






1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

 1.1 Бағдарлама циклы: 

  Бірінші цикл: бакалавриат 6 ҰБШ/ СБШ / ХСБК деңгейі 

 

 1.2 Берілген дәреже: 6В04101 Экономика білім беру бағдарламасы 

бойынша бизнес және менеджмент 

 1.3 Жалпы кредиттер: 240 академиялық кредит / 240 ECTS 

 

 1.4 Оқудың типтік ұзақтығы: 4 жыл 

 

 1.5 ББ-ның айрықша белгілері  

Бизнес және менеджмент бағыты бойынша бакалаврларды даярлауға 

арналған білім беру бағдарламасы Дублиндік дескрипторлар негізінде 

қалыптасатын және әдістемелік, пәндік және жалпы дайындық құзыреті 

арқылы көрінетін оқыту нәтижелерімен анықталады. Студенттің 

лингвистикалық білімдер жүйесін меңгеру, тілдің жұмыс істеу механизмдері 

мен сөйлеу әрекетінің алгоритмдерін түсіну, стратегиялар мен дамыған 

танымдық қабілеттер мен көптілді құзыреттілікті игеру үшін тілдік 

дайындық модулі жасалды, ол елдің бүкіл білім беру жүйесін 

компьютерлендіру саласында маман даярлауға бағытталған. 

 Бұл білім беру бағдарламасы осы саладағы қазіргі заманғы отандық 

және халықаралық оқыту тәжірибесін, авторлық құқық пен ұжымдық 

ғылыми жетістіктерді және мамандандыру саласындағы оқу-әдістемелік 

әзірлемелерді, жұмыс берушілердің талаптары мен еңбек нарығының 

сұраныстарын ескере отырып әзірленді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОПТЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ РАЦИОНАЛЫ 
 

1 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты 

 

 1.1 Бағдарлама циклы: 

 Бірінші цикл: бакалавриат 6 ҰБШ / СБШ / ХСБК деңгейі 

 

 1.2 Берілген дәреже: 6В04101 Экономика білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры 

 

 1.3 Жалпы кредиттер: 240 академиялық кредит / 240 ECTS 

 

1.1 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 6В04101 - 

«Экономика» бизнес және менеджмент жоғары білімі бар мамандарға заманауи сапа 

талаптарына жауап беретін көшбасшылық қасиеттер. 

Экономиканың инновациялық дамуы барлық сатыдағы кәсіпорындардың білікті 

қызметкерлерінің барлық кезеңдерде қатысуын талап етеді. Ақпараттың көлемі мен 

сапасының жедел өсуі заманауи бизнес-процестерді қоса отырып, экономикалық салада 

қабылданатын шешімдердің сапасына үлкен талап қояды. 

Нарықтық қатынастар субъектілерінің қызметінде жетістікке жету үшін 

қызметкерлерге, ең алдымен, ақпараттық ортаның құрылымы, экономикалық қатынастар 

туралы терең білім, экономикалық даму процестерін сауатты талдау, олардың ықтимал оң 

және теріс салдарын объективті бағалау, кәсіпорындар мен тұтастай экономиканың 

дамуын болжай білу қажет. Бірнеше тілді еркін меңгерген. Елдің тиімді әлеуметтік-

экономикалық дамуы және экономикада болып жатқан өзгерістер ҚР-дағы әлеуметтік, 

экономикалық және басқа да қоғамдық құбылыстар мен процестер туралы толық және 

сенімді статистикалық ақпаратты уақтылы дайындау және талдау қажеттілігімен 

байланысты. 

Осы ережеге сүйене отырып, осы білім беру бағдарламасын енгізудің мақсаттары:: 

- түлекті нақты ұйымды басқару технологиясын әзірлеу, енгізу және қолдану 

саласындағы ұйымдастырушылық-технологиялық қызметке дайындау; 

- түлекті басқару процесімен байланысты өндірістік-басқару қызметіне дайындау, 

оның ішінде: өндірісті басқару; 

- басқарудың тиімді жүйесін құру; басқарушылық шешімдердің тиімділігін талдау, 

өндірістік қызметтің барлық спектрі бойынша бақылауды жүзеге асыру; 

- бітірушіні ұйымдар мен кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызметті жүзеге 

асыруға дайындау; 

- студенттердің кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді тиімді шешу үшін қажетті 

жеке қасиеттерін тәрбиелеу, көптілді және көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру; 

-студенттердің әмбебап құзыреттілігін дамыту, оның ішінде кең мәдени ой-өрісін, 

белсенді азаматтық ұстанымды, коммуникациялық дағдыларды, ұйымдастырушылық-

басқарушылық шешімдерді дәлелдеу және қабылдау қабілетін, заманауи ақпараттық 

технологияларды меңгеруді дамыту, өзін-өзі дамытуға ұмтылысты және этикалық 

құндылықтар мен салауатты өмір салтын ұстануды қалыптастыру; 

- экономика және бизнес салаларында ақпараттық-аналитикалық және кәсіпкерлік 

қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін студенттердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру.  



Экономика және бизнес бакалаврларын даярлаудың модульдік білім беру 

бағдарламасының негізгі 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 саласында толыққанды, сапалы 

білім, Кәсіби құзыреттілік 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; 

шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту; 

- түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі, мамандығы бойынша 

барынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

- студенттердің жеке білім беру бағдарламаларын таңдауы; 

- ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты дайындықты қамтамасыз ету; 

- халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылымдар тоғысында 

іргелі курстарды игеру; 

- білім алушылардың таңдаған оқу траекториясы бойынша теориялық, практикалық 

және жеке дайындығын тереңдету; 

- білім алушылардың өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін, Еңбек 

және оқу іс-әрекеті процесін өз бетінше бақылау мақсатында олардың белсенді өмір сүру 

барысында жаңа білімді өз бетінше шығармашылық меңгеру қажеттіліктері мен 

дағдыларын дамыту; 

-кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі 

заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және іс жүзінде шеше 

алатын, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби 

қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау. 

 

1.2 білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Осы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде әзірленді., Ұлттық біліктілік 

шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес келеді, Дублин дескрипторларымен және 

өңірлік еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, Еуропалық біліктілік 

шеңберімен келісілген. 

Мамандықтың білім беру бағдарламасы "6в041 "Бизнес және басқару"оқыту 

бағыты бойынша мамандық түлегіне қажетті негізгі құзыреттіліктерді қалыптастырудың 

жаңа тәсілін ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы аналитикалық, ұйымдастырушылық-технологиялық, 

өндірістік-басқарушылық, жобалық, ғылыми-зерттеу қызметін орындауға дайындалуға 

бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы Болон процесіне ұлттық жоғары білім беру жүйесін қосу 

бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 

халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық тануды 

қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-

оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай-ақ білім 

беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

 

6В04101– "Экономика" бизнес және басқару кәсіби бакалавриатының білім беру 

бағдарламасы жоғары оқу орнының дайындық бағытына сәйкес білім беру бағдарламасын 



меңгеруіне және іске асыру шарттарына қойылатын талаптарды айқындайтын оқу-

әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделі 

негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық 

деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына "Бизнес және басқару"оқыту бағыты 

бойынша бакалавр ие болуы тиіс құзыреттіліктің барлық топтарын қалыптастыруға 

оқытылатын модульдердің құрамы, тереңдігі және бағыттылығы арқылы қол жеткізіледі.  

6В04101– "Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша кадрларды даярлау 

траектория бойынша жүзеге асырылады: 

 

А. Кәсіпорын экономикасы; 

Б.Экономика (салалар мен қызмет салалары бойынша); В. Әлемдік экономика және 

кәсіпорындардың ІЭҚ. 

 

Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу нысаны үшін ББ игеру мерзімі-6В04101 - 

"Экономика" 4 жылды құрайды. 

 

1.3 мамандарды жұмысқа орналастыру перспективалары 

 

Түлек ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа орналасу үшін жақсы мүмкіндіктерге 

ие: 

- кез келген қызмет түрлерінің ұйымдары мен кәсіпорындары, меншік нысандары 

және ұйымдық-құқықтық нысандары; 

- салалық министрліктер мен ведомстволар; 

- халықаралық және шетелдік компаниялар; 

- республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқару органдары; 

- ғылыми-зерттеу институттары; 

- бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру мекемелері және т. б. 

Түлектер өз ісін құрып, дамыта алады, кәсіпкерлер ретінде әрекет ете алады. 

 

1.4 біліктілік сипаттамасы 

 

1.4.1 кәсіби қызмет саласы 

 

6В04101– "Экономика" ББ бойынша бизнес және басқару бакалаврының кәсіби 

қызмет саласы экономиканың нақты және қаржы секторы, экономиканы мемлекеттік 

басқару болып табылады. 

 

1.4.2 Кәсіби қызметтің объектілері 

 

ББ 6В04101- «Экономика» бойынша бизнес және менеджмент бакалаврының 

кәсіби қызметінің объектілері болып ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, 

қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және аналитикалық қызметтері, 

олардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылардың санаттарына (Қазақстан 

Республикасының резиденттері мен резидент еместері), ұйымға тәуелді болып табылады. 

құқықтық нысандары, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; 

ғылыми-зерттеу институттары. 

 

 

 



1.4.3 кәсіби қызмет пәндері 

 

6В04101 - "Экономика" ББ бойынша бизнес және басқару бакалаврының кәсіби 

қызметінің пәні саланың немесе жеке кәсіпорынның нақты жағдайларында экономикалық 

процестерді дамытудың жалпы, жеке және ерекше экономикалық заңдарының, сондай-ақ 

оңтайлы шығындар кезінде ең жақсы нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін 

резервтерді анықтау шарттары мен факторларын зерттеу болып табылады. 

 

1.4.4 кәсіби қызмет түрлері 

 

ББ 6В04101 - "Экономика" бойынша бизнес және басқару бакалаврлары еңбек 

нарығының талаптарын ескере отырып, кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: 

- аналитикалық; 

- ұйымдастыру-технологиялық; 

- өндірістік-басқарушылық; 

- жобалық; 

- ғылыми-зерттеу. 

 

1.4.5 кәсіби қызметтің функциялары 

 

6В04101– "Экономика" ББ бойынша бизнес және басқару бакалаврының кәсіби 

қызметінің функциялары:: 

- Ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды 

әзірлеуге қатысу; 

- барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шаралар 

өткізу, оның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық - 

техникалық жабдықтау, логистика, өткізу; 

- өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске 

асыруды қамтамасыз ету; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге 

асыру; 

- жұмыс күшін ұстауға арналған шығындарды жоспарлау, еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау бойынша талдау есептерін жүргізу, жалақыны есептеу әдістемесін 

жетілдіру және еңбекақы қорын бөлу; 

- жоспарлауға басшылық ету, жобалық, жобалау алдындағы құжаттаманы оның 

халықаралық стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптау бойынша жұмыстарды жүзеге 

асыру; 

-негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару бойынша типтік 

әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде аналитикалық 

есептеулер жүргізу; кәсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтау; 

- экономикалық негіздеме және материалдық және материалдық емес өндіріс 

саласында инновацияларды енгізу; 

- экономикалық-ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің барлық 

түрлерін бақылауды жүзеге асыру; 

- табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен 

стандарттарының сақталуына бақылау жүргізу; 

- экономика және кәсіпкерлік саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу 

және талдау; 

- кәсіби және жеке өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын 

меңгеру. 

 

 



1.4.6 кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

 

6В04101– "Экономика" бизнес және басқару бакалаврларын білім 

бағдарламаларының негізгі міндеті: 

- 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. 

 

1.4.7 кәсіби қызметтің бағыттары 

 

6В04101– "Экономика" ББ бойынша бизнес және басқару бакалаврлары өздерінің 

кәсіби қызметін келесі бағыттарда жүзеге асыра алады: 

- өңірлік және ұлттық деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеу 

жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қызметін басқару, талдау 

және бақылау; 

- кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау, басқару шешімдерінің тиімділігі; 

- кәсіби қызмет саласына инновациялық технологияларды енгізу; 

-инвестициялық жобаларды әзірлеу және енгізу коммерциялық құрылымдардың 

бизнес-жоспарларын құру; 

- ұйымдар мен кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүргізу; 

- қосымша компьютерлік, басқарушылық дағдыларды, дағдыларды қалыптастыру 

Public speaking, Time management. 

 

1.4.8 кәсіби қызметтің мазмұны 

 

6В04101– "білім беру траекториялары бойынша Экономика" ББ бойынша бизнес 

және басқару бакалаврының кәсіби қызметінің мазмұны: 

"Кәсіпорын экономикасы»: 

- нақты ұйымда басқару технологиясын іске асыру және қолдану; 

- жоспарлау рәсіміне қатысу, персонал менеджменті, инвестициялық, 

инновациялық және экологиялық менеджмент; 

- табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын 

әзірлеуге қатысу; 

- өндірісті ұйымдастыру, технологиялық процесті қажетті ресурстармен 

қамтамасыз ету; 

- басқарушылық шешімдердің тиімділігіне талдау жүргізу, өндірістік және 

басқарушылық қызметтің барлық спектрі бойынша бақылауды жүзеге асыру, 

қорытындыларды дәлелдеу және ақпаратты сауатты пайдалану; 

- кәсіпорынның даму стратегияларын, инвестициялық жобаларды әзірлеу, бизнес-

жоспарлауды жүзеге асыру; 



- белгісіздік жағдайында кәсіби сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын 

меңгеру. 

 

"Экономика (салалар және қызмет салалары бойынша)»: 

- Ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды 

әзірлеуге қатысу; 

- нақты қызмет саласындағы кәсіпорынды басқару жөніндегі қызметті 

ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және оның нарықтық стратегиясын 

қалыптастыру; 

- салалық және өңірлік нарықтардың, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуін зерттеу; 

- Ұлттық экономика салаларының дамуын жоспарлауды, болжауды ұйымдастыру; 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарды мемлекеттік, салалық және ішкі 

деңгейлерде реттеу. 

 

"Әлемдік экономика және кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметі»: 

- ұйымдар мен кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызметті жүргізу; 

- қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлай білу және әлемдік экономикада 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу; 

- әлемдік нарықтардағы жағдайлардың дамуын талдау және болжау, Халықаралық 

экономикалық мәмілелер салдарларының перспективаларын бағалау; 

- сыртқы сауда және халықаралық қаржы ұйымдарын дайындауға және өткізуге 

қатысу ; 

мәмілелер; 

- әлемдік тауар нарықтарындағы конъюнктура мен баға қозғалысын зерттеу, 

дамыған және дамушы нарықтардағы инвестициялардың тәуекелі мен кірістілігін 

бағалауды көздейтін инвестициялық қызметті жүзеге асыру. 

 

2. Кәсіби стандарттың паспорты 

1. Кәсіби стандарттың атауы: қаржы-экономикалық қызмет. 

2. Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: қаржы-экономикалық қызмет үшін қажетті 

дағдыларды, білім мен құзыреттілікті сипаттау. 

3. Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы: қаржы-экономикалық қызмет 

биржада өз мүддесі үшін өз есебінен де, клиент есебінен де мәмілелер жасауды, бағалық 

талдауды, фьючерстермен операцияларды, опциондармен операцияларды, биржада 

мәмілелерді тіркеуді, аукциондар өткізуді, қаржылық талдауды жүзеге асыруды қамтиды. 

4. Негізгі топ: қаржы. 

Кәсіби топ: қаржы-экономикалық (сауда-делдалдық қызмет). 

 

Кәсіп карточкасы "ҚАРЖЫ ТАЛДАУШЫСЫ» 

Мамандық коды 2121 
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КС бойынша 
біліктілік деңгейі 
 

 

- 

Кәсіби  
білім беру деңгей 

Тиісті мамандық бойынша техникалық және кәсіптік білім 



Еңбек қызыметтері 
1) қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарымен танысу. 

 
2) компанияның негізгі қаржылық және экономикалық көрсеткіштерді 

талдау. 

 
3) ұйымның қаржылық тәуекелдерінің деңгейін бағалау. 

 
4) биржалық операциялар бойынша ұсынымдар беру болып табылады. 

Еңбек қызыметі1 
 
Қаржы 
саласындағы 
нормативтік 
актілердің 
талаптарымен 
танысу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарын оқу және 

түсіну. 

2. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 

аналитикалық ақпаратты жүйелеу, мәліметтер базасын қалыптастыру. 

3. Нарық көрсеткіштерінің динамикасын талдауға қатысу. 

Білім: 

1. Қаржы қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілері. 

2. Қаржылық талдау түсінігі. 

3. Қаржылық талдау теориясы мен әдістемесі. 

4. Көлденең талдау. 

5. Тік талдау. 

6. Бухгалтерлік баланс. 

