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6В04 "Бизнес; басқару және құқық" білім беру саласы бойынша модульдік білім беру 

бағдарламасы, 6b04104 - Менеджмент бағыты бойынша В044 "Менеджмент және басқару" 

топтарының атауы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген МЖМБС сәйкес құрылған. 

 

Модульдік білім беру бағдарламасы Атырау инженерлік-гуманитарлық институты 

Ғылыми Кеңесінің шешімімен 2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізуге 

ұсынылды, 2020 жылғы _ _ _ ____ № _ _ _ хаттама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Жалпы мәліметтер 

 

6В041 - Бизнес және басқару бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуге арналған нормативтік құжаттар 
1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "білім туралы" Заңы 

(04.07.2018 ж. өзгерістер мен толықтырулармен) 

2. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР Білім және 

ғылым министрінің 31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығы) 

3. Сынақ бірліктерін көшіру мен жинақтаудың еуропалық жүйесін пайдалану жөніндегі 

Нұсқаулық (ЕСТЅ) 2015. 

4. "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 18.12.2019 ж. № 255 бұйрығына №13-қосымша 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы 

№ 50 "дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы (11.09.2018 

ж. өзгерістермен) 

6. "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 

сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы. 

7. Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. 

8. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 Бұйрығы. 

9. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 

Бұйрығы. 

10. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін 

жалпы білім беретін пәндер циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 

Бұйрығы. 

11. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі. ҚР МЖМБС 5.05.001-2005. 

12. 6b041-Бизнес және басқару бағыты бойынша есептілік, талдау және аудит 

саласындағы салалық біліктілік шеңбері. 

13. Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже және ұйымдарды 

практика базасы ретінде айқындау.(09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

14. Студенттердің үлгеріміне ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау (емтихан 

сессиясы) өткізу туралы ереже. (09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

15. Студенттерді қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ереже (09.10.2018 жылғы № 

3 хаттама). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

2.1 бағдарлама циклі: 
Бірінші кезең: бакалавриат 6 ҰБШ/ СБШ / ХСБК деңгейі 

 

2.2 Берілетін дәреже: 6В04104 - Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша 

бизнес және басқару бакалавры 

 

2.3 кредиттердің жалпы көлемі: 

ҚР - да 6B04104 - Менеджмент ББ бойынша жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары іске асырылады және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен тұлғаға 

6b04104-Менеджмент бағыты бойынша бизнес және басқару бакалавры біліктілігі 

(дәрежесі) беріледі. 

Бағдарламаны игерудің нормативтік мерзімі, жалпы еңбек сыйымдылығы және жоғары 

білім деңгейіне сәйкес келетін біліктілік 1-кестеде келтіріледі. 

 

1 кесте 

ҚР МЖМБС сәйкес 

ББ атауы, коды 

Біліктілігі 

(дәрежесі) 

ББ игерудің 

нормативтік мерзімі 

Еңбек 

сыйымдылығы 

(кредиттер 

бойынша) 

6B04104 – 

Менеджмент 

Бакалавр 4 жыл күндізгі 240 ECTS 

6B04104 – 

Менеджмент 

Бакалавр 3 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6B04104 – 

Менеджмент 

Бакалавр 2 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

120 ECTS 

 

2.4 типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 

 

2.5 ББ ерекшелігі 

6В04104 - Менеджмент мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврлары 

әртүрлі экономикалық құрылымдарда, әлеуметтік қызметтерде, басқару жүйесінің 

ұйымдастырушылық бөлімшелерінде, салааралық кешендерде, басқару органдарында, 

акционерлік қоғамдарда, әртүрлі шаруашылық серіктестіктерінде және коммерциялық 

емес ұйымдарда жұмыс істей алады, бизнеспен және кәсіпкерлікпен айналыса алады. 

6В04104 - Менеджмент мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврларының 

басқару жүйесінің орта буын басшылары ретінде білікті жұмыс істеу үшін барлық қажетті 

білімдері мен практикалық дағдылары бар, кейіннен Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-п-м 

бұйрығымен бекітілген "басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығына" (12-баптағы өзгерістермен) біліктілік 

талаптарына сәйкес әр түрлі басшы лауазымдарда пайдаланылуы мүмкін. 02.2014 ж.). 

6В04104 - Менеджмент мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры: 

- Талдау; 

- Ақпараттық; 

- Консультациялық; 

- Білім беру; 

- Ұйымдастыру-басқару; 

- Кәсіпкерлік; 



- Есептік-жобалық; 

- Келесі салалардағы экономикалық қызмет: салалық және 

экономикалық стратегияны және кәсіпорындардың саясатын қалыптастыру; 

мемлекеттік, салалық және Фирмаішілік деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарды реттеу. 

 

3. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ3. 

3.1 ББ мақсаттары 

Бұл білім беру бағдарламасының мақсаты–әртүрлі салаларда инновациялық кәсіби-

практикалық қызметті жүзеге асыру үшін заманауи білім беру бағдарламалары мен 

технологиялары негізінде менеджмент саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.  

ББ 6B04104-Менеджмент білім беру бағдарламасының миссиясы жоғары білім беру 

саласында жоғары сапалы білім беру қызметтерін ұсынуға қол жеткізу, дамыған 

лексикасы, аналитикалық ойлау қабілеті, жоғары стресске төзімділігі, компания 

мүдделерін қорғай алатын жоғары білікті басқарушыларды даярлау бойынша ұлттық 

кеңістіктегі көшбасшылыққа қол жеткізу болып табылады. 

