар және кешенді тәуелділіктерді білу және 

түсіну; 

БК8. Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну 

Кәсіпорынның экономикалық инфрақұрылымының компоненттерін қалыптастыру және енгізу, 
стратегиялық мақсаттар мен бизнес-процестерді қолдауды қамтамасыз ету; 

БК9: командада жұмыс істей білу, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды, 
келіссөздер, пікірталастар және басқа байланыс түрлерін қабылдайтын төзімділік; 

БК10: Сандық бизнестің және электрондық коммерцияның құқықтық нормаларын қоса, әр түрлі қызметтің 

 



қолданылуының негіздерін пайдалану мүмкіндігі; 

БК11: әр түрлі төлем жүйелерімен және Интернетте жұмыс істеу және қор туралы Crypto валютасымен 
бірге білу мүмкіндігі; 

БК12: Кәсіпорынның және Интернет-ресурстардың мазмұнды және IT-қызметтерін дамытуға қатысу 
мүмкіндігі; 

БК13: Ұйымның әр түрлі бөлімшелерінің бірлескен жұмысын, мысалы, экономика және басқару 
стандарттары негізінде ұйымдастыру мүмкіндігі; 

БК14: сатып алу және логистиканы жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау және инвестициялармен жұмыс 
істеу мүмкіндігі; 

БК15: Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін бағалау және ақпараттық қауіпсіздік саясаты мен ұйымды дамыту 
процесіне қатысуға дайын болу мүмкіндігі. 

БК16: заманауи ақпараттық технологияларды, компьютерлік технологияларды, мәліметтер базасын және 
олардың пәндік пакеттерін қолдана отырып, экономикалық деректерді болжау. 

БК 17: ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдістемесін қолдана отырып, зерттеу жүргізе білу; Зерттеу және 
ғылыми-зерттеу және өндірістік тапсырмаларды шешу. 

 БК18: Елдің экономикалық жағдайын бағалау, даму перспективалары 

БК19: индустрияның немесе өнеркәсіптің жай-күйін бағалау, болжау мүмкіндігі. 

БК20: ішкі және сыртқы ортаның әсерін ескере отырып, кәсіпорынның қызметіне экономикалық талдау 

жүргізе білу. 

 БК21: Еңбек және өндіріс өнімділігін құнын есептеу мүмкіндігіне ие болу үшін. 

БК22: бизнес мансап негізгі АКТ дағдыларын пайдалана білу. 

БК23: кемшіліктерді анықтау және сынау мысалдар жазу бойынша динамикалық сынақтар дамыту үшін әр 

түрлі әдістерді қолдануға тексеру статикалық орындауға қабілетті болыңыз.  

БК24: Ресурстар мен функцияларды 1С пайдалануға дайындық. 

 БК25: экономикалық проблемаларды шешу үшін техникалық тапсырмаларды жасауға қабілетті болу. БК26: 

Корпоративтік басқару ақпараттық жүйелерді дамыту қабілетті болуы. 

БК27: Талдау қабілеті Бақылау және реттеуші есептіліктің сәйкестігін жақсарту үшін жаңа технологиялар 

ретінде қолданыла алады. 

БК28: Жобалық топтармен өзара әрекеттесу, топтарды тиімді ұйымдастыру және жобаларды басқару. 

БК29: ресурстарды (адам, қаржы, т.б.) басқаруға мүмкіндік кәсіпорынның. 

БК30: IT құралдарды пайдалана отырып, ұлттық деңгейде жоспарлауға маркетинг және сату әзірлеу және 

іске асыру, нарық маркетингтік талдау жүргізу мүмкіндігі. 

БК31: оңтайлы халықаралық деңгейде табысты бизнес үшін пайдаланылуы мүмкін білімі мен әдістерін 

қолдана білу. 

БК32: есепке мәселелерімен айналысатын қабілеті, есепке алуды жүзеге асыруға және бизнес 

кәсіпорындары. 

 БК33: бюджетті дайындау және шоғырландыру қабілеті, компанияның инвестициялық бағдарламаны 

қаржыландыру және дамыту үшін бюджетті жүзеге асыру туралы есептер. 

БК34: жобаның инвестициялық тартымдылығын бағалау қабілеті, жоспарланған операциялар және бағалы 

қағаздар портфелін басқару қабілеті: акциялары мен облигацияларын, бағалы қағаздар, портфельдік талдау, 

туынды және алыпсатарлық операциялар мен стратегияларды бағалау үшін. 



БК35: сатып алу және ұйымдастыру мен оңтайлы капитал құрылымын қалыптастыру қаражат бизнестің 

тиімді бөлу тапсырмаларды орындауға қабілетті бола. 

БК36: Дайын қаржылық және инвестициялық мақсаттарға қол жеткізу үшін білім Қаржы нарықтары мен 

делдалдары пайдалануға. 

БК37: Ұйымның экономикалық қызметін және еңбек пен өндірістің негізгі көрсеткіштерін анықтау 

мүмкіндігі. 

БК38: өндірістің еңбек және кірістілігін ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға дайын 

БК39: экономикалық қызметті жоспарлауға дайын 

БК40: Экспогендік және эндогендік айнымалылардың ашық экономикадағы, экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әртүрлі түрлеріне бағытталғанын анықтау ерекшелігі 

ПК1. Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін ақпараттық қауіпсіздікті бағалау мүмкіндігі, ақпараттық қауіпсіздік 

саясатының ұйымдастырылу процесіне қатысуға дайындығы 

ПК2. Кәсіпорынның IT-инфрақұрылымының компоненттерін тұжырымдау және енгізу, стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізуді және бизнес-процестерді қолдауды қамтамасыз ету мүмкіндігі 

ПК3. Деректер туралы ғылымның әдістерін қолдана отырып, бизнес деректерін талдау, статистикалық 

мәліметтермен және бизнес шешімдерімен жұмыс істеу мүмкіндігі 

ПК4. Бизнестің тиімділігі мен стратегиялық жоспарлаудың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 

деректерді интеллектуалды талдау дағдыларын қолдану мүмкіндігі 

ПК5. Заманауи проблемалар туралы нақты түсінік 

цифрландыру және ғаламдық нарық және оңтайлы шешімдерді табу мүмкіндігі 

ПК6. Бизнес-процестер мен кірістілікті жақсарту мүмкіндігін толық пайдалану мүмкіндігі 

ПК7. Инновациялық жобаларды басқару және инновациялық өнімдер енгізу мүмкіндігі 

ПК8.Берілген электронды өнімнің немесе қызметтің сапасын талдау, қолтаңбаның адалдығы, мүмкін 

«сипаттамалық» шешімдердің адалдығы мен орналасқан жері 

ПК9: Заңға сәйкес дәлдікпен заңдық шешімдер қабылдауға және кәсіпкерлік саласындағы басқа да сот іс-

әрекеттерін орындау 

ПК10: Тиімді баға саясатын жүргізуге дайын болу 

 

11 Білім беру бағдарламасының нәтижелері: 

РО1. Қазақстан Республикасының «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының мәнін оның ең маңызды үш компоненті 

тұрғысынан, (этно-қалыптасу, азаматтық, ұлттық), мәдениеттің жоғары деңгейіне ие болу, сендіру қабілеті 

тарихи және әлеуметтік гуманитарлық тақырыптарда, тиімді коммуникацияны қалыптастыру, негізгі 

құндылықтарды білу қабілеті Қазақстан Республикасының мәдени санасы, мәдени сананың құндылықтарын 
жүзеге асыру және күнделікті тәжірибенің моральдық стандарттарын ұстану, моральдық нормаларды 

ұстану, моральдық нормаларды ұстану, моральдық-құқықтық мәдениеттің деңгейін арттыру, рухани-

адамгершілік механизмдермен айналысу кезінде жұмыс істей білу сыбайлас жемқорлықтың алдын алу; 