7. Салыстырмалы (кеңістіктік) талдау. 

8. Факторлық талдау. 

9. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары», 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі биржалық 

мәмілелерді, биржалық істі реттейтін өзге де заңнаманы реттейтін 

бөлігінде. 

10. Қазіргі компьютерлік бағдарламалар. 

Еңбек қызметі 2 
 
Компанияның 
негізгі қаржылық 
және 
экономикалық 
көрсеткіштерін 
есептеу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Бухгалтерлік есептілікті талдау. 

2. Мүліктің сипаттамасы кәсіпорынның айналымнан тыс және 

айналымдағы активтер. 

3. Қаржылық тұрақтылықты бағалау. 

4. Меншікті және қарыз қаржыландыру көздерінің сипаттамасы. 

5. Компанияның кірістілігі мен кірісін талдау. 

Білім: 

1. Макро - және микроэкономика негіздері. 

 



2. Бағалы қағаздар мен акциялар нарығының негізгі ерекшеліктері. 
3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ерекшеліктері. 
4. Қаржылық есептіліктің бағдарламалық өнімдері. 
5. Қаржылық коэффициенттер әдісі. 
6. Тауар айналымының индекстері, тауар айналымының нақты 

көлемі және баға индекстері. 

Еңбек қызметі 3 
 
Ұйымның 
қаржылық 
тәуекелдерінің 
деңгейін бағалау 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Ұйымның қаржы - шаруашылық қызметіне әсер ететін тәуекелдердің 

негізгі түрлерін анықтау. 

2. Жеке тәуекелдердің мәндерін және тұтастай объектінің тәуекелін 

есептеу. 

3. Ықтимал залалды анықтау. 

4. Тәуекелдің пайда болуынан құндық бағалау. 

5. Тәуекелге қарсы іс-шаралар жүйесін әзірлеу және олардың құндық 

баламасын есептеу. 

Білім: 

1. Қаржылық тәуекел ұғымы. 

2. Қаржылық тәуекелдердің түрлері 
3. Тәуекелді сандық талдау әдістері. 

Еңбек қызметі 4 
 
Биржалық 
операциялар 
бойынша 
ұсынымдар беру 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Ағымдағы экономикалық жағдайды талдау. 

2. Белгілі бір тауарға қатысты экономикалық, заңдық, салалық және 

басқа да ақпаратты жинау. 

3. Эмитент-компанияның қызметі туралы қаржылық ақпаратты жүйелі 

талдау. 

4. Математикалық және статистикалық диаграммалар мен графиктерді 

дайындау және иллюстрациялау. 

Білім: 

1. Қаржылық және экономикалық талдау әдістері. 

2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-күйі мен даму перспективаларын 

бағалау әдістері. 

3. Қаржылық есептілік және оны талдау, Корпоративтік қаржы. 
4. Ұйымның меншікті капиталын талдау және бағалау тәсілдері. 

 

 

Кәсіп карточкасы "ҚАРЖЫ ТАЛДАУШЫСЫ» 

Мамандық коды 2121 

Мамандық атауы 
Қаржылық аналитика 

ҰБШ бойынша 
біліктілік 
деңгей 
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КС бойынша 
біліктілік деңгейі 
 

 

- 

Кәсіби білім беру 
деңгей 

 

Тиісті мамандық бойынша жоғары білім 

 

 

Еңбек 

қызметте

рі 

1) облыстағы нормативтік актілердің талаптарымен танысу 
қаржы және биржалық іс. 
2) негізгі қаржылық және экономикалық көрсеткіштерді талдау, 
ұйымдастыру. 
3) ұйымның қаржылық тәуекелдерінің деңгейін бағалау. 
4) биржалық операциялар бойынша ұсынымдар беру болып 
табылады. 
5) инвестициялық жобалардың тиімділігін қаржылық талдау. 
6) қазіргі заманғы үрдістерді және аса маңызды экономикалық және 

елдегі және әлемдегі саяси оқиғалар. 

Еңбек қызыметі 1 

 

Қаржы 

саласындағы 

нормативтік 

актілердің 

талаптарымен 

танысу 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарын оқу және 
түсіну. 
2. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 
аналитикалық ақпаратты жүйелеу, мәліметтер базасын қалыптастыру. 
3. Нарық көрсеткіштерінің динамикасын талдауға қатысу. 
Білім: 
1. Қаржы қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілері. 
2. Қаржылық талдау түсінігі. 
3. Қаржылық талдау теориясы мен әдістемесі. 
4. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 
биржалары туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының заңдары», 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі биржалық 
мәмілелерді, биржалық істі реттейтін өзге де заңнаманы реттейтін 
бөлігінде. 

5. Қазіргі компьютерлік бағдарламалар. 

Еңбек қызметі 2 

 

Ұйымның негізгі 

қаржылық және 

экономикалық 

көрсеткіштерін 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Кәсіпорын мүлкінің сипаттамасы: айналымнан тыс және 
айналымдағы активтер. 
2. Қаржы көздерінің сипаттамасы: меншікті және қарыз. 
3. Бухгалтерлік есептілікті талдау. 
4. Қаржылық тұрақтылықты бағалау. 
5. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 
ақпаратты жүйелеу, мәліметтер базасын қалыптастыру. 
Білім: 
1. Макро - және микроэкономика негіздері. 
2. Бағалы қағаздар мен акциялар нарығының ерекшеліктері. 
3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ерекшеліктері. 

4. Қаржылық есептіліктің бағдарламалық өнімдері. 



Еңбек қызметі 3 

 

Ұйымның 

қаржылық 

тәуекелдерінің 

деңгейін бағалау 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Ұйымның қаржы - шаруашылық қызметіне әсер ететін 
тәуекелдердің негізгі түрлерін анықтау. 
2. Жеке тәуекелдер мен тұтастай объектінің тәуекел шамаларының 
сандық мәндерін есептеу. 
3. Ықтимал залалды анықтау. 
4. Тәуекелдің пайда болуынан құндық бағалау. 
5. Тәуекелге қарсы іс-шаралар жүйесін әзірлеу және олардың құндық 
баламасын есептеу. 
Білім: 
1. Қаржылық тәуекел ұғымы. 
2. Қаржылық тәуекелдердің түрлері. 

3. Тәуекелді сандық талдаудың ең көп таралған әдістері. 

Еңбек қызыметі 4 

 

Биржалық 

операциялар 

бойынша 

ұсынымдар беру 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Ағымдағы экономикалық жағдайды талдау. 
2. Белгілі бір тауарлар бойынша экономикалық, заңдық, салалық және 
басқа да ақпаратты жинау. 
3. Эмитент - компанияның қызметі туралы қаржылық ақпаратты 
жүйелі талдау. 
4. Математикалық және статистикалық диаграммалар мен 
графиктерді дайындау және иллюстрациялау. 
Білім: 
1. Қаржылық және экономикалық талдау әдістері. 
2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-күйі мен даму перспективаларын 
бағалау әдістері. 
3. Қаржылық есептілік және оны талдау, Корпоративтік қаржы. 

4. Ұйымның меншікті капиталын талдау және бағалау тәсілдері. 

Еңбек қызыметі 5 

 

Қаржылық талдау 

инвестициялық 

жобалардың 

тиімділігі 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Инвестициялық жобаларды бағалау және талдау. 
2. Жобалардың сезімталдығын талдау. 
3. Инвестициялық тәуекелдерді талдау. 
Білім: 
1. Инвестициялаудың негізгі ережелері. 
2. Инвестициялық жобаларды бағалау принциптері. 
3. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі 
әдістері. 
4. Модельдеу әдісі және әртүрлі факторлар. 

5. Инвестициялық тәуекелдер түсінігі және түрлері. 

Еңбек қызыметі 6 

 

Қазіргі 

тенденциялар 

мен маңызды 

мәселелерді 

талдау 

елдегі және 

әлемдегі 

экономикалық 

және саяси 

оқиғалар 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
жарияланымдар мен хабарларға Мониторинг жүргізу және бағалау. 
2. Саяси, экологиялық, әлеуметтік және өзге де оқиғалардың 
экономикаға және биржалық тауарлар бағасына әсерін қадағалау. 
3. Баға, егін, табиғи және техногендік сипаттағы табиғи апаттар, 
ереуілдер, жаппай жұмыстан босату, инвестициялық тұрғыдан 
инновациялық технологияларды енгізу туралы ақпаратты түсіндіру. 
Білім: 
1. Макро - және микроэкономика, саясаттану, жаратылыстану 
ғылымдары. 
2. Әлемдік экономиканың субъектілері және әлемдік экономиканың 
даму тенденциялары. 

3. Әлемдік шаруашылықтың негізгі шаруашылық орталықтары. 



Жеке 

құзыреттерге 

қойылатын 

талаптар 

Өзін-өзі ұйымдастыру. Коммуникативтік қабілеттер. Аналитикалық 
қабілеттер. 
Дизайн қабілеттері. 

 

 

2 Оқыту нәтижелері және негізгі құралдар 

 

Колледждің негізгі құзыреттіліктері жалпы білімге, Әлеуметтік-этикеттік 

құралдарға, ұйымдастырушылық, басқарушылық және кәсіби құралдарға қойылатын 

талаптар негізінде қалыптасады. 

Мамандық бойынша ББ-да оқу нәтижелері пунктіне қойыңыз: 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін 

көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 

міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

оқытылатын салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен  мәдениетінің маңызын түсіну. 

 

Дублин дескрипторларды еске түсіріп, оқу нәтижелері бойынша ББ 6В04101– 

"Экономика" бойынша бизнес және басқару бакалаврлары: білімі және түсі тиіс 

(Дескриптор А): 
- ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

бейімділігін күшейту жөніндегі базалық негіздер; 

- тарихи үрдістің заңнамалары мен кезеңдері, әлемдік және отандық экономикалық 

тарихтың негізгі бағыттары, "Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму 

стратегиясын" іске асыру аясында болып жатқан реформалар бағыты, қазіргі заман бизнес 

саласындағы даму үрдістері; 

- экономика мен өндірісті басқару саласындағы негізгі құндылықтар мен біртіндеп-

жеткізілген проблемалардың, оның ішінде қоршаған ортаның жай-күйі, кәсіпорындар мен 

жалпы экономикалардың шетелдік тәжрибесінің мәні; 

- негізгі философиялық түсініктер мен категориялар, табиғат пен қоғамның даму 

заңдылықтары; 

- экономиканың, оның салалары мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

жұмыс істеуіне қатысты кәсіби қызмет саласын реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық 

құжаттар; 

- экономикалық есептерді шешу үшін математикалық талдау, зияткерлік 

теориялары, статистика негіздері; 

- экономикалық теорияның негізгі түсініктері, категориялары, құралдары; 



- экономикасы мемлекеттік реттеу әдістері, мемлекеттің экономикалық саясатының 

бағыттары; 

- ақпаратты жинау, сақтау және өңдірудің заманауи рәсімдері, ақпараттық 

технологиялар негіздері; 

- қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық аспектілері; 

- тіршілік қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері; 

- макро деңгейдегі экономика дамуының теориялық негіздері мен заңнамалары, 

Кәсіпкерлік қызметінің экономикалық механизмі; 

- бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық менеджмент, персоналды басқару, 

халықаралық экономикалық қатынастар негіздері; 

- ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

 

Білуді қолдану және түсіну (Дескриптор В): 

 

- негізгі ұғымдарды, экономикалық категорияларды зерттеу кезінде; 

- өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде; 

- макроэкономикалық көрсеткіштердің және шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қызметінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің қолданыстағы нормативтік-

құқықтық базасын ескере отырып, үлгі әдістемелер негізінде есептеулер жүргізу кезінде; 

- әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар, ұйымдар, ведомстволар 

жоспарларының экономикалық бөлімдерін әзірлеу кезінде; 

- кәсіпорын мен басқаруды ұйымдастырудың экономикалық қызметінің 

практикалық мәселелерін шешу кезінде; 

- экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтау, нақты жағдайларға талдау 

жүргізу, оларды шешу тәсілдерін әзірлеу және күтілетін нәтижелерді бағалау кезінде; 

- нарықтық конъюнктураны зерттеу кезінде; 

-нақты жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу кезінде (кәсіпорынды құру немесе 

қайта құру, жаңа өнім өндірісін немесе қызмет түрлерін игеру, жекелеген өндірістерді 

техникалық қайта жарақтандыру немесе қайта құру)); 

- заманауи бағдарламалық өнімдердің көмегімен компьютерде жұмыс істеу кезінде; 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оны іздеуді, өңдеуді 

және сақтауды ұйымдастыра отырып, ақпараттың барлық түрлерімен жұмыс істеу кезінде; 

- экономикалық және әлеуметтік сипаттағы зерттеулер жүргізу кезінде. 

 

Пікір қалыптастыру (Дескриптор С): 

 

- ақпаратты талдау, ақпаратты жүйелеу және қорыту, кәсіби қызмет мәселелері 

бойынша шолулар, есептер дайындау кезінде; 

- экономикалық ғылымның даму заңдылықтары мен үрдістерін ескере отырып, 

оңтайлы, неғұрлым тиімді шешімдерді қабылдау және іске асыру кезінде; 

-басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларына сыни бағалау жүргізу, 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу және негіздеу кезінде; 

- экономикалық агенттердің мінез-құлқын, кәсіби қызмет саласындағы 

объектілердің даму тенденцияларын әртүрлі жағынан (өндірістік, мотивациялық, 

институционалдық және т. б.) сыни бағалауды жүзеге асыру кезінде; 

- бизнес құнын бағалауды жүргізу, стратегияны әзірлеу және кәсіпорынның 

(ұйымның) және оның жекелеген активтерінің құнын басқаруды жүзеге асыру кезінде; 

- кәсіпорынның өндірістік-экономикалық әлеуетіне диагностика жүргізу кезінде. 

 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 



 

- берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай тиімді коммуникация құру; 

- сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

- ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және нақты 

құру; 

- ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою 

және оған жету жолдарын таңдау қабілеті; 

- кәсіби халықаралық іскерлік қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған 

терминологиясы және көптілді қоғам құру шеңберінде коммуникация құралы ретінде 

мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; 

- мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру; 

- пікірталас кезінде өз ұстанымын сендіру, дәлелдеу қабілеті; 

- ұтқырлық, икемділік тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжым пікірімен 

байланыстыра білу; 

- мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 

шешімдерді хабарлау қабілеті; 

-кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті; 

- әріптестермен кооперацияға, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, нақты 

экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастыру 

қабілеті; 

- толыққанды әлеуметтену, Интеграция және жеке даму қабілеті. 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

 

- әрі қарай оқу үшін қажетті материалды өз бетінше табу, зерттеу, құрылымдау 

және жүйелеу; 

- зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 

-математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар 

саласында білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті; 

- жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу 

қабілеті; 

- өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни бағалау, жолдарды белгілеу 

және артықшылықтарды дамыту және кемшіліктерді жою құралдарын таңдау қабілеті; 

- өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметті 

орындауға Жоғары уәждемесі болуы; 

- нақты кәсіпорындардың қызметін зерделеу негізінде кәсіптік модульдерді игеру 

кезінде алған білімдерін кеңейту, тереңдету және жүйелеу; 

- күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті 

жаңа білім алу дағдыларын меңгеру; 

= өзін-өзі дамытуға, өздігінен білім алуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби 

шеберлікті арттыруға ұмтылу. 

 

 

ББ 6В04101 - "Экономика" бойынша бизнес және басқару бакалавры 

құзыреттілікке ие болуы керек: 

 

 

 

 

 

 



Базалық (негізгі) құзыреттер : 

 

ОН-1 Тіл саласындағы құзыреттер 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру;; 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіру қабілеті; 

- ағымдағы құжаттаманы мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты 

құрастыра білу; 

- конструктивті диалог құру, мәдениетті, этносты және көп конфессиялы қоғамда 

қарым-қатынас жасау, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу; 

- кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған 

терминологиясы аясында қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

 

ОН-2 Компьютерлік құзыреттер 

 

- заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті; 

- бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпараттық технологиялар мен 

әлеуметтік ақпаратқа сыни көзқарасты меңгеру; 

- қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру; 

- қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны түрлендіру, сақтау және беру 

әдістерін меңгеру; 

- білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану қабілеті; 

-ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, қайта өңдеудің, 

интерпретациялаудың негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты 

қабылдау және әдістемелік жалпылау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау 

қабілетінің болуы. 

 

ОН - 3 оқу құзыреттілігі 

 

-жаратылыстану-ғылыми және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім 

алу және жаңа білім алу, осы білімді кәсіби деңгейде қолдану және түсіну қабілеті;  

- күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын меңгеру; 

- әртүрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі; 

- ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және осы негізде әрекет ету 

қабілеті. 