PO2. Экономика, маркетинг және менеджмент салаларындағы отандық және шетелдік тәжірибені 

пайдалану, нақты жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу; 

РO3. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқарудың шешім қабылдауы туралы ақпаратпен жұмыс 

істеу қабілетіне ие; 

РO4. Меншіктің әр түрлі нысандары, ұйымдар, департаменттердің есептіндегі қаржылық, бухгалтерлік және 

өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру мүмкіндігі, менеджмент шешімдерін қабылдау үшін алынған 

ақпаратты пайдалануға; 

РO5. Экономикалық процестерді, макро- және микро деңгейде құбылыстарды, проблемаларды анықтау 

үшін, ұсыныс жолдары мен оларды шешу жолдарын талдау және күтілетін нәтижелерді бағалау; 
РO6. Экономикалық бөлімдер дайындау үшін қажетті есептеулерді орындайды, оларды ақтауға және 

 



ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілеті; 

РO7. Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметін, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен 

жергілікті өзін-өзі басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндігі; 

РO8. Саладағы өндірістік процестерді, кәсіпорынның ұйымдастырушылық және басқару құрылымдарын, 

бөлімшелер туралы реттеу, лауазымдық нұсқаулық әзірлеуге; 

РO9. Жалақы, жұмыс және жалақы, қорларды басқару, кәсіпорын шығындарын еңбек ету әдістерін, 

принциптерін қолдану; 

PO10. Күнделікті кәсіби қызмет пен үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларын иелену; 

(PO10) 
PO11. Еңбек өнімділігін жоғарылату үшін құқықтық аналитикалық жүйелермен, электрондық поштамен, 

Интернетпен және басқа АТ-технологиялармен қаржылық талдаудың автоматтандырылған жүйелерінде 

жұмыс істеу дағдыларына ие болу; 

PO12. тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым -қатынас мәселелерін шешу үшін шет 

тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым -қатынасқа түсу. 
12 Оқу түрі Күндізгі 
13 Оқу тілдері Қазақ тілінде, орыс тілінде 
14 Кредит саны 240ECTS 
15 Берілетін академиялық лауазым  6В04101 «Экономика» мамандығы бойынша бизнес және 

бизнес бакалавры 
16 Әзірлеуші(лер) және авторлар:  

 

 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құраушы құрауыштарды 

оқыту нәтижелерімен) білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін) 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 ОК1 +            

2 ОК2 +            

3 ОК3 +            

4 ОК4 +            

5 ОК5    +   +      

6 ОК6  +   +        

7 ОК7  +   +        

8 ОК8  +   +        

9 ОК9  + + +         

10 ОК10  +   +        

11 БК 1  +   +  +      

12 БК2      +   +    

13 БК3  +   +        

14 БК4    +       +  

15 БК5           +  

16 БК6  +   +        

17 БК 7  +   +        

18 БК8   +  +  +      

19 БК9    + +        

20 БК10     +        

21 БК11           +  

22 БК12  +   +        

23 БК23    +  +       

24 БК24  +   +        

25 БК25  +   +        

26 БК26         +    

27 БК17       + +     

28 БК28     + +       



 

 
 

Жиынтық кесте 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Барлығ

ы 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 
1/3 15       15 
1/4 10  5     15 
2/1 5  5 5    15 
2/2 2  10 3    15 
2/3   10 5    15 
2/4   5 10    15 
3/1    15    15 
3/2    15    15 
3/3   10   5  15 
3/4   8  5 5  15 
4/1     10 5  18 
4/2     13 5  18 
4/3       12 12 
4/4       12 12 

Барлығы 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 
 

3.3. Пәндер туралы мәліметтер (Модульдер болған жағдайда оларды бөліп көрсету 
қажет) 

 
№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кредит 

саны 

Қалыпт

астыры

латын 

құзырет

тер 

Пререквизиттер Постреквезиттер 

29 БК29           +  

30 БК30           +  

31 БК 31  +   +        

32 БК 32     +    +    

33 БК 33   +  +  +      

34 БК 34  +  +   +      

35 БК 35       + + +    

36 БК 36    +   +  + +   

37 БК 37     +  + +     

38 БК 38  +   +        

39  БК 39   +    +      

40  БК 40     +    + +   

41 ПК1  +   +        

42 ПК2  +       +    

43 ПК3  +       +    

44 ПК4   + +     +    

45 ПК5           +  

46 ПК6  +   + +       

47 ПК7            + 

48 ПК8  +   +        

49 ПК9            + 

50 ПК10            + 



Жалпы білім беретін пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Бұл курс тарихи контексте болып жатқан 

оқиғалардың рөлі мен мәнін түсіну үшін 

еліміздің қазіргі тарихын оқытудан тұрады. 

5 ОК5 орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Философия 

2 Философия Бұл курс қоршаған ортаға саналы көзқарасты 

қалыптастыру үшін философияны оқытудан 

тұрады. 

5 ОК1,

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

Политология және  

Социология 

3 Шет тілі Бұл курс шет тілінде коммуникативтік 

дағдыларды қалыптастыру үшін шет тілін 

оқытудан тұрады. 

10 ОК10 орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 

білім,оның ішінде 

шет тілі бойынша 

білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарламала

ры 

4 Қазақ 

(орыс)тілі 

Аталған курс мемлекеттік және орыс 

тілдерінде коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру үшін қазақ/орыс тілін 

оқытудан тұрады. 

10 ОК10 орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

5 Ақпараттық-

коммуникаци

ялық 

технологияла

р 

Курс АКТ-ның әртүрлі салаларында 

студенттерге заманауи АКТ-ны ғылыми 

практикалық жұмыста, өзін-өзі зерттеу үшін 

қолдану туралы негізгі білім алуға мүмкіндік 

беретін шолуды қамтиды 

басқа мақсаттар. 

5 БК10,Б

К14,Б

К20,Б

К28 

орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарламалар

ы 

6 Психология Курс басқару психологиясының әртүрлі 

тұжырымдамаларымен, негізгі 

ұғымдарымен,заңдылықтарымен 

таныстырады 

4 ОК3,

ОК4 

ОК2, 

ОК8 

Философия Менеджмент

Маркетинг 

 

Мәдениеттану Курс мәдениеттану туралы қажетті білімді 

қалыптастырады, халықтар мәдениеттерінің 

өзіндік ерекшелігін түсінуді дамытады 

7 Политология 

және  

Социология 

Курс студенттерге қоғамның саяси саласы 

туралы, саясат пен басқарудың арақатынасы 

мен өзара әсері туралы түсінік береді 

4 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

Негізгі орта білім 

мен колледж білім 

беру бағдарламасы 

Мәдениеттану 

Психология 

8 Бұл курс әлеуметтануды қоғам мен 

әлеуметтік дамуды түсінуге үйретуден 

тұрады. 

10 Дене 

шынықтыру 

Курс студенттердің дене тәрбиесінің негізгі 

міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді,бақылау 

жаттығуларының орындалуын қамтамасыз 

етеді- 

 

8 ОК3 Негізгі орта білім мен 

колледж білім беру 

бағдарламасы 

 

11 Дінтану Курстың қысқаша сипаттамасы: дінтануды 

зерттеу-адамзаттың бай мәдени мұрасымен 

танысу. Адамның ғаламның ғылыми, 

философиялық және діни суреттері, адам 

өмірінің мақсаты мен мәні, білім 

формаларының әртүрлілігі және олардың ХХІ 

ғасырдағы жұмыс істеу ерекшеліктері туралы 

идеялары адамдар интеллектінің дамуындағы 

шешуші тенденциялар болып табылады. Бұл өз 

кезегінде қоғамның тұрақты дамуының 

маңызды факторы болып табылады. 

5 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

Қазақстан тарихы 

Мәдениеттану  

Мәдениеттан

у 

Психология 

Мәңгілік Ел "Мәңгілік Ел" пәні – бұл Қазақстан 

Республикасының жаңа әлеуметтік-мәдени 

жағдайлары талап ететін болашақ мамандардың 

санасы мен қызметінде ұлттық сана-сезімнің, 

ұлттық рухтың, зияткерлік әлеуеттің және жаңа 

қазақстандық патриотизмнің жоғары деңгейін 

қалыптастыруға бағытталған жаңа феномен. 

Өлкетану Өлкетану дегеніміз-студенттердің ғылыми 

негізде кез-келген аумақты, елді жан-жақты 

зерттеуі. 

 Всего кредитов: 56    

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

12 Оқу практикасы Оқу практикасы студенттердің білім алуы 1 БК 2 Экономикалық Микроэкономика,М



мақсатында өткізіледі 

кәсіби жұмыс дағдыларын,қаржылық 

менеджмент бойынша білім мен 

құзыреттілікті тереңдету және бекіту. 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

теория 

Математикадағы 

экономика 

акроэкономика 

13 Экономикалық 

теория 

Курста экономикалық қатынастардың 

принциптері мен заңдылықтарына шолу 

жасалады. 

5 БК3,

БК4,

БК6 

Негізгі орта білім 

мен колледж білім 

беру бағдарламасы 

Микроэкономиа 

Макроэкономика 

14 Экономикадағы 

математика 

"Экономикадағы Математика" курсы 

болашақ маманның математикалық 

білімінің негізі болып табылады. Бұл 

математика курсы келесі бөлімдерден 

тұрады: алгебра және Аналитикалық 

геометрия элементтері және 

математикалық талдау негіздері, 

Ықтималдық теориясы және 

математикалық статистика элементтері 

4 БК1,

БК2, 

ПК1 

Экономикалық 

теория 

Әлемдік экономика 

15 Микроэкономика Бұл пән экономикалық теорияның ажырамас 

бөлігі болып табылады. Қазіргі 

микроэкономика-шектеулі ресурстар 

жағдайында ұтымды шешім қабылдау туралы 

ғылым. Микроэкономика фирмалар, 

тұтынушылар, капитал иелері, жер, кәсіпкерлік 

қабілеттер деңгейінде экономикалық 

шешімдердің қалай және неге қабылданатынын 

түсіндіреді. 

5 БК3,

БК4, 

БК6 

БК 17 

БК 20 

Экономикалық 

теория 

Математикадағы 

экономика 

Макроэкономиа 

Әлемдік экономика 

16 Макроэкономика "Макроэкономика" курсын оқу студенттерге 

елдегі экономикалық жағдайды дұрыс бағалауға 

және белгілі бір проблемалар бойынша сауатты 

экономикалық шешім қабылдауға мүмкіндік 

береді. 

5 БК3, 

БК4 

БК6 

БК 25 

Экономическая 

теория,Микроэкон

омика 

Международная 

экономика, 

Предпринимательс

тво 

17 Қазақстанның 

экономикалық 

дамуы 

Бұл курстың мақсаты-шаруашылық ақпараттың 

нарықтық түрі жағдайында аймақтың жұмыс 

істеуінің экономикалық механизмін және оның 

жеке компоненттерін зерттеу негізінде 

студенттерде экономикалық ойлауды дамыту. 

3 БК3 

БК4 

БК6 

БК 8 

БК 17 

БК 18 

Экономикалық 

теория, 

Экономикадағы 

математика 

 

Кәсіпкерлік 

Менеджмент 

18 Әлемдік экономика Әлемдік экономика теориясының бағыты 

Микроэкономика мен макроэкономикамен қатар 

жалпы экономикалық теорияның бөлігі болып 

табылады. Сыртқы экономикалық әсерді есепке 

алмағанда, ұлттық экономиканы талдау толық 

емес және бұрмаланған болады. 

5 БК6 

БК 18 

БК 19 

БК 31 

ПК5 

Микроэкономиа 

Макроэкономика 

Статистика 

 Кәсіпкерлік Кәсіпкерлік пәнінің мақсаты кәсіпкерлік 

құрылымдардың экономикалық, 

ұйымдастырушылық және құқықтық 

қатынастарының жүйесі ретінде кәсіпкерлік 

теориясы мен практикасын зерделеу негізінде 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 

практикалық дағдыларын алу болып табылады. 

5 ОК1,БК6

,БК7,БК

19,БК20 

БК30 

Қазақстанның 

экономикалық дамуы 

Статистика, 

Менеджмент 

19 Менеджмент Бұл пән менеджменттің мазмұнын қарастырады 

және зерттейді және классикалық 

менеджменттің негіздерін игеруге мүмкіндік 

береді, басқару принциптері, функциялары мен 

процестері туралы білім жиынтығын 

қалыптастырады, басқарушылық қызметтің 

әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың және басқару 

жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын 

дамытады. 

5 ПК4, 

БК3, 

БК5, 

БК 9 

БК 29 

ПК7 

Экономикалық 

теория  

Еңбекті 

ұйымдастыру және 

нормалау, 

Кәсіпкерлік 

20 Бухучетиаудит Бұл пән қазіргі заманғы ұйымдардың жұмыс 

істеу жағдайларына қатысты бухгалтерлік 

есептің теориялық және практикалық негіздерін 

зерттейді және қарастырады. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Микроэкономика, 

Макроэконоомика 

Управленчески

йучет 

23 Өндірістік 

практика 1 

Өндірістік практиканың мақсаты оқу 

процесінде алынған білімді тереңдету және 

бекіту, қаржылық есептілікті ұйымдастыру, 

субъектінің қаржы-шаруашылық қызметін 

талдау және аудит бойынша тәжірибені 

жинақтау болып табылады. 

5 БК23,ПК

7 

Оқу-танысу 

практикасы 

Өндірістік практика 

2 

24 Өндірістік 

практика 2 

Өндірістік практика оқу кезінде алған 

теориялық білім мен практикалық білімді 

бекітуге, кәсіби білімді қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

5 БК23,ПК

7 

Өндірістік практика 

1 

Диплом алды 

практика 

 Сыбайлас 

жемқорлыққа 

Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты " 

сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке 

3 ОК2,

ОК3,

 Қазақстан Тарихы 

Мәдениеттану 

Еңбекті 

ұйымдастыру және 



қарсы мәдениет 

негіздері 

тікелей қауіп-қатер қатарына қояды және 

мемлекет пен қоғамды осы келеңсіз 

құбылыспен күресте күш-жігерді біріктіруге 

бағыттайды. Қазақстанның осы маңызды 

мәселе бойынша қағидатты ұстанымын 

көрсететін еліміздің басты стратегиялық 

құжаты мемлекеттің алдағы жылдардағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 

негізі болып табылады. 

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

нормалау 

 

Еңбекті 

ұйымдастыру және 

нормалау 

Пән бағдарламасы ғылыми негізделген еңбек 

стандарттары мен жүйені қалыптастыру 

негізінде кәсіпорындағы еңбекті тиімді 

ұйымдастыру проблемасына қатысты көптеген 

мәселелерді қарастырады  

еңбекақы төлеу. Осы курс аясында әр түрлі 

ерекшеліктерді ескере отырып, қызметкердің 

жұмысын ұйымдастырудың негізгі принциптері 

мен тәсілдері ашылады  

нормативтерді есептеу әдістері және еңбекақы 

төлеу нысандары. 

5  Статистика Международная 

экономика 

 Статистика Статистиканы оқытудың мақсаты 

статистикалық әдіснаманы: статистикалық 

деректерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың 

жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін, 

бұқаралық қоғамдық құбылыстар мен 

процестердің заңдылықтары мен үрдістерін, 

олардың сандық сипаттамаларын зерделеу 

болып табылады 

5 БК 7 

БК 11 

БК 37 

ПК 3 

 

Математика в 

экономике 

Еңбекті 

ұйымдастыру және 

нормалау 

Негізгі пәндер циклі 

Таңдау бойынша Компонент 

25 Экономикалық 

саясат 

Мақсаты курс шеңберінде экономикалық 

саясаттың мәнін, түрлері мен теорияларын; 

үкіметтік шешімдерді қабылдау процесін; 

фискалдық, монетарлық, инвестициялық, 

әлеуметтік, валюталық және мемлекеттік 

борышты басқару саясатын ашу. 