 

ОН-4 Әлеуметтік құзыреттер 

 

- өз қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттары мен 

нормативтік актілерін басшылыққа алу қабілеті; 

- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу 

қабілеті; 

- қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу қабілеті; 

- өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті; 

- проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті; 

- патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті. 

 

 

 



ОН - 5 Этикалық құзыреттер 

 

- мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтылық пен 

гуманизмге ие болу; 

- этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті; 

- барлық негізгі кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан 

қойылатын барлық заманауи талаптарға жауап беру; 

- іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық 

нормаларын меңгеру қабілеті; 

- әртүрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдарлану қабілеті; 

- кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес түсуге дайын болу; 

этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға 

төзбеушілік; азаматтық жауапкершілік пен талапшылдыққа ие болу 

этикалық мінез-құлық ережелерін сақтау. 

 

ОН-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну; 

- экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы 

түсінікке ие болу; 

- инновациялық қызметке қабілеттілік; 

- ресурстарға қажеттілікті бағалау және оларды кәсіби қызметте міндеттерді шешу 

кезінде пайдалануды жоспарлау қабілеті; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті; 

бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік. 

 

ОН-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер 

 

-бастамашыл болу және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдерін табу қабілеті; 

- өзін-өзі ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті; 

- ұжыммен жұмыс істеу кезінде кәсіби міндеттерді шешудің түрлі нұсқаларын өз 

бетінше әзірлеу және ұсыну қабілеті; 

- қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапкершілікпен қарау; 

мақсат қою және оларға қол жеткізу қабілеті; 

- бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастыру, бастамашылық таныту және нәтижеге 

жауапты болу қабілеті; 

- өмір мен қызметтің түрлі салаларында алған білімдері мен іскерліктерін 

пайдалана отырып, идеяларды тудыру және оларды іске асыру қабілеті; 

- қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және мәселелерді шешу 

қабілеті; 

- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешім 

қабылдауы үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру; 

- деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

 

ОН-8 коммуникативтік құзыреттілік 

- командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну 

қабілеті; 

- жанжалдарды шешу және келіссөздер жүргізу қабілеті; 

- ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу; 



- жауапкершілікті өз мойнына алу және шешім қабылдау, бірлескен шешім 

қабылдауға қатысу қабілеті; 

- ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, өз міндеттерін шығармашылықпен және 

ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл жасау. 

 

ОН-9 құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

- басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі өзара іс-қимыл жасау; 

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу; 

- ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге 

құрметпен және ұқыпты қарау; 

- түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу; 

-қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдар 

беру. 

 

ОН-10 өзгерістердің өсіп келе жатқан динамикасы жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты 

ауыстыруға дайын болу және белгісіздік 

 

-қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті; 

- кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және 

мобильді болу; 

- белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру; 

- жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан бағалау және қайта пайымдау, кәсіби 

және әлеуметтік қызметті рефлексиялау қабілеті; 

- халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті; 

- жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу 

қабілеті; 

- жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті; 

- өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау 

қабілеті. 

 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

 

КҚ - 1 Есептік-экономикалық құзыреттер 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді 

жинау және талдау; 

-типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті; 

- жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құру үшін қажетті есептеулерді 

орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс 

нәтижелерін ұсыну. 

 

КҚ - 2 Аналитикалық, зерттеу құзыреттері 

- қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинауды, 

талдауды және өңдеуді жүзеге асыру; 



- қойылған міндетке сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық 

құралдарды таңдау, есептеулер нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды 

негіздеу; 

- экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты 

теориялық және эконометрикалық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және 

мазмұндық түсіндіру қабілеті; 

- әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру 

және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану; 

-әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистиканың деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау; 

- отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып, қажетті деректерді 

жинау, оларды талдау және ақпараттық шолу және/немесе талдамалық есеп дайындау; 

- экономикалық саясат саласындағы іс-шараларды бағалау және микро және макро 

деңгейде стратегиялық шешімдер қабылдау үшін талдамалық материалдар дайындау; 

- аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану. 

 

КҚ - 3 Жоспарлы-экономикалық құзыреттер 

- кәсіпорын қызметін жоспарлау ережелері мен рәсімдерін әзірлеу және қолдану, 

оның экономикалық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру қабілеті; 

- нарық жағдайында бизнестің мінез-құлық моделін құру және экономикалық, оның 

ішінде сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде тәуекелдерді басқару 

бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

- ұйым (компания) саясатының маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және 

өзге де түрлерінің іс-шараларын дайындауға және өткізуге қатысу); 

- кәсіпорынның экономикалық қызметінің және басқаруды ұйымдастырудың 

практикалық мәселелерін кәсіби түрде шешу, шаруашылық жүргізуші субъектіні 

неғұрлым тиімді дамыту, персоналды ынталандыру, кәсіпорын қызметін бақылау 

нұсқаларын таңдау; 

-кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу және іске асыру. 

 

КҚ - 4 Жобалық құзыреттер 

 

-жаңа кәсіпорынды ұйымдастыруға, жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды техникалық 

қайта жарақтандыруға, қайта жаңартуға және кеңейтуге, өнімнің жаңа түрлерін енгізуге 

қатысты жобалық есептеулерді дайындауды және жүргізуді, арнайы құжаттаманы 

(техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т. б.) әзірлеуді, сондай-ақ 

әзірленетін жобалардың стандарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін 

бақылауды жүзеге асыру; 

- белгісіздік факторын ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау; 

- еңбек процестері мен жұмыс орындарын жобалау әдістерін меңгеру, еңбекке ақы 

төлеу мен ынталандырудың қазіргі заманғы нысандарын әзірлеу; 

- басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни тұрғыдан бағалау және 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарлар өлшемдерін ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

және негіздеу. 

 

КҚ - 5 Дамыту құзыреттілігі 



- өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға 

ұмтылу; 

-математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар 

саласында білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті; 

- кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру, 

сондай-ақ көшбасшылық қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды 

меңгеру; 

- өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметті 

орындауға Жоғары ынтасы болу. 

 

КҚ - 6 Креативті құзыреттер 

- инновациялық қызмет саласындағы білімді, кәсіби қызметті қайта құру, авторлық 

жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес және балама шешімдерді табу, жаңа 

идеяларды генерациялауға, сыни ойлауға қабілетті болу; 

- мәселені тұжырымдай білу, оны шешуге креативті қарау; шығармашылық 

қабілеттерін дамыту әдістерін меңгеру; 

- жинақталған тәжірибені шығармашылықпен қолдана білу және жаңа әдістемелер 

жасау; 

- шығармашылық тапсырмаларға қызығушылық таныту, ұсынылған стандартты 

схема бойынша ғана емес, әрекет ету қабілеті; 

- шығармашылық міндеттерді шешуге жоғары мотивацияның болуы, бар білімді 

креативті пайдалану, басқару процесінің басқа қатысушыларының шығармашылық 

қызметін ұйымдастыру қабілеті. 

 

КҚ - 7 ұйымдастырушылық құзыреттер 

-экономика саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нормативтік-

нұсқаулық құжаттаманы білу, ағымдағы құжаттаманы әзірлеу дағдылары мен дағдыларын 

меңгеру; 

- сала кәсіпорнындағы өндірістік процестерді ұйымдастыра білу, кәсіпорынның 

ұйымдық-басқару құрылымын, бөлімшелер туралы ережені, лауазымдық нұсқаулықтарды 

әзірлеу; 

- ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті 

көрсету. 

 

КҚ-8 сараптамалық-аналитикалық құзыреттер 

- талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық 

ақпарат құралдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті; 

- статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау; 

- мәселені анықтау және талдау қабілеті, қорытындыларды дәлелдей білу және 

ақпаратты сауатты қолдана білу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Осы бағдарламаның түлектері: 

-Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның үш 

маңызды құрамдас бөлігі(этноқұрылымдау, азаматтық, жалпыұлттық) контекстінде білу, 

мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, пікірсайыс кезінде өз ұстанымын тарихи және 

әлеуметтік-гуманитарлық тақырыптарға сендіру, дәлелдеу қабілеті, тиімді коммуникация 

құра білу, өркениеттегі Қазақстан мәдениеті мен мәдениетінің негізгі құндылықтарын 

білу, моральдық сана құндылықтарын іске асыру және күнделікті тәжірибеде 

адамгершілік нормаларын ұстану;, адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін 

арттыру бойынша жұмыс істей білу, сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың рухани-

адамгершілік тетіктерін іске қосу; (ОН1) 

- экономика, Маркетинг және менеджмент саласында отандық және шетелдік 

тәжірибені пайдалану, нақты жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу; (ОН2) 

- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешім 

қабылдауы үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру; (ОН3) 

- әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру 

және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану қабілеті; (ОН4) 

- макро және микро деңгейлердегі экономикалық процестерді, құбылыстарды өзара 

байланыста талдау, проблемаларды анықтау, оларды шешудің жолдары мен тәсілдерін 

ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; (ОН5) 

- жоспарлардың экономикалық бөлімдерін құру үшін қажетті есептеулерді 

орындау, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс 

нәтижелерін ұсыну қабілеті; (ОН6) 

-кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды әзірлеу және іске асыру қабілеті; (ОН7) 

-сала кәсіпорнындағы өндірістік процестерді ұйымдастыра білу, кәсіпорынның 

ұйымдық-басқару құрылымын, бөлімшелер туралы ережені, лауазымдық нұсқаулықтарды 

әзірлеу; (ОН8) 

- Еңбекті нормалау әдістерін, еңбекті ұйымдастыру және еңбекақы төлеу 

қағидалары мен ережелерін, кәсіпорынның қорларын, шығындарын басқару әдістерін 

қолдану; (ОН9) 

- күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын меңгеру; (ОН10) 

-жұмыс өнімділігін арттыру үшін қаржы талдауының автоматтандырылған 

жүйелерінде, анықтамалық құқықтық жүйелермен, электрондық поштамен, Интернетпен 

және басқа IT-технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; (ОН11) 

- тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас 

мәселелерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға кіру; 

(ОН12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 
Модуль коды Модуль құраушылары (коды 

және атауы) 

Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академиялық 

кредиттер 

саны 

Қалыптас

тырылат

ын 

құзыретт

ер 

(кодтар 

5-

бөлімнен) 

ескертпе 

1 квартал (1 жыл) 

Әлеуметтік 

және саясаттық 

білім модулі  

SZhKMN/OAK\FOACC 

1101 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционной 

культуры /Fundamentals of 

anti-corruption culture 

ЖБП,ТК портфолио 5 КК4 

КК5 

 

Dіn/Rel \RS 1101 

Дінитану/Религиоведение

/Religious Studies 

ME\ME \ME 1101 

Мәнгілік ел/ Мәнгілік 

ел/Eternal country 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

KOT/KRYa\ KRL 1102 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ЖБП,МК Тест 5 КК7  

Денешынықты

ру және спорт 

мәдениеті/ 

DSH\FK\PC 1103 Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ЖБП,МК Сынақ 2 КК9 

КК10 

КК11 

 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі/ 

KED /ERK\EDOK 1104  

Қазақстанның 

экономикалық 

дамуы/Экономическое 

развитие 

Казахстана/Economic 

Development Kazakhstan 

БП,ЖООК ауызша 3 ПК 6  

Барлығы 15   



2 квартал (1 жыл ) 

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль 

KKZТ/SIK\MHOK 1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы/ 

Современная история 

Казахстана/The modern 

history of Kazakhstan 

ЖБП,МК Мемлекеттік 

емтихан 

5 КК1  

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

KOT/KRYa\ KRL 1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ЖБП,МК тест 5 КК7  

Денешынықты

ру және спорт 

мәдениеті/ 

DSH\FK\PC 1203 Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ЖБП,МК сынақ 2 КК9 

КК10 

КК11 

 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі/ 

EM/ME\MIE 1204 

Экономикадағы 

математика/Математика в 

экономике/Mathematics in 

Economics 

БП,ЖООК жазбаша 3 ПК2  

Барлығы 15   

3 квартал (1 жыл) 

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль 

Fil\Fil\Phi   1301 

Философия/Философия/P

hilosophy 

ЖБП,МК Тест 5 КК2  

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

AKTAT/IKTNAYa\ 

IACTIEL 1302  

Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Information and 

Communication 

Technologies (in English) 

ЖБП,МК ауызша 5 КК6  

SHT\Iya\FL 1303 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreign language 

ЖБП,МК Тест 3 КК8  



Денешынықты

ру және спорт 

мәдениеті/ 

DSH\FK\PC 1203 Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ЖБП,МК сынақ 2 КК9 

КК10 

КК11 

 

Барлығы 15   

4  квартал (1 жыл) 

Әлеуметтік 

және саясаттық 

білім модулі 

SA/PS\PSAS 1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/Political 

Science and Sociology 

ЖБП,МК Баяндама 

қорғау 

3 КК3  

 Mad/Kul \Cul 1402 

Мәдениеттану 

/Культурология/Culturolo

gy 

ЖБП,МК Баяндама 

қорғау 

2 КК3  

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

SHT\Iya\FL 1303 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreign language 

ЖБП,МК Тест 3 КК8  

Денешынықты

ру және спорт 

мәдениеті/ 

DSH\FK\PC 1404 Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ЖБП,МК сынақ 2 КК9,К

К10, 

КК11 

 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі/ 

ET\ET\ET  1405 

Экономикалық 

теория/Экономическая 

теория/Economic theory 

БП,ЖООК тест 4 ПК3  

Мамандыққа 

кіріспе 

Оқу танысу 

тәжірибесі/Учебно-

ознакомительная 

практика/Learning practice 

БП,ЖООК есеп 1 ПК9  

Барлығы 15   

1 квартал  (2 жыл) 

Әлеуметтік 

және саясаттық 

білім модулі 

Psi/Psi\Psy 2101 

Психология/Psychology 

ЖБП,МК портфолио 3 КК4  

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

SHT\Iya\FL 2102 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreign language 

ЖБП,МК Тест 2 КК8  



STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі/ 

Mik/Mik \Mic 2103 

Микроэкономика/Микроэ

кономика/Microeconomics 

БП.ЖООК тест 5 ПК4  

Мамандыққа 

кіріспе 

EMR/GRE\ SROTE 2104 

Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу/Государственное 

регулирование 

экономики/State regulation 

of the economy 

БП,ЖООК тест 5 ПК8  

Барлығы 15   

2 квартал  (2 жыл) 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері 

SHT\Iya\FL 2201 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreign language 

ЖБП,МК тест 2 КК8  

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі/ 

Mak/Mak\Mac 2202 

Макроэкономика/Макроэ

кономика/Macroeconomics 

БП,ЖООК Тест 5 ПК5  

KhE/ME \ME 2203 

Халықаралық экономика/ 

Международная 

экономика/International 

economics 

БП,ЖООК тест 3 ПК6  

Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы 

Mar/Mar\Mar 2204 

Маркетинг/Маркетинг/Ma

rketing 

БП,ТК ауызша 5 ПК12 

ПК13 

ПК14 

ПК15 

 

BM/BM\BM 2204 Банктік 

маркетинг/Банковский 

маркетинг/BankingMarketi

ng 

MZ /MI \MR 2204 

Маркетингтік 

зерттеулер/Маркетинговы

е исследования/Marketing 

research 

MB/UM\MM 2204 

Маркетингті басқару/ 

Управление 

маркетингом/Marketing 

management 



Барлығы 15   

3 квартал  (2 жыл ) 

Мамандыққа 

кіріспе 
ES/EP\EP 2301 

Экономикалық 

саясат/Экономическая 

политика/Economic policy 

БП,ТК реферат 5 ПК7 

ПК8 

 

ADI/IChR\HDI 2301 Адам 

дамуының 

индексі/Индекс 

человеческого 

развития/Human 

development index 

Еңбек 

экономикасы 

және баға 

белгілеу 

BB/Cen \Pri 2302  Баға 

белгілеу/Ценообразовани

е/Pricing 

БП,ТК Баяндама 

қорғау 

5 ПК10  

EATShB/UZOT /CMR 

2302 Еңбекке ақы төлеу 

мен шығындарды 

басқару/Управление 

затратами и оплата 

труда/Cost management 

and remuneration 

Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы 

Men /Men\Man 2303 

Менеджмент 

/Менеджмент/Managemen

t 

БП,ТК тест 5 ПК16 

ПК17 

 

Барлығы 15   

 4 квартал  (2 жыл) 