3 БК 7 

БК 10 

БК 17 

ПК3 

Қазақстанның 

экономикалық дамуы 

Персоналды басқару 

Ценообразование 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

"Экономиканы мемлекеттік реттеу" 

мамандығының студенттері: - экономиканы 

мемлекеттік реттеу әдіснамасымен танысу; - 

мемлекеттік басқару органдарының өңірдегі 

шаруашылық қызметті реттеу негіздерімен 

танысу; - өңірлік деңгейде мемлекеттің 

әлеуметтік саясатының жекелеген бағыттарын 

басқару жүйелерін зерделеу; - экономикалық 

қызметтің жекелеген бағыттарымен мемлекеттік 

реттеудің шетелдік тәжірибесін зерделеу болып 

табылады 

26 Ценообразование Студенттердің қалыптасуы 

әр түрлі тауар түрлеріне баға белгілеу туралы, 

баға жүйесі туралы, бағаны таңдауға әсер ететін 

факторлар туралы, тауарға сұраныс пен 

ұсыныстың оның бағасына әсері туралы, 

бағалардың кредиттеумен байланысы туралы 

және 

инфляция, баға белгілеу тәсілдері туралы 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Компьютеризация 

бухгалтерского 

учета 

27 

Шығындарды 

басқару және 

еңбекақы төлеу 

Еңбекақы төлеу-персонал шығындарының ең 

салмақты құрамдас бөлігі, сондықтан оны 

басқару кәсіпорынның маңызды міндеті болып 

табылады, ол еңбек кірісінің қызметкердің 

кәсіпорын нәтижелеріне қосқан үлесіне 

сәйкестігін анықтау, ынталандыру төлемдерінің 

құндылығын арттыру, жұмыс берушінің 

жалақыға қатысты кепілдіктері мен 

міндеттемелерінің маңыздылығын арттыру 

мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. 

5 БК 2 

БК 16 

БК 21 

БК 32 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

Ценообразование Сақтандыру, 

сақтандыру құқығы 

Экономика труда "Еңбек экономикасы" пәнін игерудің мақсаты 

экономикалық білім саласы ретінде Еңбек 

экономикасы туралы тұтас түсінікті 

қалыптастыру; әлеуметтік еңбек 

қатынастарының қазіргі заманғы базалық 

тұжырымдамаларын игеру; олардың еңбек 

нарығында, жұмыспен қамту, әлеуметтік-еңбек 

қатынастарын мемлекеттік реттеу саласында 

болып жатқан процестерді талдаудың 

практикалық дағдыларын меңгеру; Еңбек 

экономикасы саласындағы микро және макро 

деңгейлердегі міндеттерді шешу болып 

табылады 



Персоналды 

басқару 

Бұл пән курстың негізгі теориялық 

тұжырымдамаларын, персоналды басқаруды 

жоспарлау және ұйымдастыру тәсілдері мен 

әдістерін қарастырады және зерттейді, ұйым 

менеджерінің немесе кадр қызметі маманының 

функционалдық міндеттерін тиімді орындау 

үшін қажетті дағдыларды қалыптастырады. 

28 Маркетинг Оқу пәнінің мақсаты-маркетингтің теориялық 

негіздері мен категориялық-ұғымдық аппаратын 

зерттеу, сондай-ақ фирмалар мен компаниялар 

қызметінде маркетингтің элементтері мен 

қағидаттарын қолдану бойынша практикалық 

дағдыларды игеру 

5 ОК 9 

БК 7 

БК 14 

БК 23 

БК 30 

БК31 

ПК 4 

ПК 7 

Менеджемент  Сақтандыру, 

сақтандыру құқығы 

Банк маркетингі 

Жоғары оқу орындарының оқу процесіне "банк 

маркетингі" курсын енгізу экономикалық 

бейіндегі мамандарды даярлауды жақсарту 

саласындағы маңызды кезең болып табылады. 

Маркетингтік 

зерттеулер 

Бұл пән маркетинг процесінде қамтылған 

нарықты жаңа өнім идеяларын іздеуден бастап 

тұтынушының осы өнімді пайдалануына дейін 

қарастырады және зерттейді. 

Маркетингті 

басқару 

Нарық жағдайында ұйымның маркетингтік 

қызметін басқару бойынша білімді 

қалыптастырады. Маркетингті жетістік құралы 

ретінде түсінуге ерекше назар аударылады 

бәсекелестік орта жағдайында тұтынушыға 

бағдарланған оның әлеуетін тиімді пайдалану 

негізінде кәсіпорынның коммерциялық 

жетістіктері. 

29 Сақтандыру "Сақтандыру" курсы оқу пәні болып табылады, 

оның мақсаты мен пәні нақты сақтандыру 

қатынастары болып табылады. Бұл пән 

сақтандыру теориясының мәселелерін қамтиды, 

оның экономикалық мәнін, функцияларын, 

рөлін және қазіргі қоғамдағы қолдану аясын 

қарастырады. 

5 БК 2 

БК 5 

БК 10 

БК 15 

БК 29 

ПК 9 

 

 Государственное 

регулирование 

экономики, 

Маркетинг 

Экономика 

природопользования 

Сақтандыру 

құқығы 

. Курс бағдарламасында көзделген сақтандыру 

құқығы және құқық қолдану практикасының 

проблемалары саласында толық және 

тереңдетілген теориялық білім беру, заңгердің 

құқықтық ойлауы мен құқықтық санасын 

дамыту, заң тұрғысынан нақты құқықтық 

проблемаларды талдауға және шешуге 

жақындау, сақтандыру заңнамасын бағдарлауға 

және дұрыс қолдануға мүмкіндік беретін 

практикалық дағдыларды дамыту 

31 IT-консалтинг Студенттерде кәсіби және зияткерлік қызмет 

түрі ретінде АТ-консалтинг туралы жүйелі 

түсінік қалыптастыру 

5 БК 4 

БК 10 

БК 11 

БК 12 

БК 15 

БК 17 

БК 22 

БК 24 

 БК 30 

ПК 2 

Сақтандыру, 

сақтандыру құқығы 

Управленческийучет 

Бухгалтерлік 

есепті 

компьютерлендіру 

"Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру" пәнін 

оқытудың сипаттамасы - студенттерді есеп 

жүргізу ережелері ұсынылған " 1С: 

Предприятие 8.2" технологиялық платформасын 

және "Қазақстан үшін Бухгалтерия" 

конфигурациясын (қолданбалы шешімін) қоса 

алғанда, "1С: Бухгалтерия для Казахстана" 

бағдарламалық өнімімен таныстыру. 

1С: бухгалтерия . Бұл пән "1С Бухгалтерия, версия 8.1" 

конфигурациясы негізінде реттелетін және 

салық есептілігі нысандарын құрастырумен 

аяқталатын ұйымның бухгалтерлік есебін 

жүргізу бойынша толассыз практикалық жағдай 

негізінде бухгалтерлік есепті және салық есебін 

ұйымдастырудың негізгі қағидаттарын қарайды 

және зерделейді 

Современные IT-

программы 

Әртүрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінде 

ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметке 

қабілетті педагогикалық білім беру (білім 

берудегі ақпараттық технологиялар) 

саласындағы мамандарды тереңдетілген іргелі 

және кәсіби даярлауды қамтамасыз ету. 

32 

 

Управленческийуч

ет 

" Управленческийучет " пәнін оқу барысында 

студенттер басқарушылық есеп мазмұны 

саласында білім, сондай-ақ шығындардың 

жалпы жіктемесін пайдалана отырып өзіндік 

құнды есептеудің, шығынсыздыққа талдау 

жүргізудің және Ұйымның бюджетін жасаудың 

практикалық дағдыларын алуы тиіс 

5 

 

БК22 

БК23,Б

К24,Б

К25,Б

К26,Б

К27 

БК 36 

Бухгалтерлік есеп Экономика 

природопользования

, Экологиялық  

менеджмент 



Кәсіпорынның 

бәсекеге 

қабілеттілігі 

"Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі" пәнінің 

мақсаты-студенттердің қазіргі экономика 

жағдайында кәсіпорындардың тұрақты бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастырудың заңдылықтары 

мен әдістері туралы білімдерін игеру. 

ПК 10 

БК 13 

БК 17 

БК33 

БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі 

Болашақ экономистерді тиімді инвестициялық 

қызмет шарттарымен таныстыру. 

34 Экономика 

природопользовани

я 

«Экономика природопользования» 

экономикалық мамандық студенттеріне 

арналған, ол студенттерді курстың мазмұнымен, 

оның өзектілігі мен қажеттілігімен, курс 

саясатымен, студенттердің оқу процесінде 

алатын дағдылары мен дағдыларымен 

таныстырады. 

3 ОК9 

БК 17 

БК 38 

ПК 5 

Өнеркәсіпті 

ұйымдастыру 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Экологиялық 

менеджмент 

Пәнді игерудің мақсаты студенттердің 

кәсіпорында өндірісті экологияландыруды 

ұйымдастыру және басқару үшін табиғатты 

ұтымды пайдалану бойынша арнайы білім алуы 

болып табылады 

Кәсіпорын 

қызметін 

экологиялық-

экономикалық 

бағалау 

Пән мазмұнының бағдарламасы мынадай 

мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған: 

организмдер мен қоршаған ортаның кәсіби 

қызметте өзара байланысы туралы түсінік беруі; 

Қазақстанның табиғи ресурстарының 

экономикалық жай-күйін талдауды және 

қоршаған ортаға мониторинг жүргізуді үйренуі; 

табиғатты ұтымды пайдаланудың экологиялық 

қағидаттарын қолдану дағдыларын алуы тиіс 

35 Өндірісті 

ұйымдастыру 

Бұл курстың мақсаты нарықтық шаруашылық 

жүргізу жағдайында кәсіпорын мен өндірістің 

жұмыс істеуінің экономикалық тетігін зерттеу 

негізінде студенттерде экономикалық ойлауды 

дамыту болып табылады 

5 БК 4 

БК 10 

БК 16 

БК 18 

БК 27 

БК 33 

БК 38 

ПК 6 

ПК 10 

 

Менеджмент  Экологиялық 

менеджмент 

Өнеркәсіп 

экономикасы 

"Өнеркәсіп экономикасы" пәнінің әдіснамалық 

негіздерін зерделеу және практикалық 

тапсырмаларды орындау экономика 

салаларының қазіргі жай-күйі мен даму 

үрдістерін талдау, халық шаруашылығы 

өнеркәсібінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау, 

қосылған құны жоғары өнеркәсіптік өндірістер 

шоғырланған басым салаларды негіздеу 

саласында дағдыларды қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

 

37 Кәсіпорын 

экономикасы 
Білім алушылардан Ұйымның экономикалық 

жүйе ретінде жұмыс істеуінің принциптері мен 

заңдылықтары туралы, оның тиімділігін 

арттыру мақсатында кәсіпорынның қызметін 

жоспарлау және басқару әдістері туралы 

кешенді білім алу. 

5 БК 20 

БК21 

БК29 

ОК5 

ПК2, 

ПК6 

Кәсіпкерлік Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

38 Диплом алды 

практика 
Негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі 

ретінде диплом алдындағы практика оқудың 

соңғы кезеңі болып табылады. Білім алушылар 

теориялық және практикалық оқыту 

бағдарламасын толық меңгергеннен кейін 

өткізіледі. Диплом алдындағы практика жоғары 

білікті мамандарды даярлау бойынша оқу 

процесінің маңызды бөлігі болып табылады 

және кәсіпорындарда, мекемелер мен 

ұйымдарда, ғылыми-зерттеу институттарында 

жүргізіледі 

12 БК33 

БК23,П

К5,ПК

7 

ПК8 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

39 Региональная 

экономика 
Региональная экономика экономикалық 

ғылымның маңызды салаларының бірі болып 

табылады. Оны танудың негізгі объектісі-

ұлттық экономикаға қатысты тұтас жүйеде 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, 

экономиканы реформалау және оны одан әрі 

тұрақтандыру және тұрақты даму белгілі бір 

аймақтық факторлар мен жағдайлармен тығыз 

байланысты 

5  Кәсіпкерлік Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

 Вузовское компонентыминору 

40  Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 
Курстың қысқаша сипаттамасы: ағылшын тілі 

10 ОК10 

БК8 

Шет тілі Ағылшын тілінде 

ауызша және 



бағдарламалары 

(UpperIntermidiat

e, Advance, 

Proficiency)/ 

(өзін-өзі атау-ағылшын, ағылшын тілі)-үнді-

еуропалық тілдер отбасының неміс 

филиалының Батыс тобының ағылшын-фриз 

кіші тобының тілі. Ағылшын тілі—XIX 

ғасырдағы Британ империясының отарлық 

саясатының және АҚШ-тың XX-XXI 

ғасырлардағы әлемдік ықпалының салдары 

болып табылатын ең маңызды халықаралық тіл. 

Ағылшын тілінің диалектілері мен 

диалектілерінің айтарлықтай әртүрлілігі бар 

жазбаша сөйлеу 

практикасы 

41 Ағылшын 

тілінде ауызша 

және жазбаша 

сөйлеу 

практикасы 

EAP или English for Academic Purposes - бұл 

ғылыми жұмыстар, дипломдар, эсселер, әдеби 

шығармаларға шолулар және т.б. жазу үшін 

қолданылатын ерекше тілдік стиль. Өйткені, 

лексика мен грамматикаға басты назар 

аударылады, ал кейде жазу артта қалады. 

Сондықтан академиялық жазуды дамыту-бұл 

ағылшын тіліндегі ең жақсы оқу, ол сіздің 

біліміңізді жаңа деңгейге көтереді. 

Академиялық ағылшын тілі шетелде оқуды 

және жұмыс істеуді жоспарлап отырғандарға, 

сондай-ақ танымал Кембридж IELTS, TOEFL 

және ESL емтихандарын тапсырғандарға өте 

қажет 

5 ОК10 

БК8 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Международные 

стандартизирован

ные языковые 

курсы 

42 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы 

Герцог IELTS курстары құрылды және 

студенттерге тестті түсінуге және оған 

дайындалуға көмектеседі. Тестке дайындалу 

арқылы студенттер жетістікке жету және 

мақсаттарына жету үшін қажетті дағдыларды 

дамытады. 