Еңбек 

экономикасы 

және баға 

белгілеу 

EE\ET \LE 2401  

Экономика труда/Еңбек 

экономикасы/Labor 

economics 

БП,ТК  реферат 5 ПК11  

PB/UP \PM 2401 

Персоналды 

басқару/Управление 

персоналом/Personnel 

Management 

EMU/ONT \OAROL 2401 

Еңбектi мөлшерлеу және 

ұйымдастыру/Организаци

я и нормирование 

труда/Organization and 



regulation of labor 

Сақтандыру 

және 

сақтандыру 

құқығы 

Sak/Str \Ins 2402 

Сақтандыру/Страхование/

Insurance 

БП,ТК жазбаша 5 ПК18  

SK/SP \IL 2402 

Сақтандыру 

құқығы/Страховое 

право/InsuranceLaw 

Сақтандыру 

және 

сақтандыру 

құқығы 

OT/PP \ MP 2403 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая практика 

/Manufacturing practice 

БП,ЖООК есеп 5   

Барлығы 15   

1 квартал (3 жыл) 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі/ 

Rob\Rob\Rob 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

БП,ТК тест 5 ПК1  

GZA/MNI/MSR 3101 

Ғылыми зерттеу 

әдістер/Методы научных 

исследований/Methods of 

scientific research 

Azh/AP/AW 3101 

Академиялық 

жазылым/Академическое 

письмо/Academic writing 

EC/CBE/TDOTE 3101 

Эконмикадағы 

цифрландыру/Цифровиза

ция в экономике/The 

digitalization of the 

economy 

DM/DM\DM  3101  

3D моделирование/3D 

үлгілеу/3D modeling 

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі 

BE /BU\Acc  3102 

Бухгалтерлiк 

есеп/Бухгалтерский 

учет/Accounting 

БП,ЖООК жазбаша 5 ПК21  



Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі 

KBK/KP\EC 3103 

Кәсіпорынның бәсеке 

қабілеттілігі/Конкурентос

пособность 

предприятия/Enterprise 

Competitiveness 

БП,ТК ауызша 5 ПК 23  

 KIІA\IDP\IAOTE 3103 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

әрекеті/Инвестиционная 

деятельность 

предприятия/Investment 

activity of the enterprise 

Барлығы 15   

2 квартал (3 жыл) 

Сақтандыру 

және 

сақтандыру 

құқығы 

Sta/Sta \Sta 3201 

Статистика/Статистика/St

atistics 

БП,ТК жазбаша 5 ПК19  

FBS 3201 Финансово- 

банковская статистика 

Экономика 

саласындағы 

қазіргі замануи  

IT-

технологиялар 

IK /IK\ IC 3202  IT-

консалтинг/IT-

консалтинг/IT consulting 

БП,ТК тест 5 ПК20  

BEK/KBU\AC 3202  

Бухгалтерлік есепті 

компьютеризациялау/Ком

пьютеризация 

бухгалтерского 

учета/Accounting 

Computerization 

SB/SB\CA  3202  1С: 

бухгалтерия/1С: 

бухгалтерия/1c accounting 

KZІB/SIP\MIS 3202  

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/Современн

ые IT-программы/Modern 

IT programs 

Кәсіпорынның 

экономикалық 

K/Fin/Fin 3203 

Қаржы/Финансы/Finances  

БП,ЖООК ауызша  5 ПК22  



қызметі /KND/FRP/FMI  3203  

Қаржы нарықтары және 

делдалдар/Финансовые 

рынки и 

посредники/Financial 

markets and intermediaries 

BE/UU\MA 3203  Басқару 

есеп/Управленческийучет

/Management Accounting 

Барлығы 15   

3 квартал (3 жыл ) 

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі 

TPE /EP\ EE 3301  

Табиғатты пайдалану 

экономикасы/Экономика 

природопользования/Envi

ronmental economics 

БП,ТК тест 5 ПК 24  

EM/EM\EM  3301 

Экологиялық 

менеджмент/Экологическ

ий 

менеджмент\Environmenta

l management 

KKEEB/EEODP\ 

EAEAOE 3301  

Кәсiпорын қызметiнiң 

экологикалық-

экономикалық 

бағасы/Эколого-

экономическая оценка 

деятельности 

предприятия/Ecological 

and economical appraisal of 

enterprises 

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі 

OU/OP\OOP 3302  

Өндірісті ұйымдастыру 

Организация 

производства/Organization 

of production 

БП,ТК ауызша 5 ПК 26 

ПК27 

 

SA\OE\ SE 3302  

Салааралық 

экономика\Отраслевая 

экономика\ 



sectoral economy 

Шет тілі ATDOB/PUIAYa\AELUIA

P 3303  Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Програм

мы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/English level 

learning programs 

КП,ЖОО

К 

тест 5 ПК37 

ПК38 

 

Барлығы 15   

4 квартал (3 жыл) 

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі 

OT/PP\MP 3401  

Өндірістік 

тәжірибе/Производственн

ая практика 

/Manufacturing practice 

КП,ЖОО

К 

есеп 5 ПК 28  

Нарық 

инфрақұрылым

ын басқару 

OM/PM\ PM 3402  

Өндірістік 

менеджмент/Производств

енный 

менеджмент/Production 

management 

КП,ТК ауызша 5 ПК29  

SB/UK\GWQ 3402  

Сапаны 

басқару/Управление 

качеством/Governance 

with quality 

SE/OE\OE 3402  Салалық 

экономика/Отраслевая 

экономика/ Ouster 

economy 

ENE/ERT 3402 Еңбек 

нарығының 

экономикасы/Экономика 

рынка труда/ Labor 

Market Economics 

Шет тілі ATDOB/PUIAYa\AELUIA

P 3404  Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Програм

КП,ЖОО

К 

 

тест 5 ПК37 

ПК38 

 



мы уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/English level 

learning programs 

Барлығы 15   

1 квартал (4 жыл) 

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі 

OE/EP\ED 4101 Өнеркәсіп 

экономикасы/Экономика 

промышленности/Econom

ic development 

БП,ЖООК 

 

реферат 3 ПК25  

Экономика  

саласында 

кәсіпкерлік пен 

Тайм 

менеджмент 

модулі 

Kas/Pre\Pre 4102 

Кәсіпкерлік/Предпринима

тельство /Prediction 

КП,ЖОО

К 

 

тест 5 ПК30  

Салықтар және 

салық салу 

модулі 

SSS/NN\TAT 4103 

Салықтар және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Taxes 

and taxation 

КП,ТК 

 

жазбаша 5 ПК31  

SZh/NP\ TP 4103 

Салықтық жоспарлау / 

Налоговое планирование  

/Tax planning 

NUO/SEE\TAAR 4103 

Налоговый учет и 

отчетность/ Салықтық 

есеп және есептілік/Tax 

accounting and reporting 

Шет тілі ATSZhT/PUPRAYa\PSA

WTEL  4104 Ағылшын 

тілінде сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной 

речи английского 

языка/Practice of speaking 

and writing English 

КП,ЖОО

К 

 

тест 5 ПК37 

ПК38 

 

Барлығы 18   

2 квартал (4 жыл) 



Дайындау бағытының мамандандыру 

1.Кәсіпорын экономикасы 

Кәсіпорын 

экономикасы 

KE/EP\ EOE 4201 

Кәсiпорын экономикасы 

/Экономика 

предприятия/Enterprise 

economy 

КП,ЖОО

К 

 

тест 5 ПК32  

KSHKT/AHDP\ABAOTE 

4202  Кәсіпорынның 

шаруашылық қызметін 

талдау/Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия/Analysis of 

the economic activity of the 

enterprise 

КП,ТК Баяндама 

қорғау 

8 ПК33 

ПК34 

 

KEІAZh/EPDP\EOPBP  

4202  Кәсіпорынның 

экономикалықіс-әрекетін 

жоспарлау/Экономика 

планирования 

деятельности 

предприятия/Economics of 

planning business planning 

 FE/EF\EOTF 4202  Фирма 

экономикасы\ Экономика 

фирмы\ Economics of the 

firm 

KME/EN\EON 4202  

Қозғалмайтын мүлік 

экономикасы/Экономика 

недвижимости/ Economics 

of non violence 

2 Әлемдегі экономика 

 ShEE /EZS/FE 4201 

Шетелдер 

экономикасы/Экономика 

зарубежных стран/Foreign 

economics 

КП,ТК ауызша 8 ПК32 

ПК33 

 

KhS/MT/IT 4201 

Халықаралық 

сауда/Международная 

торговля/international 



trade 

IUE/EIP /EIP 4201 

Интеграциялық 

үдерістердің 

экономикасы/Экономика 

интеграционных 

процессов/Economics of 

Integration Processes 

SSOTU/OTVTO /OTFTO 

4201  Сыртқы сауда 

операциялардың 

технологиясы және 

ұйымдастыру/Организаци

я и технология 

внешнеторговых 

операций/Organization and 

technology of foreign trade 

operations 

ATN/MTR/WCM 4201 

Әлемдік тауар 

нарықтары/Мировые 

товарные рынки/World 

Commodity Markets 

KAK/MDK /WCF 4201 

Капиталдың әлемдік 

қозғалысы/Мировое 

движение капитала/World 

capital flow 

 AEKhEK/MEMEO/WEIE

R4202  Әлемдік 

экономика және 

халықаралық 

экономикалық 

қатынастар/Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения/World 

Economy and International 

Economic Relations 

КП,ТК жазбаша 5 ПК 33 

ПК34 

 

KhB/MB/IB 4202 

Халықаралық 

бизнес/Международный 

бизнес/international 



Business 

KhM/MM /IM 4202 

Халықаралық 

маркетинг/Международн

ый маркетинг/International 

marketing 

VO/BO /CO 4202 

Валюттық 

операциялар/Валютные 

операции//Currency 

operations 

Қызмет салалары мен салалары бойынша Экономика 

 AE/RE\RE 4201 

Аймақтық 

экономика/Региональная 

экономика/Regional 

economy 

КП,ЖОО

К 

 

тест 5 ПК 32  

 AOKKE/EAPC 4202 

Агроөнеркәсіптік кешен 

экономикасы/Экономика 

АПК/Agriculture 

Economics 

КП,ТК реферат 8 ПК 33 

ПК34 

 

KE/ES 4202  Құрылыс 

экономикасы/Экономика 

строительства/Economics 

of construction 

MGOE/ENGP 4202  

Мұнай газ өндіріс 

экономикасы / Экономика 

нефтегазовой 

промышленности/Econom

ics of the oil and gas 

industry 

ESF /ESS/SE 4202 

Әлеуметтік сфераның 

экономикасы/Экономика 

социальной сферы/Social 

Economics 

Шет тілі KhSTK/MSYaK/ISLC 

4203  Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары/Международны

е стандартизированные 

КП,ЖОО

К 

 

тест 5 ПК37 

ПК38 

 



языковые 

курсы/International 

Standardized Language 

Courses 

Барлығы 18   

3 квартал (4 жыл) 

Мемлекеттік 

тәжірибе 

OT/PP 4301 Дипломалды 

тәжірибе/ Преддипломная  

практика/Externship 

КП,ЖОО

К 

 

Есеп 12 ПК 33  

Барлығы 12   

4 квартал (4 жыл) 

Мемлекеттік 

емтихан  

MBME/GES DZH/DR 

4401 Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе 

кешенді емтиханды 

тапсыру және 

дайындалу/Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

/Writing and defending a 

thesis (project) or 

preparation and delivery 

comprehensive exam 

ИА Қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

2) Философия 

3 Модуль әзірлеушілер Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  қатысу % 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 квартал (1 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " оның қазақстандық бірегейлікті, халықтың 

өзін-өзі тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықта зияткерлік серпіліс 

қажеттілігімен байланысты міндеттерді іске асырудағы орасан зор рөліне 

негізделген. Қазақстан қоғамы алға қойылған мақсаттарды табысты іске асыру үшін 

рухани және идеялық өзекке ие болуы тиіс, бұған қоғамдық сананы жаңғырту 

тетіктерін ашатын және рухани мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделген 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттердің назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен даму проблемаларына бағыттау. 

Ц2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның 

негізгі бөлімдері, болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу мәселелері 

мен әдістері туралы тұтас идеяны қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсатт 

коды 

КК1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының себептері мен 

салдарларын Тарихи сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеруге, 

патриотизм мен азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи 

дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдауға, тәуелсіз 

қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін білуін 

көрсетуге, тарихи өткенді және дәлелді ақпаратты талдау негізінде 

қазіргі заманғы проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

М1 

КК2 Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен 

метафизиканың негізгі мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық 

қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің адамгершілік ұстанымын 

тұжырымдай және сауатты дәлелдей алады,Кәсіби саладағы 

проблемалардың философиялық мазмұнын анықтау үшін өзекті зерттеу 

жүргізе алады және талқылау нәтижелерін ұсына алады. 

М2 



13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1)  білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4)  кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев 

және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. 

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. 

Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 

2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ2 

2 Модуль атауы 

  

Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) саясаттану және әлеуметтану, мәдениеттану 

2) психология, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

3) Мәңгілік ел, ҚР-дағы Этносаясат және 

ұлтаралық қатынастар, Дінтану, 

3 Модуль әзірлеушілер Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу %  

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

100 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


пәндер кафедрасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 квартал  (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

13 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

психологияны зерттеу, олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және 

зерттеу әдістері бар. Көрсетілген ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл 

ақпараттық толықтыру; интегративтілік; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің 

әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; 

оқыту нәтижелерінің типологиясын қалыптасқан қабілеттер ретінде бірыңғай 

жүйелі ұсыну қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамы өмірінің ерекше бөлігі ретінде 

саясаттың, мемлекеттің, саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи 

дамуы саласындағы білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық процестер 

психологиясы, Тұлға дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі физикалық және 

психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім алушылардың 

әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

Ц2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриоттық 

рухтың, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың, кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік 

рухының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК3 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу 

пәндерін қалыптастыратын ғылымдардың барлық салаларында пәндік 

білімді (ұғымдарды, идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерінің базалық 

білім жүйесіндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде,оқытылатын 

пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының мазмұны 

негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы 

жағдайлардың табиғатын түсіндіру және үйрету, нақты оқу пәні 

контекстінде және модуль пәндерінің өзара әрекеттесу процедураларында 

ғылыми әдістер мен зерттеу әдістерін қолдануды 

Алгоритмдеу,әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым 

тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал 

қауіптерді ескере отырып, оның даму перспективаларын жобалау; 

М1 

КК4 Қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы әлеуметтік, саяси, мәдени, 

психологиялық институттардың ерекшеліктерін, қазақстандық қоғамның 

құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және 

этикалық нормаларымен арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның 

әртүрлі салаларындағы түрлі жағдайларды талдау; 

М2 



КК5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның 

маңызды үш құрамдас бөлігі(этноқұрылымдау, азаматтық, жалпыұлттық) 

контексінде білу) 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 1) 1білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4)  кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5)  жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін, әсіресе кәсіби тілді 

пайдалану саласында пысықтау және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды OKSM3 



2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1) ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағыл. тілінде) 

2) қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 Модуль әзірлеушілер Ыгылова А.К., Матжанова М.А.,Кубашева Д 

4 Кафедра-модульдің иесі Шетел тілдері, информатика, 

Автоматтандыру және информатика 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  Қатысу %  

Информатика, 

Автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

30 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

30 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1 жыл)  

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика, 

қазақ тілі, ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім 

беретін пән бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

"Қазақ тілі" тіл үйренудің жаңа форматына және рухани жаңғырудың жалпыұлттық 

идеясы аясында студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған. 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің 

жаңартылған мазмұнын зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен маңызын сыни тұрғыдан 

түсіну қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі 

қызмет түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану білімі мен дағдыларын игеру. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру, ақпаратты іздеу, 

сақтау және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және 

беру әдістері. 

Ц2 қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – қарапайым А1 деңгейі және А2, В1, 

В2, С1 деңгейлері үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік 

құзыреттерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде меңгеру. 