5 ОК10 

БК8 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

 

Бейіндік пәндер циклі 

Таңдау бойынша Компонент 

43 Өндірістік 

менеджмент 
. Өндірістік және сервистік жүйелерді басқару 

саласында кәсіби қызметті жүргізу үшін білім 

мен құзыреттер кешенін қалыптастыру 

5 БК18,БК

19,БК20 

БК38 

БК39 

ПК10 

Кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігі 

Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау, 

кәсіпорын 

қызметін 

жоспарлау 

экономикасы 

Сапаны басқару 
Бұл курсты оқытудың мақсаты-бакалаврларда 

менеджменттің заманауи тұжырымдамасы 

ретінде сапаны басқару туралы тұтас жүйелік 

идеяны қалыптастыру, сонымен қатар өнім, 

қызмет, жұмыс сапасын басқару, отандық 

кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі 

саласындағы дағдылар мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

Еңбек 

нарығының 

экономикасы 

Пәннің мақсаты-студенттерді еңбек нарығында 

болып жатқан экономикалық процестермен 

таныстыру. Атап айтқанда, әңгіме халықтың 

өмір сүру деңгейін арттыру үшін экономикалық 

алғышарттар жасауға бағытталған еңбек 

нарығының басым проблемаларын шешуді 

анықтау және оңтайландыру туралы болып отыр 

Отраслевая 

экономика 

 «Отреслевая экономика» Пәнін игерудің 

мақсаттары: студенттердің салалық нарықтар 

экономикасының экономикалық негіздерін 

теориялық меңгеруі; нарықтық құрылымдарды 

зерттеуге және салалардың жұмыс істеуіне 

қатысты практикалық талдау дағдыларын игеруі 

болып табылады 

44 Салықтар және 

салық салу 
"Салық және салық салу" пәнін оқыту 

студенттердің Қазақстан Республикасында 

қолданылатын салық салу жүйесінің теориялық 

және әдіснамалық негіздерін білуін және салық 

төлеушінің бюджетке жарнаға жататын салық 

сомасын есептеу және төлеу бойынша 

практикалық дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

5 БК19 

БК 35 

ПК 4 

ПК 5 

Өндірістік 

менеджмент 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

Салықтық 

жоспарлау 

"Салықтық жоспарлау" пәнін оқытудың мақсаты 

теориялық негіздер мен оларды қолдану 

дағдылары мен дағдыларын қалыптастыратын 

пән болып табылады. 

микро және макро деңгейлердегі салықтық 

жоспарлау тетіктері, олардың сатылары, 

құралдары және 

өткізу жағдайында мемлекет тұрғысынан да, 

шаруашылық жүргізуші субъектілер 



тұрғысынан да 

ішкі және халықаралық операциялар. 

Налоговый учет 

и отчетность 
.«Налоговый учет» ұйымның ішкі міндеттерін 

шешуге арналған. 

45 Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау 

студенттердің аналитикалық ойлауын 

қалыптастыру, кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін басқару және жақсарту 

жөніндегі міндеттерді шешу үшін 

Экономикалық талдаудың арнайы әдістері мен 

тәсілдерін меңгеру және өндірістік қызметтің 

нәтижелерін бағалау және өндіріс тиімділігін 

арттыру резервтерін анықтау болып табылады 

8 БК4,

БК5,

БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

 Статистика  

Кәсіпкерлік 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

Кәсіпорын 

қызметін 

жоспарлау 

экономикасы 

Оқу мақсаты: кәсіпорын жұмысын жоспарлау 

және ұйымдастыру туралы базалық деңгейде 

білім алу, оқушылардың тұлғаның табысты 

әлеуметтенуі үшін қажетті дағдыларды, 

іскерліктер мен негізгі құзыреттіліктерді 

меңгеру 

Фирма 

экономикасы 

Пән мазмұнының бағдарламасы білім 

алушылардан сыртқы және ішкі еңбек 

нарықтарының жұмыс істеуінің экономикалық 

теориясының негіздері туралы базалық білім 

алуға келесі мақсаттарға қол жеткізуге 

бағытталған. 

Экономика 

недвижимости 
" Экономика недвижимости " пәнін игерудің 

мақсаты студенттердің кәсіпкерлік қызметтің 

маңызды саласы ретінде жылжымайтын мүлік 

нарығының жұмыс істеуі саласындағы 

теориялық, әдістемелік және практикалық 

білімдерін зерттеу болып табылады 

46 Экономика 

зарубежных 

стран 

«Экономика зарубежных стран» бұл 

студенттердің әлемдегі жетекші елдердің 

экономикалық дамуына тән және жалпы 

белгілер туралы білім жүйесін қалыптастыру, 

бұл шетелдік тәжірибені отандық мәселелерді 

шешу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 

8 БК4,

БК5,

БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

Өндірістік менеджмент Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

Халықаралық 

сауда 

Халықаралық сауда теориясының курсы 

Микроэкономика мен макроэкономикамен қатар 

жалпы экономикалық теорияның бөлігі болып 

табылады. Сыртқы экономикалық әсерді есепке 

алмағанда, ұлттық экономиканы талдау толық 

емес және бұрмаланған болады. Қазіргі 

жағдайда тауар және қаржы нарықтарын 

интернационалдандыру тереңдетілуде, ұлттық 

экономикалардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігі күшейе түсуде, олар әрбір жеке елдің 

дамуына барған сайын көбірек әсер етеді. 

Сыртқы факторды есепке алу тиімді 

макроэкономикалық саясатты жүргізудің 

қажетті шарты болып табылады. 

Экономика 

интеграционных 

процессов 

бұл курс студенттердің экономикалық ойлауын 

аймақтың жұмыс істеуінің экономикалық 

механизмін және оның жеке құраушы 

элементтерін нарықтық шаруашылық жүргізу 

жағдайында зерттеу негізінде дамыту болып 

табылады 

Организация и 

технология 

внешнеторговых 

операций 

Халықаралық Экономика теориясының бағыты 

Микроэкономика мен макроэкономикамен қатар 

жалпы экономикалық теорияның бөлігі болып 

табылады. Сыртқы экономикалық әсерді есепке 

алмағанда, ұлттық экономиканы талдау толық 

емес және бұрмаланған болады. Қазіргі 

жағдайда тауар және қаржы нарықтарын 

интернационалдандыру тереңдетілуде, ұлттық 

экономикалардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігі күшейе түсуде, олар әрбір жеке елдің 

дамуына барған сайын көбірек әсер етеді. 

Сыртқы факторды есепке алу тиімді 

макроэкономикалық саясатты жүргізудің 

қажетті шарты болып табылады. 

Әлемдік тауар 

нарықтары 
Пәннің мақсаты-студенттерді еңбек нарығында 

болып жатқан экономикалық процестермен 

таныстыру. Атап айтқанда, әңгіме халықтың 



өмір сүру деңгейін арттыру үшін экономикалық 

алғышарттар жасауға бағытталған еңбек 

нарығының басым проблемаларын шешуді 

анықтау және оңтайландыру туралы болып отыр 

Капиталдың 

әлемдік 

қозғалысы 

Теорияның бағыты Микроэкономика мен 

макроэкономикамен қатар капиталдың әлемдік 

қозғалысы жалпы экономикалық теорияның 

бөлігі болып табылады. Сыртқы экономикалық 

әсерді есепке алмағанда, ұлттық экономиканы 

талдау толық емес және бұрмаланған болады. 

Қазіргі жағдайда тауар және қаржы нарықтарын 

интернационалдандыру тереңдетілуде, ұлттық 

экономикалардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігі күшейе түсуде, олар әрбір жеке елдің 

дамуына барған сайын көбірек әсер етеді. 

Сыртқы факторды есепке алу тиімді 

макроэкономикалық саясатты жүргізудің 

қажетті шарты болып табылады. 

47 

 

 

 

 

 

 

 

Әлемдік 

экономика және 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастар 

Мемлекеттер, аймақтық топтар, трансұлттық 

корпорациялар және әлемдік экономиканың 

басқа субъектілері арасындағы экономикалық 

қатынастар. 

Валюта-қаржы, сауда, өндіріс, Еңбек және басқа 

да қатынастарды қамтиды. Халықаралық 

экономикалық қатынастардың жетекші нысаны 

валюта-қаржы қатынастары болып табылады. 

5 БК4,

БК5,

БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

Өндірістік менеджмент Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

Халықаралық 

бизнес 
Халықаралық бизнесті әр түрлі елдерде 

орналасқан әр түрлі меншік нысандарындағы 

фирмалардың немесе олардың бөлімшелерінің 

іскерлік өзара әрекеті ретінде анықтауға болады, 

олардың негізгі мақсаты бір операцияның 

іскери арасындағы пайда мен 

артықшылықтардан пайда табу болып 

табылады. 

Халықаралық 

маркетинг 
Кәсіпорынның сауда-өткізу қызметін зерттеу 

және тауарлар мен қызметтерді өндірушіден 

тұтынушыға жылжыту және өндіру процесіне 

әсер ететін барлық факторларды зерттеу 

саласындағы елден тыс іс-шаралар кешені. 

Валюталық 

операциялар 
Валюталық операциялар-бұл валюталық 

құндылықтармен міндеттемелерді орындауға 

немесе өзгеше тоқтатуға және оларды төлем 

құралы ретінде, сондай-ақ меншік 

құқықтарының ауысуын көздейтін өзге де 

жағдайларда пайдалануға бағытталған іс-

әрекеттер. 

48 Экономика АПК 
Пән бағдарламасы ғылыми негізделген еңбек 

стандарттары мен еңбекақы жүйесін 

қалыптастыру негізінде кәсіпорындағы еңбекті 

тиімді ұйымдастыру проблемасына қатысты 

көптеген мәселелерді қарастырады. Осы курс 

шеңберінде әр түрлі өндірістердің 

ерекшеліктерін, нормативтерді есептеу әдістері 

мен еңбекақы төлеу нысандарын ескере 

отырып, қызметкердің еңбегін ұйымдастырудың 

негізгі қағидаттары мен тәсілдері ашылады. 

8 БК4,

БК5,

БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

Өндірістік менеджмент Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

Экономикастрои

тельства 
Құрылыс инвестициялық қызметтің ажырамас 

бөлігі болғандықтан, құрылыс ұйымдарының 

экономистері Инвестициялық жобалаудың 

негіздерін, инвестициялық циклдің құрамын 

және инвестициялық-құрылыс қызметінің 

орнын білуі, инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау құралдарын меңгеруі тиіс 

Мұнай-газ 

өнеркәсібінің 

экономикасы 

мұнай мен газды өндіру және өңдеу 

аудандарына жақын аудандардағы адамдар. 

Осылайша, Қазақстандағы ең ірі салааралық 

кешендердің бірі отын-энергетика кешені болып 

табылады. Мұнда мұнай өнеркәсібі жетекші рөл 

атқарады. Газ өнеркәсібі де қарқынды дамып 

келеді. Бұл салалардың дамуы табиғи 

ресурстарды пайдалануды және қоршаған 

ортаны қорғауды талап етеді. Фактілер 

Қаражанбас мұнайы өте ауыр, темір көп. Екінші 

жағынан, Эмба майы жеңіл және майлы, 



көбінесе мазут және майлау майы ретінде 

қолданылады. 

Әлеуметтік сала 

экономикасы 
Халықаралық экономика белгілі бір тауарға 

сұраныс пен ұсыныс заңдылықтары және оны 

өндіру факторлары, баға белгілеу және 

кірістерді бөлу тетіктері, сондай-ақ 

макроэкономикалық реттеудің кейбір 

элементтері сияқты маңызды мәселелерді 

қамтиды. 

Қорытынды аттестаттау 

 Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

және кешенді 

емтихан тапсыру 
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 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Бағалау саясаты объективтілік,ашықтық,саралау икемділігіне негізделеді. 

Институт студенттерінің ББ оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау ағымдағы,межелік 

қорытынды бақылау жолымен балдық-рейтингтік жүйе(БРЖ)бойынша жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады(білім алушылардың білімін бағалаудың 

жалпыланған критерийлерін қараңыз). 

 

Білім алушылардың білімін бағалаудың жалпыланған критерийлері(ағымдағы бақылау) 
А бағасы қойылған сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап берілген кезде, тұжырымдамалармен еркін жұмыс 

жасауда, оның маңызды және маңызды емес белгілерін, себеп-салдарлық байланыстарды ажырата білуінде 

көрінетін объект туралы саналы білімнің жиынтығы көрсетілген. Объект туралы білім оны осы ғылым 

жүйесінде және пәнаралық қатынастарда түсіну аясында көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан 

тұжырымдалған, әдеби тілде жазылған, қисынды, дәлелді, студенттердің авторлық ұстанымын көрсетеді. 

А- бағасы қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген, объект туралы саналы білімнің жиынтығы 

көрсетілген, тақырыптың негізгі ережелері дәлелденген жағдайда қойылады; жауапта ашылатын 

ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін көрсететін нақты құрылым, логикалық дәйектілік 

байқалады. Объект туралы білім оны осы ғылым жүйесінде және пәнаралық қатынастарда түсіну аясында 

көрсетіледі. Жауап әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Жауап беру процесінде білім алушы өз бетінше 

түзеткен ұғымдарды айқындаудағы кемшіліктерге жол берілуі мүмкін. 

В+ білім алушыларға қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген, тақырыптың негізгі ережелері 
дәлелденген жағдайда қойылады жауапта ашылатын ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін 

көрсететін нақты құрылым, логикалық дәйектілік байқалады. Жауап әдеби тілде ғылым тұрғысынан 

берілген. Жауапта білім алушының оқытушының көмегімен түзеткен кемшіліктеріне жол берілген. 

В қойылған сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап берілген жағдайда, маңызды және маңызды емес 

белгілерді, себепсалдарлық байланыстарды анықтау мүмкіндігі көрсетілген. Жауап нақты құрылымдалған, 

қисынды, әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Білім алушы оқытушының көмегімен түзеткен 

кемшіліктер немесе елеусіз қателіктер жіберілуі мүмкін. 

В- қойылған сұраққа толық жауап берілген кезде, маңызды және маңызды емес белгілерді, себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтау мүмкіндігі көрсетілген. Жауап нақты құрылымдалған, қисынды, ғылым 

тұрғысынан берілген. Алайда, студенттерге жетекші сұрақтар арқылы түзетілген кішігірім қателіктер 

немесе кемшіліктер жіберілді. 
С+ қойылған сұраққа толық, бірақ жеткілікті дәйекті жауап берілмеген жағдайда қойылады, бірақ сонымен 

бірге маңызды және елеусіз белгілер мен себеп-салдарлық байланыстарды ажырата білу қабілеті 

көрсетіледі. Жауап қисынды және білім алушы өз бетінше түзете алмайтын негізгі ұғымдарды анықтауда 1-

2 қате жіберілуі мүмкін. 

С бағасы толық емес және толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. Презентация логикасы мен 

дәйектілігі бұзылған. Ұғымдарды ашуда, терминдерді қолдануда қателіктер жіберілді. Білім алушы маңызды 

және маңызды емес белгілерді және себеп-салдарлық байланыстарды өз бетінше анықтай алмайды. Білім 

алушы жалпыланған білімдерін нақтылай алады, мысалдарда олардың негізгі ережелерін тек оқытушының 

көмегімен дәлелдей алады. Сөйлеуді тіркеу түзетуді қажет етеді. 



С- толық емес жауап, логика және презентация дәйектілігі Елеулі бұзушылықтарға ие болған жағдайда 

қойылады. Ашылған ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін анықтауда студенттердің олардың 

маңызды және маңызды емес белгілері мен байланыстарын түсінбеуі салдарынан өрескел қателіктер 

жіберілді. Жауапта тұжырымдар жоқ. Жалпыланған білімнің нақты көріністерін ашу мүмкіндігі 

көрсетілмеген. Сөйлеуді тіркеу түзетуді, түзетуді қажет етеді. 

D+ бағасы толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. Логикалық презентация бар. Тренингке дәлелдеу 

қиын. Терминдердің, ұғымдардың анықтамаларында, фактілердің, құбылыстардың сипаттамасында 

көптеген маңызды қателіктер. Жауапта тұжырымдар жоқ. Сөйлеу сауатсыз. Қосымша сұрақтарға жауап 
бергенде, мұғалім мұғалімнің нұсқауынан кейін ғана білім арасындағы байланыстың бар екенін түсіне 

бастайды. 