Ц3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік деңгейінде (В1, 



жалпыеуропалық құзыреттілік) шет тілінде білім беру процесінде студенттердің 

коммуникативтік құзыреттілігі. Білім алушылардың дайындық деңгейіне 

байланысты курсты аяқтау кезінде білім алушының тілдік деңгейі В1 жалпы 

еуропалық құзыреттілік деңгейінен жоғары болған жағдайда жалпы еуропалық 

құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК6 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұны 

мен даму тенденцияларын түсіндіру, нақты мәселелерді шешу үшін ең 

қолайлы технологияны таңдауды негіздеу,ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді жүзеге 

асыру тәсілдері,компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, 

негізгі компоненттердің мақсаты мен функцияларын сипаттау, деректерді 

жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 

желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етілуін қолдану, 

ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын 

М1 

КК7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және интенциялардың 

прагматикалық мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу-білім 

беру құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану, мәтіннің нақты мазмұнын 

беру, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің және оның жеке құрылымдық 

бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттау, мәтіндік ақпаратты түсіндіру, 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас 

жағдайына сәйкес ақпаратты сұрату және, сөйлеу қарым-қатынасына 

қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс 

сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану; 

М2 

КК8 Түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді сәйкес келетін 

сөйлеу/қарым-қатынас формалары мен түрлерін салыстырады және 

таңдайды, тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және тиісті қолдану 

арқылы өзінің коммуникативті ниетін барабар түрде білдіреді,олардың 

оқылатын тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере 

отырып, нақты фактілерді, беделді пікірге сілтемелерді қолдану 

деңгейлерін жіктейді; сөйлеу мінез-құлқы коммуникативті және 

когнитивті негізделген, коммуникативті актіні құрудың стратегиясы мен 

тактикасына ие, сөйлеу тақырыбы мен грамматикалық дұрыстығы 

аясында лексикалық жеткіліктілікке сүйене отырып, сөйлеуді дұрыс 

интонациялық түрде ресімдейді. 

М3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

1. 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. 4. кейс-стади; 5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілер Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  Қатысуы %  

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4,1 квартал (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы дене 

шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ  ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес дене дайындығын 

қарастыратын "дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. 

Бағдарлама пәнді игеру деңгейіне қойылатын талаптар тұрғысынан бүкіл оқу 

барысында дене тәрбиесі процесінде оқытушы мен студенттің бірлескен 

ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін және кәсіби қызметке 

дайындалу үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін 

қалыптастыру; болашақ еңбек қызметінде физикалық жүктемелердің, жүйке-

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


психикалық кернеулердің және қолайсыз факторлардың тұрақты ауысуына. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК9  жеке: өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындығы 

мен қабілеті; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене 

шынықтыру дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

М1  

КК10  Мета-пәндік: 

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік 

практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу іс-әрекеттерін 

(реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

дербес ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті. 

әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

М1 

КК11 пәндік: 

салауатты өмір салтын, белсенді демалысты және бос уақытты 

ұйымдастыру үшін дене тәрбиесінің әртүрлі формалары мен түрлерін 

қолдана білу. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

1) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

дебаттары және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) 5)студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын 

ойын технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-

тұлғалық және әлеуметтік-кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай 

өлшемдер бойынша жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуді көрсету, 

терминологияны меңгеру, Алған білімдерін пайдалану; дербес практикалық 

сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті сертификаттау стандарттарын орындауға жіберудің міндетті шарты: - оқу 

семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын 

орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жай-күйінің қажетті деңгейін қамтамасыз 

ететін оқу сабақтарына қатысу жүйелілігі; 

- дене шынықтыру дайындығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Ұзақ уақыт сабақтан босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының 

студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар 

негізінде аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім 

деңгейін бағалау»; 

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға қарсы көрсетілімдер 

мен қарсы көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша 

тақырыпты өз бетінше игеруді бағалау; 

- сауықтыру және адаптивті дене тәрбиесі мәселелері бойынша кафедраның ғылыми-

зерттеу жұмысына студенттердің қатысуы. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSTEMiEM 5 

2 Модуль атауы STEM модулі және экономикалық-математикалық 

білім 

1) Робототехника / 3D модельдеу 

2) Экономикадағы Математика 

3) Экономикалық теория 

4) Микроэкономика 

5) Макроэкономика 

6) Халықаралық экономика 

7) Қазақстанның экономикалық дамуы 

 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы Кафедра  

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

 

Кафедра  Қатысу %  

Информатика және 

автоматтандыру 

және басқару 

кафедрасы 

20 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

80 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1,2,3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

33 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 робототехникалық жүйелерді прогрессивті, көрнекі және сонымен бірге 

практикалық пайдалы бөлім ретінде модельдеу – робототехника, оның алдыңғы 

қатарлы жетістіктерін қамтиды. Сонымен бірге робототехникалық жүйелердің 

құрылысы мен жұмысының негізін құрайтын іргелі теориялық ережелер, қажет 

болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана отырып, экономикалық 

есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық 

аппаратты дамыту қарастырылады; 

11. Модуль мақсаттары 

М1 жоғары технологиялық жабдықтар негізінде ғылыми - техникалық білім берудің 

инновациялық сипаты жағдайында әртүрлі өмірлік мәселелерді шешу, 



бағдарламалық басқарылатын электрондық компоненттермен және құрылғылармен 

жұмыс істеу кезінде қажетті жобалық-конструкторлық құзыреттер мен 

құзыреттерді қалыптастыру. 

М2 Экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздеуге деген ұмтылысты 

дамыту, студенттердің маман ретіндегі болашақ қызметі саласындағы процестер 

мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық 

әдістерді игеру; 

М3 Студенттердің ғылыми экономикалық ойлауын қалыптастыру, олар әдістерді, 

әлеуметтік өндірісті өз бетінше қолдану үшін қолдана алады 

М4 Микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез - құлқын 

объективті бағалау және олардың бизнес-ортада өзін-өзі сәтті жүзеге асыруы үшін 

негізгі микроэкономикалық модельдер туралы түсінік 

М5 Экономикалық саясаттың тиімділігін объективті бағалау мақсатында 

Макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдер 

туралы түсінік. 

М6 Халықаралық экономика саласындағы теориялық білімді, дағдыларды және 

практикалық дағдыларды, Халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге 

асырудың формаларын, әдістері мен тетіктерін қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ1  құрастыру мен жобалаудың жалпы ғылыми және технологиялық 

дағдыларын, инженерлік-зерттеу қызметінің дағдыларын 

қалыптастыру, оның ішінде жабдықты тестілеу үшін эксперимент қою, 

нәтижені талдау және түзету 

М1 

КҚ2 туралы түсінік алу әдістері математика туралы, дамуындағы ролін басқа 

да ғылымдар, қайда және қалай қолданылады математикалық әдістері; - 

білуге, негізгі анықтаулар, теорема, ереже, математикалық әдістер және 

практикалық қолдану дағдысы мен міндеттерді шешуге арналған 

бағдарламамен қарастырылған тақырыптар курс, дамыта білу қабілетін 

және өз бетімен толықтыруға, өзінің білімі. 

М2 

КҚ3 Экономика жұмысының іргелі мәселелерін, экономикалық ғылымның 

даму бағыттарын, қоғамның экономикалық өмірінің негізгі 

заңдылықтарын, әртүрлі типтегі экономикалық жүйелер шеңберіндегі 

негізгі экономикалық мәселелерді шешу жолдарын, Ұлттық экономика 

деңгейінде көбеюді білу. Экономикалық жағдайды талдау, мемлекеттік 

экономикалық саясаттың салдарын болжау және болжау үшін 

экономикалық модельдерді қолдана білу, экономикалық ақпаратты 

жинақтау және талдау 

М3 

КҚ4 Микроэкономика категорияларын қолдана отырып, экономикалық 

агенттердің қарым-қатынасын сипаттай білу, нарықтық 

құрылымдардың түрлері тұрғысынан нарықтық агенттердің мінез-

құлқын талдау, әртүрлі нарықтық құрылымдардағы нарықтық 

агенттердің мінез-құлқын ажырата және салыстыра білу. Графикалық 

модельдерді құру механизмін, экономикалық заңдардың әрекеттері мен 

көріністерін білу. 

М4 

КҚ5 Макроэкономиканың санаттары мен модельдерін қолдана отырып, 

экономикалық агенттердің мінез-құлқын сипаттай білу, 

макроэкономикалық нарықтардағы экономикалық агенттердің өзара 

әрекеттесуін түсіндіре білу 

М5 

КҚ6 Халықаралық экономиканың құрылымы мен негізгі принциптерін, М6 



Халықаралық экономикалық қатынастардың мазмұны мен 

ерекшеліктерін, халықаралық сауда саласындағы теориялық және 

практикалық мәселелердің мәнін, өндіріс факторларының халықаралық 

қозғалысын, Халықаралық Валюталық және қаржылық қатынастарды 

білу. Халықаралық экономикалық қатынастар мен ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқаруда халықаралық 

Экономика теориясы саласындағы білімді қолдана білу, қазіргі 

Халықаралық экономикалық өмірде болып жатқан өзгерістерді талдау 

және олардың салдарын бағалау 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBS 6 

2 Модуль атауы Модуль Мамандыққа кіріспе 

1) Экономикалық саясат 

2) Адами даму индексі / Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

3) оқу-танысу практикасы 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  қатысу%  

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 квартал (1 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 11 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, микроэкономика, 

макроэкономика 



B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ  ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 қазіргі заманғы экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді, мемлекет пен 

ұлттық экономиканың өзара іс-қимыл механизмін түсінуді қамтамасыз етеді 

11. Модуль мақсаттары 

М1 реттеудің нарықтық және мемлекеттік тетіктерінің өзара іс-қимыл заңдылықтарын 

анықтау, экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік 

әсер ету әдістері мен құралдарын талдай білу, Қазақстанның экономикалық 

дамуының проблемалары мен перспективаларын зерттеу. 

М2  Нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы, экономикалық қатынастардағы 

мемлекеттің рөлін қайта ойлау, жеке сектордың қалыптасуы, меншік құқығын 

бекіту 

М3 оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту, маманның кәсіби дағдыларын, 

сондай-ақ кәсіпорындар (ұйымдар) қызметінің нақты жағдайларында тәжірибені 

игеру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ7 мемлекеттік саясатты іске асыру тетігін түсіну; Ц1 

КҚ8 ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қолданылатын әдістері мен 

құралдарын талдай білу, жаһандану жағдайында қазіргі әлемнің 

экономикалық проблемаларын өз бетінше бағалау дағдыларын меңгеру 

М2 

КҚ9 Экономикалық деректердің түрлерін, деректерді талдау әдістерін білу, 

статистикалық кестелермен жұмыс істей білу, модельдердің сандық 

параметрлерін бағалау, құрастырылған модельді сәйкестендіру. 

М3 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке бағытталған 

оқыту; 

2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Жатканбаев Е. Б. Государственное регулирование   экономики. Алматы,  

2013 г. 

2. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое 

десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 

20 декабря  2012 года  

4. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MTiS7 



2 Модуль атауы Еңбек экономикасы және баға 

1) Баға белгілеу / шығындарды басқару және 

еңбекақы төлеу 

2) Еңбек экономикасы / персоналды басқару / 

еңбекті ұйымдастыру және нормалау 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал  (2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, әлемдік экономика, 

макроэкономика, Халықаралық экономика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль еңбек нарығын қалыптастыруға, өңірлік деңгейде ішкі еңбек нарықтарын 

талдау және реттеу жүйесімен танысуға, Қазақстан Республикасы Еңбек нарығының 

жай-күйін талдауға және оның даму перспективаларын айқындауға бағытталған, 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттерге еңбек нарығының экономикалық теориясын толық түсіну үшін қажетті 

білім беру, студенттердің нарық пен оның институттарының жұмыс істеуінің негізгі 

тетіктері туралы, сондай-ақ мемлекеттің еңбек нарығындағы рөлі туралы жан-жақты 

түсінік қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ10 кәсіпорындардың ішкі еңбек нарығының жай-күйін талдау, М1 

КҚ11 - еңбек нарығының элементтерін, құрылымын, моделін, еңбек нарығының 

ерекшеліктерін білу 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет  

 1. Байгелова А.Н. Экономика рынка труда: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям (переизданное) / 

Байгелова А.Н. – Алматы: Академия экономики и права, 2012.- 85с. 

2. Глобальная экономика и Казахстан: анализ, оценка, тенденции /Под ред. С.С. 

Еспаева. - Алматы: Институт экономики КН МОН РК - 2015. -156 с. 

3. Мазин А. Л. Экономика труда : учеб. пособие для вузов / А. Л. Мазин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 стр.  

4.  Остапенко Ю. М. Экономика труда : учеб. пособие для вузов / Ю. М. Остапенко ; 



Гос. ун-т управления, С. Миров. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 267 стр. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MMMiF 8 

2 Модуль атауы Менеджмент,маркетинг және қаржы модулі 

1) Маркетинг / банк маркетингі / маркетингтік 

зерттеулер / маркетингті басқару 

2) Менеджмент 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 квартал(2жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, әлемдік экономика, 

макроэкономика, Халықаралық экономика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 студенттердің Маркетинг, менеджмент туралы білім жүйесін қалыптастыру, 

мамандық бойынша концептуалды аппаратты игеру және кәсіби құзіреттілікті 

дамытуға бағытталған оның қолданбалы пәндерін оқуға дайындалу. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Менеджмент туралы ғылым, басқару өнерінің практикасы және оның қазіргі 

тұжырымдамасын түсіну, сондай-ақ осы тұжырымдаманы жаңа экономикалық 

жағдайда отандық кәсіпорындарды басқарудың қажеттіліктері мен міндеттеріне 

бейімдеу ретінде жан-жақты түсінік қалыптастыру 

Ц2 маркетингті ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу, 

жүйелеу және бекіту, аналитикалық, өндірістік, маркетингтік, басқарушылық 

маркетологтың кәсіби дағдыларын дамыту. 

Ц3 болашақ мамандардың сақтандыру теориясы саласындағы қазіргі заманғы іргелі 

білімдерін қалыптастыру, сақтандыру теориясы мен практикасының өзара 

әрекеттесуінің маңызды негіздерін, сақтандыру қажеттілігін, оның қазіргі 

нарықтық даму жағдайындағы рөлі мен маңыздылығын ашу. 

Ц4 студенттердің жалпы қаржы теориясы саласындағы негізгі білімдерін 

қалыптастыру, оның ішінде оларды мемлекет және жеке шаруашылық жүргізуші 

субъект деңгейінде басқару әдіснамасының негіздері. 

Ц5 Сақтандыру логикасымен, негізгі статистикалық әдістермен, қаржы мен бизнесті 

ұйымдастыру принциптерімен, оларды ұйымның даму мақсаттарына жету үшін 

уақтылы және тиімді пайдалану қабілеті мен дайындығын дамыта отырып, 

заманауи маркетингтік тұжырымдамаларды қолдана отырып, заманауи ұйымды 

басқаруға қажетті білім, білік және практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ12 Персоналды басқарудың барабар әдістерін таңдаңыз, сауатты басқару 

шешімдерін қабылдаңыз, ұйымдық құрылымды жобалау, өкілеттік пен 

М1 



жауапкершілікті олардың өкілдігі негізінде бөлу мүмкіндігі. 

КҚ13 Маркетингтік қызметті ұйымдастыру негіздерін, маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру негіздерін білу, аудит және еңбекті ұйымдастыруды 

бақылау, жұмысшылар мен қызметшілерге сыйлықақы беру, 

материалдық ынталандыру шарттары, кәсіптер мен лауазымдарды қоса 

атқару бойынша есептерді әзірлеу дағдыларын меңгеру 

М2 

КҚ14 Қазақстанның сақтандыру нарығын дамыту бойынша статистикалық 

және ақпараттық материалдарды талдау, сақтандыруды жіктеу 

қағидаттарын пайдалану сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін 

бағалау және сақтандыру ұйымдарының инвестициялық жобаларының 

тиімділігін бағалау әдістемелерін меңгеру; 

М3 

КҚ15 Сақтандыруды реттеуді ұйымдастырудың негіздерін, сақтандыру 

нарығының жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілерін, 

сақтандыру нарығын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін, сондай-ақ 

сақтандыру нарығын реттеу үшін қаржы-несие құралдарын қолданудың 

әлемдік тәжірибесін білу. Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде және халықаралық құқық нормаларында көзделген құқықтық 

өріс шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық немесе өзге де қызмет 

субъектісінің тұрақты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржы-құқықтық 

тетіктің нысандары мен әдістерін қолдана білу; 

М4 

КҚ16 Компанияның/ұйымның саясатын талдау және әзірлеу кезінде 

маркетингтік, басқарушылық, статистикалық, ұйымдастыру құралдарын 

практикада қолдануға қабілетті; 

М5 

КҚ17 Кәсіпорын қызметін регламенттейтін құқықтық актілер білімін 

практикада қолдана білу, практика объектісінің орналасқан жеріне, 

қызмет түрлеріне экономикалық сипаттама беру, кәсіпорынды 

басқарудың заманауи әдістерін меңгеру (жоспарлау, ұйымдастыру, 

есепке алу, талдау, уәждеу және бақылау). 

М6 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі.   