D  ол анықтамаларда елеулі қателіктері бар сұрақ тақырыбы бойынша шашыраңқы білім болып табылатын 

толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. Фрагментация, қисынсыз презентация бар. Оқытушы осы 

ұғымның, теорияның, құбылыстың модульдің (пәннің) басқа объектілерімен байланысын түсінбейді. 

Тұжырымдар, нақтылау және дәлелдеме жоқ. Сөйлеу сауатсыз. Оқытушының қосымша және нақтылайтын 

сұрақтары білім алушының қойылған сұраққа ғана емес, модульдің (пәннің) басқа сұрақтарына да жауабын 

түзетуге әкелмейді. 

F толық емес жауап берілген жағдайда, анықтамаларда өрескел қателер бар. Презентацияның қисыны жоқ. 

Қорытындылар, презентацияның дәлелі жоқ. Сөйлеу толығымен сауатсыз. Мұғалімнің қосымша және 

нақтылайтын сұрақтарына жауаптар жоқ. 

FX бағасы , егер білім алушы бағдарламада көзделген негізгі материалды білудегі олқылықтарды тапса, 
модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын меңгермесе, жауаптарда қағидаттық қателіктер 

жіберсе, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген жекелеген тапсырмаларды 

орындамаса, бағдарламада көзделген барлық негізгі әдебиетті пысықтамаса, қойылады. 

 

"Қанағаттанарлықсыз" деген бағаға 0 сандық баламасы және 0-24 пайыздық мазмұны бар F әрпі сәйкес 

келеді. Бұл бағалау, егер білім алушыларға негізгі материалмен байыпты жұмыс жүргізу қажет болса, 

модуль (пән) бағдарламасының жартысынан көбін меңгермеген болса, жауаптарда қағидаттық қателіктер 

жіберген болса, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген тапсырмаларды 

орындамаған, бағдарламада көзделген барлық негізгі әдебиеттерді пысықтамаған жағдайда қойылады. 

"F" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы осы оқу пәніне/модуліне 

қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының 
барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

 

Оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 

Бақылау түрлері: студенттерді оқыту нәтижелерін бағалау (ағымдағы бақылау) (оқу сабақтарының кестесіне 

және пәннің силлабусына сәйкес жүргізіледі); межелік бақылау (бір оқу пәні шеңберінде бір академиялық кезең 

ішінде); қорытынды бақылау (оқу жоспарына, академиялық күнтізбеге және силлабусқа сәйкес). 

Бақылау формалары: реферат, ауызша сұрау, жазбаша жұмыс, презентация дайындау және т. б. 

Жиынтық бағалау кезінде білім алушылардың оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырма, оның ішінде аралық 

бақылау үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады және үлгерімді ағымдағы бақылаудың соңғы нәтижесі 

(рұқсат беру рейтингі) академиялық кезең ішінде алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасын 

есептеумен жүргізіледі. 

 
 

 

 

 

RD=(ТУ1+...+ТУn+RК1+…+RКm)/(n+m) 

 
RD-төзімділік рейтингі; 

ТШ-ағымдағы үлгерім-әрбір орындалған тапсырма 

үшін балл (межелік бақылаудан басқа); 

N-орындалған жұмыстардың саны  

білім алушыларға ағымдағы 

семестр (шетелдік бақылауды қоспағанда); 

m-аралық бақылау саны; 

RК-әрбір шетелдік бақылау үшін балл. 

 

 

Пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыға оның оқу жетістіктерінің бағасы болып табылатын 

қорытынды баға қойылады: 

И = RD * 0,6 + Е*0,4 
мұндағы и-пән бойынша қорытынды баға; 

RD-үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы(өткізу рейтингі); 

Е-қорытынды бақылау (емтихан) бағасы. 

Дәстүрлі бағалау шкаласына көшірілген білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік 

әріптік жүйесі 

 



Әріптік Баллдық Проценттік Тест қорытындысы Дәстүрлі бағалау 

А 4,0 95 – 100 29 - 30  

Өте жақсы А- 3,67 90 – 94 27 - 28 

В+ 3,33 85 – 89 26  

Жақсы 

 
В 3,0 80 – 84 24 - 25 

В- 2,67 75 – 79 23 

С+ 2,33 70 – 74 21 - 22 

С 2,0 65 – 69 20 

Қанағаттандырарлық 

 

С- 1,67 60 – 64 18 - 19 

Д+ 1,33 55 – 59 17 

Д 1,0 50 – 54 15 - 16 

FХ 0 25 - 49 10 - 14 Қанағаттандырарлықсы

з F 0 0 - 24 0 - 9 

 
Академиялық адалдық 

Академиялық адалдық немесе академиялық алаяқтық - бұл ғылыми және білім беру қызметімен байланысты 

алаяқтықтың немесе алдаудың кез-келген түрі.  Академиялық адалдықтың негізгі қағидаттары: 

      1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді қалыптастыратын негізгі институционалдық 

құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету; 

      2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және 

объективті қағидаларын бекіту; ; 

      3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде білім алушының 

кредиттерін қайта есепке алудың нақты тетігі мен рәсімін айқындау арқылы білім алушының дәйекті және 

үздіксіз оқу траекториясын қамтамасыз ету; 

      4) академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде оқытушының өз білім 
алушыларына құрмет көрсетуі; 

      5) академиялық адалдықты ілгерілеткені және қорғағаны үшін білім беру процесіне қатысушыларды 

көтермелеу және ынталандыру; 

      6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы; 

      7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлерін айқындау; 

      8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

шаралар қабылдау; 

      9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық 

адалдық көріністеріне жол бермеуге мүмкіндік беретін академиялық орта құру болып табылады. 

Академиялық адалдық түрлеріне мыналар жатады: 

-Плагиат: тиісті сілтемесіз басқа адамның идеяларын, сөздерін немесе мәлімдемелерін иемдену немесе көбейту.  

Қосымша құру: деректерді, сілтемелерді немесе академиялық процеске қатысты кез-келген басқа ақпаратты 
бұрмалау. 

-Алдау: оқытушыға немесе әріптестерге жалған ақпарат беру, мысалы, сабақты өткізіп жіберудің жалған себебі 

немесе жұмыс аяқталды деген жалған мәлімдеме. 

-Көшіру: сыртқы көмекті тиісті рұқсатсыз немесе осы көмекті пайдалануды мойындамай-ақ қолдануға кез-

келген әрекет. 

-Саботаж: басқалардың жұмысын тоқтатуға немесе басқалардың жұмысын толығымен тоқтатуға бағытталған 

әрекеттер. Мұндай әрекеттерге кітапхана кітаптарынан беттерді жырту немесе басқа адамдардың 

эксперименттерін үзу жатады. 

Тапсырмаларды орындаудағы адалдық университет миссиясы үшін және студенттің жеке басының тұтастығын 

дамыту үшін қажет. Алдау, плагиат немесе академиялық адалдықтың басқа түрлеріне жол берілмейді және 

тапсырманың орындалмауы немесе сабақтан тыс уақытта қайта тапсыруды қамтитын тиісті санкцияларға 
әкеледі. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін мүмкіндіктер 

 Мүмкіндігі шектеулі студенттерді оқыту процесінің өзіндік ерекшеліктері бар: 

1) оқу жүктемесі сағаттарының санын қысқарту; 

2) икемді оқыту режимі; 

3) тәртіп талаптарын ыңғайлы уақытта тапсыру; 

4) Бақылау нормативтерін тапсырудың орнына физикалық қасиеттері бойынша жаттығулар кешенін жасауға, 

рефераттар жазуға жазбаша жұмыс беріледі. 

5) жүріп-тұруды шектеуге байланысты оқу сабақтарына тұрақты емес баруға рұқсат етіледі; 

 Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі 