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. К.Б.Бердалиев. Менеджмент: Алматы: Экономика 2016 О.С.Виханский , А.И. Наумов 

Медежмент .учебник 5-е изд.-М.: ИНФРА-М,2014 

2. Ким С.А. Маркетинг,2013г 

3.  Григорьев М.Н. Маркетинг,2010 

4. Шокаманов Ю.К., Бельгибаева К.К. Статистика. Алматы.Экономика, 2008. 

5. Статистика./ Под.ред.В.Г.Ионина.М.:ИНФРА-М.2008.445с. 

6. Статистика /Под.ред. М.Г.Назарова. М.:КНОРУС.,2006.480 

 

 

 

 



 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды SiSP 9 

2 Модуль атауы    Сақтандыру және сақтандыру құқығы 

1) сақтандыру / сақтандыру құқығы 

2) Статистика 

3) Өндірістік практика 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 квартал  (2,3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, әлемдік экономика, 

макроэкономика, Халықаралық экономика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 сақтандыру саласында кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру, студенттердің 

теориялық және практикалық білімдерін игеру, сақтандыру жұмысын жүргізудің 

негізгі практикалық әдістерін қолдана білу, статистика пәні мен әдісін ғылым 

ретінде ашу, нарықтық экономикаға көшу жағдайында оны ұйымдастыру 

міндеттері; студенттерге статистикалық деректерді өңдеудің негізгі әдістерін 

игеруге көмектесу, статистикалық көрсеткіштерді есептеу дағдыларын игеру, 

қолданыстағы статистикалық есептілікті жасау нысандары мен тәртібімен 

таныстыру және қажетті құзыреттерді қалыптастыру. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  студенттерде сақтандырудың теориялық негіздері туралы нақты түсінік 

қалыптастыру, экономикалық қауіпсіздік жүйесіндегі сақтандыруды қорғаудың 

экономикалық, қаржылық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін зерттеу, 

сақтандырудың ішкі және сыртқы ортасында қажетті практикалық дағдыларды 

игеру. 

М2 студенттердің басқарушылық шешімдер қабылдау процесінде экономикалық 

қызметтің тиімділігін қамтамасыз етудегі статистикалық талдаудың мәні мен рөлі 

туралы теориялық білімдерін қалыптастыру 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ18 сақтандырушылардың активтерін, төлем қабілеттілігін, инвестициялық 

қызметін орналастыру бөлігінде сақтандырушылардың сақтандыру 

қызметін қаржылық-экономикалық талдау құралдарын меңгеру; 

М1 

КҚ19 статистикалық бақылаулар бағдарламасын әзірлеу, қоғамдық өмір 

құбылыстары мен процестерінің жаппай деректерін жинақтау және 

топтастыру, жиынтық құрылымының жалпылама сипаттамаларын 

есептеу; құбылыстар динамикасының қарқындылығын өлшеу, қоғамдық 

құбылыстардың вариациясы мен дамуына әсер ететін факторларды 

анықтау және олардың әсер ету күшін бағалау сияқты міндеттерді шешу 

кезінде қажетті білім алу 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 



бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. К.Б.Бердалиев. Менеджмент: Алматы: Экономика 2016 

О.С.Виханский , А.И. Наумов Медежмент .учебник 5-е изд.-М.: ИНФРА-М,2014 

2. Ким С.А. Маркетинг,2013г 

3. Григорьев М.Н. Маркетинг,2010 

4. Шокаманов Ю.К., Бельгибаева К.К. Статистика. Алматы.Экономика, 2008. 

5. Статистика./ Под.ред.В.Г.Ионина.М.:ИНФРА-М.2008.445с. 

6. Статистика /Под.ред. М.Г.Назарова. М.:КНОРУС.,2006.480 

7. Серикова Г.С. Страховое дело: Учебное пособие. – Караганда, 2012.-248с.  

8. Сплетухов Ю.А. Страхование: Учебное пособие / Ю.А.Сплетухов, Е.Ф.Дюжиков. - М.: 

ИНФРА -М, 2013 г. – 312с. 26. 

9. Страхование: Учебник для студентов обуч. по спец. «Финансы и кредит»/Финансовая 

академия  

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSITtOE 10 

2 Модуль атауы Экономика саласындағы заманауи 

технологиялар модулі 

IT-консальтинг/бухгалтерлік есепті 

компьютерлендіру/ 1С:бухгалтерия / 

СовременныеІТ-программыв экономике 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатыру 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

5 

9 Модульдің пререквизиттері Статистика, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар,Экономикалық теория, 

мароэкономика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ  ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль студенттердің білімін кеңейтуді, нақтылауды қамтамасыз етеді, 

мазмұнын ашуға, есеп жүргізудің жалпы принциптеріне, стандартты есептерге, 

ақша қаражатымен операцияларды есепке алуға, сауда операцияларын есепке алуға, 

өндірісті есепке алуға, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке 

алуға, жалақы мен кадрлық есепке алуға және т. б. 



11. Модуль мақсаттары 

М1  кез келген коммерциялық қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда міндетті 

(регламенттелген) есептілікті дайындауды қоса алғанда, бухгалтерлік және 

салықтық есепке алуды автоматтандыруды жүзеге асыратын ұйымдар: тауарлармен 

сауда жасау, қызметтер көрсету, өндіріс. Бухгалтерлік және салықтық есеп 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 

20 

- бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің теориялық негіздерін білу; 

оның мәні мен маңызын түсіну, тауарлық-материалдық қорлардың, сауда 

операцияларының, банк және кассалық операциялардың, негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтердің, негізгі және қосалқы өндірістің, 

жанама шығыстардың, ҚҚС, акциздің, жалақы мен кадрлардың есебін 

жүргізе білу, бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің мазмұны, оның 

мақсаттары мен негізгі функциялары туралы түсінікке ие болу; 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4)  кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1) Таттибаев К.М. 1С:Бухгалтерия с МСФО для Казахстана.-Алматы, 2009г. 

2) Организация фин. Учета./ В.К.Радостовец и др. – Алматы, 2010 

3) Толпаков Ж.С. Бухгалтерский учет.- Караганда, 2012 

4) Дюсембаев, К.Ш.   Анализ финансовой отчетности.- Алматы, 2009г. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MEDP 11 

2 Модуль атауы Модуль кәсіпорынның экономикалық қызметі 

1.Бухгалтерлік есеп 

2. Қаржы / Қаржылық есеп / Басқару есебі 

3.Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі/ 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

4.Табиғатты пайдалану экономикасы / 

Экологиялық менеджмент / Кәсіпорын қызметін 

экологиялық-экономикалық бағалау 

5.Өнеркәсіп экономикасы 

6.Өндірісті ұйымдастыру 

7.Өндірістік тәжірибе 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға Кафедра  % қатысу 



қатысатын басқа 

кафедралар 

 

Экономика және кеден ісі 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,3,4 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

33 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, статистика, сақтандыру, 

маркетинг, менеджмент 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бухгалтерлік есепті зерттеудің негіздері, бухгалтерлік есептің негізгі 

тұжырымдамалары мен принциптерін, әдістері мен әдістерін қарастырады. Бұл 

студенттерге қаржылық есептілікті құру дағдыларын және нарықтық бизнес 

жағдайында кәсіпорын мен өндіріс жұмысының экономикалық механизмін зерттеу 

негізінде экономикалық ойлау студенттерінде ақпаратты өңдеудің заманауи 

әдістері мен құралдарын талдау, меңгеру қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға, бухгалтерлік есеп 

принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес бухгалтерлік есеп 

негіздерін алу, ұйымдарда оны жүргізу дағдылары мен техникасын алу. 

М2 Басқару есебін тауарлар мен қызметтер нарығында пайда табуға және мақсаттарға 

жетуге бағытталған Ұйымның Кәсіпкерлік қызметін басқару тетігі ретінде ұсына 

білу, басқару есебінің мәні мен қажеттілігін негіздеу 

М3 ел, салалар, аймақтар мен кәсіпорындар деңгейінде бәсекеге қабілеттілікті реттеу 

мен басқарудың жүйелік ұйымдастырушылық-экономикалық тетігін іске асыру 

негізінде кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру мәселелерін 

қою мен практикалық шешуге студенттердің ғылыми көзқарасын қалыптастыру. 

М4 қоғамның экологиялық-экономикалық мәселелерін шешуде табиғат пен қоғамның 

өзара әрекеттесу проблемасы табиғи ресурстардың сарқылуына және жаһандық 

экологиялық апаттың ықтималдығына байланысты ерекше өткір болды 

М5 Өнеркәсіп экономикасын зерттеу мамандануы мен жұмыс орнына қарамастан, әр 

экономистке қажет практикалық экономикалық білімнің маңызды кешенінің 

негізін қалайды 

М6 студенттерді өндірісті ұйымдастырудың теориялық негіздеріне үйрету, пәннің 

ғылыми-қолданбалы аппаратын, оның негізгі категорияларын, әдіснамалық 

ерекшеліктері мен негізгі принциптерін, сыртқы және ішкі орта факторларын 

ескере отырып, өндірісті ұйымдастырудың тиімділігін арттыру шарттарын 

қалыптастыру. 

М7 нарықтық экономика жағдайында өндірісті болжау, жоспарлау және басқару 

саласындағы мәселелерді зерттеу және өндірістік жүйелердің тиімді қызметін 

қамтамасыз ететін басқару шешімдерін қабылдау. 

М8 Кәсіби іс-әрекеттің кәсіби дағдылары мен тәжірибесін алу, оны ұйымдастыру және 

іске асыру формалары туралы түсініктерді тереңдете отырып, белгілі бір бизнес-

процесс саласындағы бакалаврдың кәсіби білімі мен дағдыларын қолдану 

12 Оқыту нәтижелері 

КОД ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ21 бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін, мәнін, мақсаттарын, пәні 

мен объектісін, негізгі категорияларын, терминдері мен 

түсініктерін,бухгалтерлік есеп әдісінің негізгі элементтерін және жалпы 

экономикалық әдіснамалық әдістерін білу.Кәсіпорында бағалау мен 

М1 



міндеттемелердің нақты әдістерін қолдану қажеттілігін 

негіздеу,шоттардың корреспонденциясын құру 

КҚ22 Фирмаішілік басқару технологияларының жиынтығы ретінде басқару 

есебінің ерекшеліктерін, басқару есебінің негізгі бағыттарының 

сипаттамасын, олардың міндеттері мен оларды ақпараттық қамтамасыз 

ету ерекшеліктерін, кәсіпорынның (коммерциялық ұйымның, 

фирманың, компанияның) жұмыс істеуінің негізгі параметрлерінің 

түрлері мен құндық сипаттамасын білу. 

М2 

КҚ23 бәсекелестік ортаны және кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру процестерін реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру; 

М3 

КҚ24 табиғатты пайдаланудың негізгі аспектілерінің өзара байланысын білу: 

техникалық, экономикалық және әлеуметтік-саяси, Табиғатты 

пайдаланудағы негізгі экономикалық заңдардың көріну 

ерекшеліктерін,табиғи-техногендік кешендердің құрылуы мен жұмыс 

істеуінің экономикалық проблемаларын білу, Қазақстандағы табиғатты 

қорғау қызметін реттейтін заңнамалық актілердің ережелерін 

практикада қолдана білу, табиғатты пайдалану саласындағы 

проблемалық жағдайларды түсіну және талдау 

М4 

КҚ25 кәсіпорында қолданылатын өндірістік ресурстардың мәнін білу, 

кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымымен 

танысу 

М5 

КҚ26 Өндірісті тиімді ұйымдастырудың элементтері мен принциптерін 

қолдану; ƒ ұйым объектісі ретінде салалық өндірістің ерекшеліктерін, 

Сала кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастырудың негізгі 

тенденциялары мен заңдылықтарын анықтау; 

М6 

КҚ27 Кәсіпорында ұйымдастыру, жоспарлау принциптері мен әдістерін білу, 

Негізгі өндірістік салаларда басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын 

меңгеру, өндірісте басқару шешімдерін қабылдау 

М7 

КҚ28 Кәсіпорын қызметін регламенттейтін құқықтық актілер білімін 

практикада қолдана білу, практика объектісінің орналасқан жеріне, 

қызмет түрлеріне экономикалық сипаттама беру, кәсіпорынды 

басқарудың заманауи әдістерін меңгеру (жоспарлау, ұйымдастыру, 

есепке алу, талдау, уәждеу және бақылау) 

М8 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 



1. Ержанов М.С.  Финансовая отчетность Казахстанских предприятий : учеб.пособие / 

М. С. Ержанов. - Алматы : Экономика, 2007. - 180 с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности : Пер. полного офиц. текста 

Междунар. стандартов фин. отчетности принятых в ЕС по сост. на 31 января 2006 г. - М. : 

Аскери-АССА, 2006. - 1060 с. 

3.  Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях : Учеб. пособие / Нурсеитов 

Э.О. - Алматы, 2006. - 472 с. 

4. Управленческий учет. Учебные пособия, разработанное на основе стандартов 

бухгалтерского учета. Алматы, ЮСАИД.  КАРАНА, 2000 

5. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов. – Алматы, 

Экономика, 2005. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды UIR 12 

2 Модуль атауы Нарық инфрақұрылымын басқару модулі 

Өндірістік менеджмент / сапаны басқару / 

Салалық экономика 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

5 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, мароэкономика, 

статистика, Халықаралық экономика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 түлектің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру, оның нарықтық экономикаға сәйкес келетін 

кәсіби дайындығын тереңдету. Пән аясында өндірістік қызметті талдау, жоспарлау және 

ұйымдастыру әдістері мен әдістеріне, сондай-ақ стратегиялық және тактикалық басқару 

шешімдерін әзірлеу және іске асыру дағдыларына ие менеджерді даярлау жүзеге 

асырылады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  студенттердің әртүрлі қызмет салаларындағы кәсіпорындардағы өндірістік 

процестің мазмұны туралы нақты білімдерін және оны ұйымдастыру дағдыларын 

қалыптастыру, студенттердің өндірістің әртүрлі кезеңдерін басқаруда шешім 

қабылдау процесінде қажетті сипаттамаларды анықтау бойынша практикалық 

дағдыларды алуы. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ29 Пәннің объектісін, тақырыбын, мақсаттарын, міндеттері мен 

құрылымын, кәсіпорындағы персоналмен жұмысты реттейтін 

нормативтік базаны, персоналмен жұмыстың негізгі бағыттарының 

М1 



мазмұнын, жұмыс топтарындағы әлеуметтік процестердің 

заңдылықтарын білу. 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1) Яковлев, Н.Я. Цены и ценообразование: учеб. пособие /.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

М: ИВЦ "Маркетинг", 2000.- 105с. 

2) Ценообразование. Учебное пособие. Алибаева М.М., Жумаксанова К.М., Алматы, 

2012 

3)  Управление персоналом: Учебник для вузов, под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Ерёмина, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.  

4)  Управление персоналом: Учебник, Дейнека А.В., Дашков и К, 2010 г 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MEP13 

2 Модуль атауы Модуль экономика саласындағы кәсіпкерлік 

және тайм менеджмент 

Кәсіпкерлік 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

5 

9 Модульдің пререквизиттері Өндірістік менеджмент, персоналды басқару, 

бухгалтерлік есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 студенттерді бәсекелестік ортадағы кәсіпорындардың Кәсіпкерлік қызметін 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету 

11. Модуль мақсаттары 

М1  кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық 

қатынастарының жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу 

негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу. 

12 Оқыту нәтижелері 



Код  ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 

30 

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру процесі және оның тиімділігін 

бағалау, кәсіпкерлікті дамытуды реттеу мен қолдаудың мемлекеттік 

тетіктері туралы білу. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1. 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. 4. кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –  учебник: 

практикум.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика. – 2006. – 336 с. 

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М. –  2005. – 336 с. 

3. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова 

Т.Н.,Тулеугалиева Н.И.- Уральск, 2007 

4. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 

2004 . – 324 с. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MNN 14  

2 Модуль атауы Салық және салық салу модулі 

Салық және салық салу / салықтық жоспарлау / 

салықтық есеп және есептілік 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  қатысу%  

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің пререквизиттері Экономикалық теория, әлемдік экономика, 

макроэкономика, Халықаралық экономика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль студенттерде салық салу жүйесінің теориялық және әдіснамалық негіздерін 

және салық сомасын есептеу және төлеу бойынша практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған, 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Нақты салық түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салықтық әсер етудің 



әртүрлі құралдарын зерттеу, салық заңнамасын зерделеу, ұйымдастырушылық 

мақсаттарды тиімді қою үшін технологияларды пайдалану, нарықтық жағдайда 

ұйымның Даму стратегиясы мен мақсаттары жүйесіне қол жеткізудің тиімді тәсілдерін 

негіздеу және таңдау мақсатында бизнес-жоспарлаудың әдістері мен нысандарын, 

басымдықтарды орналастыру бойынша 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ31 салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді қалыптастырудың жалпы 

принциптерін, салық салудың мақсаты мен негізгі принциптерін, 

салықтардың нақты түрлерін есептеу мен төлеу тәртібін білу; 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебит 

 5. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 

6. Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 

7. . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Алматы: Издательство «Бастау», 2010 

8.  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. Книга 

2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 515 с.  

9. Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в 

соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с.  

10. Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, Караганда, 

2017г. – 124с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MEP15 

2 Модуль атауы Модуль Кәсіпорын экономикасы 

Ұсынылатын модуль 1 

1) Кәсіпорын экономикасы 

2) кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау / 

кәсіпорын қызметін жоспарлау экономикасы/ 

Фирма экономикасы / жылжымайтын мүлік 

экономикасы 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  қатысу%  

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің пререквизиттері Өндірістік менеджмент, персоналды басқару, 

бухгалтерлік есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 студенттерді кәсіпорынның экономикалық қызметі саласындағы теориялық және 

практикалық біліммен қамтамасыз ету, студенттердің өндірістің материалдық-

техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларының кәсіпорындардың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы туралы жан-жақты білім 

қалыптастыру, экономикалық есептеулерді орындау үшін қажетті кәсіби білім мен 

есептік-аналитикалық дағдыларды алуға жағдай жасау.кәсіпорын ресурстарын 

пайдаланудың тиімді формалары мен әдістерін негіздеу, өндірістік ұйымның 

экономикалық қызметінің оңтайлы нұсқаларын таңдау. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Кәсіпорынның ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану бойынша талдау дағдыларын, 

тұжырымдарды дәлелдеу және шешімдерді негіздеу негізінде студенттердің 

экономикалық ойлауын дамыту 

М2 - жылжымайтын мүлік нарығының жұмыс істеуінің теориялық және практикалық 

негіздерін және оның жылжымайтын мүлік объектілерін қаржыландыруға капиталды 

тарту бойынша инвестициялық процестерді жетілдірудегі рөлін және отандық және 

халықаралық стандарттарға сәйкес олардың құнын анықтауға қатысты олармен 

байланысты ерекшеліктерін зерттеу. 

М3 нарықтық экономиканың негізгі буындарының құрылымы мен функциялары, негізгі 

экономикалық процестердің логикасы мен тиімділігі, оңтайлы экономикалық 

шешімдер қабылдау принциптері, шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс 

істеуі мен өзара іс-қимылының негіздері туралы идеяларды әзірлеу негізінде 

студенттерде экономикалық ойлау мен мінез-құлықтың қазіргі заманғы түрін 

қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код  ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 

32 

Кәсіпорында болып жатқан негізгі категорияларды, экономикалық 

құбылыстар мен процестерді, олардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігін, кәсіпорынның әртүрлі ресурстарын пайдалануды бағалау 

көрсеткіштерінің экономикалық мазмұнын және оның қызмет бағыттарына 

М1 



байланысты оларды жіктеу критерийлерін білу. 

КҚ 

33 

Құрылыс пен құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық құнын анықтау, 

құрылыс өнімдерінің өзіндік құнын және кәсіпорынның қаржылық 

нәтижесін есептеу, айналым капиталын пайдалану тиімділігін бағалау және 

олардың айналымын жеделдету жолдарын іздеу дағдыларын қалыптастыру. 

М2 

КҚ 

34 

Білуге тиіс: салалық нарықтардың экономикалық негіздерін; нарықтық 

құрылымдарды талдаудың әдістері мен принциптерін; нарықтық 

құрылымдарды зерттеуде қолданылатын негізгі модельдерді; нарықтық 

құрылымдарды өзгерту кезінде туындайтын негізгі проблемаларды; 

нарықтық құрылымдарға әсер ету тәсілдерін; нарықтық құрылымдарды 

зерттеудің экономикалық талдау құралдарын; салалардың, нарықтар мен 

фирмалардың жұмыс істеу заңдылықтарын; меңгеруге тиіс: экономикалық 

терминологияны және осы пәннің лексикасын; салалық нарықтар теориясы 

және оның даму тәжірибесі бойынша жаңа білімді өз бетінше меңгеру; 

М3 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1.  білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке бағытталған 

оқыту; 

2.  құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. кейс-стади; 5) Жоба әдісіов.   

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

5. Грибов, В. Д. Экономика предприятия / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –  учебник: практикум.- 3-

е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика. – 2006. – 336 с. 

6. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М. –  2005. – 336 с. 

7. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова 

Т.Н.,Тулеугалиева Н.И.- Уральск, 2007 

8. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 

. – 324 с. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MME 15 

2 Модуль атауы  Модуль Әлемдік экономика ұсынылатын 

модуль 2 

1) Шет елдер экономикасы / Халықаралық сауда 

/ интеграциялық процестер экономикасы / 

сыртқы сауда операцияларын ұйымдастыру 

және технологиясы / әлемдік тауар нарықтары / 

капиталдың әлемдік қозғалысы 

2) Әлемдік экономика және Халықаралық 

экономикалық қатынастар / Халықаралық 

бизнес / Халықаралық маркетинг/ валюталық 

операциялар 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  



4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  қатысу%  

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

13 

9 Модульдің пререквизиттері Өндірістік менеджмент, персоналды басқару, 

бухгалтерлік есеп, Кәсіпкерлік құқық, 

Қазақстанның экономикалық дамуы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль халықаралық бизнесті реттеудің негізгі аспектілерін, сондай-ақ 

экономикалық қызметтің негізгі салаларының қазіргі даму тенденцияларын талдауды 

зерттейтін кешенді ғылыми пән болып табылады. Инновациялық бизнесті дамытудағы 

ғылымның жетекші рөлі атап өтілді,халықаралық өндірістік ынтымақтастықтың маңызды 

аспектілері және оның заманауи нысандары, логистика, сақтандыру, маркетинг және 

жарнама қызметі қарастырылады, қазіргі әлемдік баға белгілеудің ерекшеліктері 

зерттеледі, бизнес-жобалардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістерін қолдану 

мүмкіндіктері талданады, әлемдік нарықтағы жұмыс жағдайында шағын бизнестің рөлі 

бағаланады. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  студенттердің жекелеген елдердің экономикасындағы экономикалық процестер 

туралы тұтас және көлемді түсініктерін қалыптастыру, зерттелетін елдердің 

әрқайсысының экономикалық дамуының жалпы және ерекше ерекшеліктерін 

анықтау 

М2 Халықаралық экономикалық қатынастардың заңдылықтары мен даму 

тенденциялары, Қазіргі МЭО жүйесінің қалыптасуының алғышарттары мен негізгі 

кезеңдері туралы теориялық білім алу 

М3 болашақ мамандарға халықаралық бизнестің негіздерін, оның негізгі нысандарын, 

нормалары мен ережелерін білу. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код  ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 

32 

Студенттердің ел экономикасын экономикалық талдау дағдылары мен 

дағдыларын қалыптастыру,қазіргі кезеңде және алдыңғы кезеңдерде 

экономиканың дамуына үлкен әсер ететін факторларды анықтау және 

талдау . 

М1 

КҚ33 Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасының қалыптасу 

заңдылығын,негізгі халықаралық тауарлық жіктеулерді,эволюцияның 

ерекшеліктерін, нақты әлемдік тауар нарықтарының қазіргі жағдайы 

мен даму тенденцияларын білу. 

М2 

КҚ34 халықаралық бизнестің заманауи формалары, олардың ерекшеліктері, 

жаһандану жағдайындағы халықаралық бизнестің даму 

тенденциялары,халықаралық инвестициялар мен бірлескен 

кәсіпкерліктің ерекшеліктері 

М3 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1)  білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 



3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1) Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Под редакцией В.П. Колесова, 

М.Н. Осьмовой. Учебник. – М. 2000. 

2) Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. 

Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с 

3) Трухачев В. И., Лякишева И. Н., Ерохин В.Л. Международная торговля. – М.:  

Финансы и статистика, 2008  

4) Мировая экономика и международный бизнес: учебник; под ред. В.В. Полякова и Р.К. 

Щенина. – М.: КНОРУС, 2009 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ  

1 Модуль коды ME 15 

2 Модуль аты Модуль Экономика (салалар және қызмет 

салалары бойынша) ұсынылатын модуль 3 

АӨК экономикасы / өңірлік экономика / 

құрылыс экономикасы / мұнай-газ өнеркәсібінің 

экономикасы/ 

Әлеуметтік сала экономикасы 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал (4жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

30 

9  Модульдің пререквизиттері Статистика, қаржы, Халықаралық экономика, 

өнеркәсіп экономикасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 аймақ экономикасының теориялық негіздерін, өңірлік экономикалық саясаттың 

әдістері мен құралдарын меңгеру, Өңірлік даму мен өңірлік экономикалық 

саясаттың қазіргі проблемаларын меңгеру; 

11. Модуль мақсаттары 

М1 қазіргі нарықтық жағдайда болжау және жоспарлау механизмінің теориялық 

аспектілері мен практикалық жағын ашу. 

М2 студенттерде АӨК салаларының экономикасы мәселелері бойынша кәсіби білім, 

дағды жүйесін қалыптастыру. 

М3 басқарудың нарықтық түріндегі аймақтың және оның жеке құрамдас 

элементтерінің жұмыс істеуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде 

студенттердің экономикалық ойлауын дамыту 



М4 Әлеуметтік сала экономикасының жай-күйі және олардың жүйелік өзара 

байланысы мен өзара тәуелділігі талданады, институционалдық реттеу тетіктері, 

экономикалық өмір сүру жағдайлары, Салық салу, несиелер, Инвестициялар, 

монополияға қарсы заңнама, әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру жүзеге 

асырылады және жүзеге асырылады, осылайша барлық азаматтардың өмір сүру 

сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік нарықтық экономиканың жоғары 

индексін қамтамасыз етеді. 

М5 өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы тапсырмаларды өз 

бетінше шешуде алған білімдерін, алған дағдыларын шоғырландыру, жүйелеу 

және кеңейту. 

12 Оқыту нәтижелері 

код ОН сипаттамасы мақсаттардың коды Мақсат 

коды 

КҚ32 Макроэкономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерін білу, жоспарларды 

әзірлеудің негізгі әдістерін, болжау мен жоспарлаудың ғылыми 

негіздерін, экономиканың мемлекеттік секторында жоспарлауды 

практикада қолдана білу. Ц1 

М1 

КҚ33 Нарықтық экономиканың қызмет етуінің теориялық негіздері мен 

заңдылықтары,кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік-

құқықтық актілер туралы білу; Ц2 

М2 

КҚ34 -елдің негізгі өңірлері қызметінің құқықтық негіздерін, аймақтарды 

басқару саласындағы жалпы өңірлік саясат пен мемлекеттің 

стратегиясын, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

көрсеткіштерін, оларды есептеу әдістерін және оларды жетілдіру 

жолдарын білу; 

М3 

КҚ35 -нақты аймақтардың шаруашылық және әлеуметтік-экономикалық 

әлеуетін бағалаудың жаңа әдістерін меңгеру Ц3 

М4 

КҚ36 Тұтыну құрылымын, халықтың табысын қалыптастырудың 

экономикалық негіздерін, қамтамасыз ету және кедейлік өлшемдерін, 

Халықты әлеуметтік-экономикалық қолдаудың ең төменгі мемлекеттік 

кепілдіктерін білу, қоғамдағы экономикалық стратификацияның әртүрлі 

топтар мен отбасылар мәртебесінің өзгеруіне әсерін, әлеуметтік қорғау 

жүйесін қаржыландырудың бюджеттік және басқа да түрлерінің мән 

М5 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) 3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) 4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1) Современное экономическое развитие Казахстана:отраслевые региональные. 

Внешнеполитические приоритеты, под ред Султанова О.С., КИСИ при Президенте РК, 

Алматы, 2011. 

2) Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление. М., ИНФРА, 2008. 



3) Ибраева А.Н. Пути и перспективы межрегионального взаимодействия в РК, 

Астана, 2010 

4) Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 318 с. 

5) Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие / Е. А. Черныш, 

Н. П. Молчанова, А. А. Новикова, Т. А. Салтанова. – М.: ПРИОР, 2006. – 176 с 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIYa 16 

2 Модуль атауы Модуль шет тілі 

3 Модуль әзірлеушілер Ағылшын тілін деңгейлік оқыту 

бағдарламалары (Upper Intermidiate, Advance, 

Proficiency) 

4 Кафедра-модульдің иесі Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2 квартал (3,4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

20 

9 Модульдің пререквизиттері Шет тілі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бітірушінің халықаралық қатынастар саласындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің 

негізгі түрлері бойынша ағылшын тілін пайдаланумен байланысты функцияларды 

орындауы мақсатында және жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және 

арнайы дайындығына қойылатын талаптарға сәйкес студенттің кешенді 

теориялық, лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-аналитикалық 

дайындығы. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және 

мәдениетаралық құзіреттілігін қалыптастыру және оларды одан әрі жетілдіруге 

ықпал ету, сонымен қатар білім алушының "екінші тілдік тұлғасын" оның 

мәдениетаралық коммуникацияға толық қатысу қабілетінің көрсеткіші ретінде 

дамытуға ықпал ету. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ37 ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, шет тілінде 

жазбаша және ауызша сөйлеу, оның нәтижелерін логикалық түрде 

дұрыс рәсімдеу; 

М1 

КҚ38 тілдік және тілдік емес (ауызша және вербалды емес) қарым-қатынасты 

ұлттық-мәдени ерекшеліктерге сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

білімі, дағдылары мен біліктері болуы тиіс; бітіруші мәдениеттер 

диалогы контексінде: күнделікті қарым-қатынастың сөйлеу этикетін 

меңгеру (танысу, өтініш білдіру, келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат 

бойынша өз пікірін білдіру және т. б.) сияқты шет тілдік қарым-қатынас 

М1 



дағдылары мен біліктері болуы тиіс.) 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

Advanced Grammar in Use,Автор: M.Hewings, 2002 

Common Mistakes in English, T.J.Fitikides, 2002 

Ключ к успеху. Учебное пособие по английскому языку, В.М.Павлоцкий, 2003 

  «Новый классный самоучитель английского» — Драгункин А.  

«Английский язык. Грамматика. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік тәжірибе 

Диплом алдындағы практика 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бакалавриат практикасы негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде оқудың 

соңғы кезеңі болып табылады. Білім алушылар теориялық және практикалық оқыту 

бағдарламасын толық меңгергеннен кейін жүргізіледі. Бакалавриат практикасы 

жоғары білікті мамандарды даярлау үшін оқу процесінің маңызды бөлігі болып 

табылады және кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда, ғылыми-зерттеу 

институттарында жүзеге асырылады 

11. Модуль мақсаттары 

М1  ЖОО-да алған білімдерін практикалық қызметте қолдану; дипломдық жұмысты 

жазуға дайындық. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 



1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихандар 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханға дайындық 

және тапсыру 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Қорытынды аттестаттау модулінде" мамандық бойынша барлық оқытылған пәндер 

бойынша студенттердің білімі бағаланады. Студент дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазады және қорғайды немесе кешенді емтихан дайындайды және тапсырады. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Мамандық бойынша барлық пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құраушы құрауыштарды оқыту 

нәтижелерімен) білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін) 

№ Пән атауы Қалыптастырылатын нәтижелер 

ОН

1 

ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН

10 

ОН

11 

ОН

12 

1 Мәнгілік ел +            

2 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 

+            

3 Дінтану +            

4 ҚР этносаясаты және 

ұлтаралық қатынастар 
+            

5 Бухгалтерлік есеп    +   +      

6 Макроэкономика  +   +        

7 Экономикадағы 

Математика 
 +   +        

8 Халықаралық 

экономика 
 +   +        

9 Менеджмент  + + +         

10 Микроэкономика  +   +        

11 Статистика  +   +  +      

12 Өнеркәсіп 

экономикасы 
     +   +    

13 Экономикалық теория  +   +        

14 1С Бухгалтерия    +       +  

15 3D модельдеу           +  

16 Банк маркетингі  +   +        

17 Экономика 

мамандығына кіріспе 
 +   +        

18 Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 
  +  +  +      

19 Кәсіпорынның 

инвестициялық 
қызметі 

   + +        

20 Адам дамуының 

индексі 
    +        

21 Инжиниринг           +  

22 Кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігі 
 +   +        

23 Корпоративтік қаржы    +  +       

24 Маркетинг  +   +        

25 Маркетингтік 

зерттеулер 
 +   +        

26 Еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау 
        +    

27 Өндірісті 

ұйымдастыру 
      + +     

28 Аймақтық экономика     + +       

29 Робототехника           +  

30 Қазіргі IT-бағдарлама           +  

31 Сақтандыру  +   +        

32 Сақтандыру құқығы     +    +    

33 Персоналды басқару   +  +  +      



 

 

 

 

34 Басқару есебі  +  +   +      

35 Қаржы нарықтары 

және делдалдар 
      + + +    

36 Қаржылық есеп    +   +  + +   

37 Қаржы     +  + +     

38 Бағаны қалыптастыру  +   +        

39 Экологиялық 
менеджмент 

  +    +      

40 Кәсіпорын қызметін 

экологиялық-

экономикалық бағалау 

    +    + +   

41 Табиғатты пайдалану 

экономикасы 
 +   +        

42 Еңбек экономикасы  +       +    

43 Экономикалық саясат  +       +    

44 Қазақстанның 

экономикалық дамуы 
  + +     +    

45 IT-консалтинг           +  

46 Халықаралық 
экономика 

 +   + +       

47 Ағылшын тілінің 

ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы 

           + 

48 Кәсіпкерлік  +   +        

49 Ағылшын тілін 

деңгейлік оқыту 

бағдарламалары 

           + 

50 Ағылшын тілін 

деңгейлік оқыту 

бағдарламалары 

           + 

51 Кәсіпорын 
экономикасы 

   + +  +      

52 Кәсіпорынның 

шаруашылық 
қызметін талдау 

   +  + + + +    

53 Салықтар және салық 

салу 
   +    +  +   

54 Салықтық жоспарлау    +     + +   

55 Салықтық есепке алу 
және есептілік 

   +  +    +   

56 Салалық экономика  +   +   +     

57 Өндірістік 

менеджмент 
  +  +  +      

58 Сапаны басқару  +           

59 Жылжымайтын мүлік 

экономикасы 
      + + +    

60 Кәсіпорын қызметін 
жоспарлау 

экономикасы 

     +   + +   

61 Еңбек нарығының 
экономикасы 

 +     +  +    

62 Фирма экономикасы        + + +   



10. ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Семестр ЖБП(М

К) 

ЖБП(Т

К) 

БП(Т

К) 

БП(ТК)/mi

nor 

БП(Т

К) 

БП(Т

К) 

И

А 

Барлығ

ы 

1 15 5 10     30 

2 15  15     30 

3 10  4+1 пр 15    30 

4 11  3 пр 16    30 

5   10 20    30 

6   14 4 3 9  30 

7     32 4  36 

8     12  12 24 

Қорытын

ды 

51 5 57 55 47 13 12 240 

 

 

Білім беру бағдарламасын сүйемелдеу 

 

Зияткерлік ресурстар (ППС) 

"Бизнес басқару және құқық" кафедрасының білім беру қызметін лицензиялауға 

қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес профессорлық-оқытушылық құрамы бар, 

толыққанды білімі бар және оқытудың заманауи әдістемесін меңгерген. Білім беру 

бағдарламасын іске асыруға құзыреттілігі мен біліктілігі бағдарламаның мақсаттарына 

сәйкес келетін және студенттерді оқыту үшін жеткілікті оқытушылар ғана жіберіледі. 

Барлық оқытушылардың жоғары білім туралы тиісті дипломдары, мамандықтар бойынша 

магистр және ғылым кандидаттары бар. 

Бағдарламаны іске асыратын мұғалімдердің даму әлеуеті өз жұмысында білім беру, 

ғылыми және инновациялық қызметті интеграциялау арқылы жетілдіруге және өзін-өзі 

дамытуға деген ұмтылыс арқылы көрінеді. Оқытушылардың жеке жоспарларында оқу-

әдістемелік, ғылыми, оқу-ұйымдастырушылық сипаттағы жұмыстар көрсетілген, олар 

студенттің шығармашылық қабілеттерін, білімі мен іскерлігін (құзыреттілігін) дамыту 

негізінде даму әлеуетін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ, мұғалімдердің жеке 

жоспарларында ғылыми зерттеу жұмыстарына басшылық СҒЗЖ, пәндік олимпиадаларды 

ұйымдастыру және қатысу жоспарланған.  

Оқыту әдістеріндегі оқытушылардың құзыреттілік деңгейі оқу курстарының 

мазмұнын тиімді ашып көрсету және студенттердің бағдарлама мақсаттарында көзделген 

оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті білімі мен іскерлігін (құзыреттілігін) 

қалыптастыру үшін жеткілікті. Силлабустарда пәнді оқу барысында алатын құзыреттер 

қарастырылған, оқытушылардың жеке жоспарларында оқытылатын пәндерді жетілдіру 

бағыттары ашылған. 

Оқу кезеңінде оқытушылар институттың кітапхана қорының барлық оқу-

әдістемелік материалдарын пайдаланады. Кафедра оқытушылары институт өздері жүзеге 

асыратын оқу курстары тобына қабылдаған оқыту әдістерін жақсы біледі, сонымен қатар 

оқу курсы мазмұнының пәндік саласы бойынша практикалық жұмыс тәжірибесі бар, бұған 

ашық сабақтар материалдары, ОӘК отырысының хаттамалары дәлел бола алады. 

Кафедрада профессорлар мен оқытушыларды басқа білім беру мекемелеріне және 

басқа да білім беру мекемелерінен арнайы курстарды оқу үшін; бітіру біліктілік 

жұмыстарын басқару үшін; мастер-кластар өткізу үшін шақыру тәжірибесі қолданылады. 

Оқытушылар қолданатын оқыту технологиялары бағдарламаны игерудің болжамды 

нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді: білім алудың күндізгі және сырттай 

нысандарын іске асыру; оқу сабақтарының негізгі түрлерін өткізудің тиімділігін арттыру; 

өзіндік жұмыс жүргізу; курстық жұмыстарды орындау, практиканың барлық түрлерін 



жүргізу; студенттердің білім және білік (құзыреттілік) деңгейін бақылаудың негізгі 

нысандары; бакалаврлық бітіру біліктілік жұмыстарын, дипломдық жұмыстарды орындау. 

Оқу процесінде қолданылатын білім беру әдістері оқу курстарының мазмұнын 

тиімді ашуға және күндізгі және сырттай оқу түрлерін жүзеге асыру кезінде күтілетін оқу 

нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

Материалдық ресурстар (материалдық-техникалық база) 

5В050600-Экономика мамандығының студенттеріне арналған оқу процесі оқу 

зертханаларымен, мамандандырылған кабинеттермен, оқу шеберханаларымен, 

компьютерлік сыныптармен, мультимедиялық аудиториялармен қамтамасыз етіледі. 

2012 жылдан бастап 8 Мбит/с КазРЕНА және 4 Мбит/с "Қазақтелеком" АҚ 

ұсынатын екі арна арқылы барлық студенттер мен ППС-ның, қызметкерлердің 

Интернетке ақысыз қол жеткізу жылдамдығы 8 Мбит/с дейін артты. 

2012 жылдан бастап Lotus Notes платформасында электрондық құжат айналымы 

енгізілді, "PLATONUS"АИС-да қашықтықтан білім беру порталы іске қосылды. 

Білім беру ресурстары (оқу-әдістемелік қамтамасыз ету) 

Оқу процесінде пайдаланылатын оқулықтардың, оқу құралдарының, 

практикумдардың және басқа да әдістемелік материалдардың сапасы бағдарламаны 

игерудің күтілетін нәтижелеріне сәйкес келеді. Оқу процесінде пайдаланылатын оқу-

әдістемелік кешендердің (ОӘК) сапасы оқу материалын зерделеудің дәйектілігі мен 

қисындылығымен; қорытулар мен қорытындылардың болуымен; бақылау сұрақтары мен 

тапсырмаларының, оның ішінде тест материалдарының болуымен; иллюстрациялық 

материалдың жеткіліктілігімен және сапасымен; жазбаша жұмыстарды орындау үшін 

қосымша әдебиеттердің болуымен қамтамасыз етіледі; аудиториялық және өзіндік 

жұмысты біріктіру мүмкіндігі. Пәндердің оқу-әдістемелік кешендері оқу процесін 

ұйымдастыру үшін қажетті барлық ақпаратты қамтитын біріздендірілген құрылымға ие. 

"Платонус" бағдарламасы арқылы әр студент кез-келген пәннің оқу-әдістемелік 

материалдарына қол жеткізе алады. 

Институт кітапханасында пәндер бағдарламаларында келтірілген негізгі және 

қосымша әдебиеттер тізімінен оқулықтар мен оқу құралдары, сондай-ақ пәндер 

бағдарламасы немесе бағдарламалары ұсынған мамандық бойынша отандық ғылыми және 

шетелдік журналдар бар. 

Пәндер бағдарламаларымен ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер білім 

беру бағдарламасын меңгерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізу үшін жеткілікті 

болып табылады. 

Барлық студенттер оқу курстарында қарастырылған кітапханалық қорларға, 

зертханалық практикумдарға, практикалық сабақтарға және ақпараттық базаларға қол 

жеткізе алады. 

 

Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары 

Бакалавриат бағдарламаларын игеру сапасын бағалау келесі формаларды қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттау. 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізуді және 

қалыптасқан барлық құзыреттілік деңгейін бағалау үшін келесі бағалау құралдары 

қолданылады: типтік тапсырмалар, тесттер, тесттер және т. б. 

Қалыптасқан құзіреттіліктерді анықтау әдісі бойынша бақылау түрлерін үш топқа 

топтастыруға болады, олардың әрқайсысы өз артықшылықтарына ие: 

- ауызша, студенттің білімі мен ой-өрісін бағалауға мүмкіндік береді, жауапты 

логикалық түрде құра алады, монологиялық сөйлеуді және оқытушының тәрбиелік 

ықпалының үлкен мүмкіндіктеріне ие басқа да коммуникативтік дағдыларды меңгереді; 



- оқытушының уақытын қысқартуға, барлық студенттерді бірдей жағдайға қоюға, 

оқытушының көмегі болмаған жағдайда жауаптарды объективті бағалауға, бағалаудың 

негізділігін тексеруге мүмкіндік беретін жазбаша; студенттің дайындығын бағалаудағы 

субъективтілік; 

- студенттердің бақыланатын материалды меңгеруі туралы объективті ақпаратты 

жедел алуға, оқытушыға осы ақпаратты егжей-тегжейлі және дербестендіруге, білім беру 

бағдарламасының барлық пәндері мен модульдері бойынша студенттердің жетістіктерін 

интегралдық (рейтингтік) бағалауды қалыптастыруға және жинақтауға, ақпараттық 

ресурстар мен құралдармен жұмыс істеудің практикалық біліктері мен дағдыларын 

үйретуге, өзіндік жұмыс процесінде студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын 

арттыруға мүмкіндік беретін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау. 

Пән бойынша білімді ағымдық бақылау студенттердің сабақ кезіндегі және 

студенттердің өзіндік жұмысының нәтижелері бойынша білімдерін жүйелі және жүйелі 

түрде тексеруге, сондай-ақ оқытудың мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу 

қажеттілігін анықтауға арналған. 

Ағымдағы білім бақылауы өткізіледі: 

- сабақ барысында аудиториялық жұмыс кезінде кестеге сәйкес оқытушының 

қатысуымен; 

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушы немесе оқу ассистентінің 

нәтижелерін тексерумен студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 

- аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік жұмысы кезінде де, 

оның ішінде нәтижелерді автоматты түрде бағалау кезінде де студенттерді оқыту кезінде 

үнемі пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдарын пайдалана отырып; 

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Білімді 

ағымдағы бақылау нысандары: 

- жеке немесе топтық сұрау-алдын ала тұжырымдалған сұрақтарға студенттен 

(студенттерден) жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) арасындағы өзара 

іс-қимылды жүзеге асырудан тұратын білімді бақылау әдісі; 

- әңгімелесу-оқытушының студентпен белгілі бір бөлім, тақырып, проблема және т. 

б. бойынша білім көлемін анықтауға арналған оқылатын пәнге байланысты тақырыптарға 

арнайы әңгімесі.; 

- коллоквиум (лат. colloquium-әңгіме, әңгіме) - білім беру жүйесіндегі оқу 

сабақтарының бір түрі, студенттердің білімін арттыру және түсіндіру мақсатында; 

коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, тақырыптар, оқытылатын курстың сұрақтары 

(әдетте семинарлық және басқа да практикалық оқу сабақтарының тақырыбына 

енгізілмейтін), білім алушылардың рефераттары, жобалары және басқа да жұмыстары 

талқыланады.; 

- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

- тест (ағылшын, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-стандартталған 

тапсырма, оның нәтижелері бойынша студенттің білімі, шеберлігі мен дағдылары 

бағаланады; тесттер бірнеше таңдау сұрақтарын, сұрақтар-анықтамаларды, есептер мен 

есептеулерге арналған тапсырмаларды қамтуы мүмкін; 

- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал 

түріндегі жағдайларды, деректерді талдау, мәселені шешу нұсқаларын талдау, оңтайлы 

нұсқаны немесе кәсіби қызметтің нақты жағдайларын модельдейтін кешенді 

тапсырмаларды таңдау; 

- есептеу тапсырмасы - белгілі бір бастапқы деректер кезінде шешім табу үшін 

теориялық білімді практикалық қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған 

студенттің білімі мен дағдыларын бақылау түрі; 

- эссе (франц. essai-әрекет, сынама, эссе) - белгілі бір себеп немесе мәселе бойынша 

жеке әсерлер мен ой-пікірлерді білдіретін және тақырыпты айқындаушы немесе толық 

түсіндіруге әдейі үміткер болмайтын шағын көлемді және еркін композициялық шығарма; 



эссе проблемалық мәселелерді, оның ішінде жауап берушінің негіздемесін, түсініктемесін 

және өз пікірін қарастыруды көздейді; 

- бақылау жұмысы - студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің бірі, ол 

оқу пәнінің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру және практикалық 

тапсырмаларды шешу болып табылады; 

- зертханалық жұмыс-теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше 

тәжірибе жасау дағдыларын дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық 

жұмысының және зерттеуінің бір түрі; 

- реферат-кәсіптік циклдің вариативті (бейінді) пәндерін игеру кезінде қолдануға 

ұсынылатын жазбаша жұмыс түрі; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми 

еңбектер, әдебиеттер мазмұнының қысқаша мазмұны болып табылады. Рефератты 

дайындау студенттің лекцияда егжей-тегжейлі қарастырылмайтын белгілі бір тақырып 

бойынша бірнеше әдеби дереккөздерді (монографиялар, ғылыми мақалалар және т. б.) өз 

бетінше зерделеуін, материалды жүйелеуді және оның қысқаша баяндалуын білдіреді; 

эссе жазудың мақсаты-студенттерге жинақталған материалдар мен фактілерді ғылыми 

есептерге, шолулар мен мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес қысқаша және қысқаша 

ұсыну дағдыларын қалыптастыру; 

- есеп (практика, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы және т.б. бойынша) — 

студентке базалық және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік практикалардан және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарынан өту кезінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын 

жинақтауға мүмкіндік беретін жазбаша бақылау түрі. Есептер әр оқушының есеп жазуға 

қатысуын көрсете отырып, ұжымдық түрде жасалуы мүмкін. Өндірістік, ғылыми - 

өндірістік тәжірибелер және ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша есептер жеке 

дайындалады. Есептердің көлемі 20-25 беттен тұруы мүмкін, есеп құрылымы курстық 

жұмыстың құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау.- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 

- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейінді кәсіптік пәндерді (модульдерді) 

шығармашылық игеруге және тиісті кәсіби құзыреттерді дамытуға бағытталған дербес 

жазбаша жұмыс түрі; курстық жұмысты жазу кезінде таңдалған тақырыпты толық ашып 

көрсету, материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау және қорытынды жасау 

қабілетін көрсету қажет; 

- реферат; 

- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және 

басқалар. 

Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу 

кезеңінің соңында оны игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 

- сынақ-пәндердің (пәндер бөлімдерінің) оқу материалын меңгеруін, сондай-ақ 

практика бағдарламаларын орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру нәтижелері 

әдетте "есептелді" деген белгімен бағаланады»; 

- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); 

сараланған сынақтар, әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер 

бойынша қойылады (білім беру бағдарламасында білім беру ұйымының қалауы бойынша 

белгіленеді); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-студенттердің қандай да бір оқу пәні бойынша 

білімін тексеру, белгіленген ережелер бойынша жүргізіледі. 



Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға 

дайындық деңгейін және оны даярлаудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының талаптарына және даярлау бағыты бойынша негізгі білім беру 

бағдарламасының (НББ) сәйкестігін белгілейді. 

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау 

сынақтарының нысандарына мыналар жатады: 

- қорытынды біліктілік жұмысын қорғау (міндетті)-ғылыми немесе ғылыми-

практикалық міндеттерді шешуге байланысты дербес логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі).  

 

 