6В04104 - Менеджмент  ББ мазмұны оқытудың белгіленген негізгі міндеттерін ескере 

отырып, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы базалық 

білім алуға, дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейін алуға, шығармашылық әлеуетті, 

бастамашылық пен жаңашылдықты дамытуға, көп деңгейлі білім берудің келесі 

сатысында студенттердің білім алуын жалғастыруға, еңбек нарығындағы бакалаврлардың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. 

ББ 6В04104 - Менеджмент мамандығы бойынша ББ мақсаттары АИГИ институтының 

миссиясымен келісілген, түлектің жеке даму теңгерімін қамтамасыз етеді, даярлау бағыты 

мен тиісті білім беру деңгейін ескере отырып айқындалған. 

Құзыреттілік терминдерінде оқытудың күтілетін нәтижелеріне қойылатын 

талаптар: 

1 Әмбебап (жалпы) құзыреттер: жалпы ғылыми, аспаптық, әлеуметтік-тұлғалық, 

жалпы мәдени 

Жалпы білімге қойылатын талаптар: 
1. кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал 

ететін жаратылыстану, әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық пәндер саласында 

базалық білімге ие болу; 

2. қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдыларына ие болу, кәсіби қызмет 

саласында ақпараттық технологияларды пайдалана білу; 

3. бакалаврда білім алуды жалғастыру және күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті 

жаңа білім алу дағдыларын меңгеру. 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге қойылатын талаптар: 

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

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білуге және оларға өзінің кәсіби қызметінде 

бағдарлануға тиіс; 

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

нормаларын меңгеру; 

3) Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу; 

4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу; 

5) Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу; 

6) ғылым мен ғылыми ойлаудың жалпы түсінігін білу; 

7) қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; 

8) әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдарлай білу; 

9) командада жұмыс істеуге, өз көзқарасын дұрыс қорғауға, жаңа шешімдер ұсынуға 

қабілетті болу; 

10) ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру; 



11) кәсіби және жеке өсуге ұмтылу; 

12) салауатты өмір салтының білімі мен дағдыларын, денсаулықты сақтау және 

нығайту тәсілдерін меңгеру. 

 

Экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттерге 

қойылатын талаптар: 

1) экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. 

туралы ғылыми түсініктерді меңгеру.; 

2) экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну. 

 

Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі динамикасы жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты 

ауыстыруға дайындыққа қойылатын талаптар: 

1) Заманауи ақпараттық ағындарда бағдарлай білу және бейімделу 

әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге; 

2) кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және 

ұтқыр болу; 

3) белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру. 

 

2 пәндік-мамандандырылған (кәсіптік) құзыреттер: жалпы кәсіптік, бейінді және 

арнайы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет: 

- нарықтық экономиканың түрлі сегменттерінде фирманың қызметін ұйымдастыруға 

және басқаруға қабілетті; 

-фирманың өндірістік-шаруашылық қызметінің жүйесін реформалау, қайта құру және 

қайта құрылымдау үдерістерін басқарады;; 

- орындаушылардың жұмысын ұйымдастырады, дағдарыстық жағдайды қоса алғанда, 

ұлттық экономиканың түрлі субъектілерінің экономикалық саясатын, тәуекелдерін әзірлеу 

және іске асыру саласында басқарушылық шешімдерді табады және қабылдайды; 

- ұлттық және өңірлік деңгейлерде басқару және экономикалық саясатты әзірлеу 

кезінде әлеуметтік жауапкершілік аспектілерін ескереді; 

 

ұйымдастырушылық-құқықтық қызмет: 

- ұлттық заңнама негіздерін біледі, қызметті басқару және ұйымдастыру бойынша 

заңдарды, нормативтік-құқықтық актілерді біледі; 

- әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың барлық қызметтері мен өзге де 

бөлімшелерінің жұмысын басқаруды ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша 

шешімдерді дайындауға және қабылдауға қатысады; 

-қызметті басқарудың нақты салаларында нормативтік-құқықтық актілерді білікті түрде 

қолданады және барлық тиісті құқық нормаларын іске асырады; 

 

- өндірістік-экономикалық: 

- фирманың өндірістік қызметінде басқару шешімдерін экономикалық негіздей және 

жүзеге асыра алады;; 

- қаржы-экономикалық және әкімшілік-басқару аппараты функцияларының аражігін 

ажырату дағдыларын меңгереді; 

- бизнес-жоспарларды, фирманың өндірістік-экономикалық даму болжамдарын 

сауатты құрастырады; 

- саяси, әлеуметтік, экономикалық үдерістерді есепке ала отырып, фирманың 

өндірістік-экономикалық жүйесінің даму перспективаларына көзқарасы бар; 

 



қаржы-талдау қызметі: 

-әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдардың, қаржы-несие мекемелерінің тиісті қызметтері мен бөлімшелерін 

ұйымдастырудың қолданыстағы нысандарын талдайды, оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлейді және негіздейді; 

- әртүрлі ұйымдар қызметінің нәтижелері мен тиімділігін бағалау үшін кешенді 

қаржылық және маркетингтік талдау жүргізуге қабілетті. 

6В04104 - Менеджмент бағыты бойынша білім беру бағдарламасының бірегейлігі 

заманауи талаптарға сәйкес келетін жақсы материалдық-техникалық базаның болуында: 

мамандандырылған аудиториялардың болуы, жоғары білікті ғылыми-педагогикалық 

құрамның болуы (ПОҚ дәрежелілігі 90% - дан астам құрайды, педагогикалық құрамда 

практиктер өкілдерінің болуы), еңбек нарығында сұранысқа ие оқыту траекторияларының 

болуы. 

 

3.2 студенттерге арналған ББ негіздемесі 

 

Экономикалық дамудың заманауи талаптарына жауап беретін мамандарды 

даярлауды "бизнес, басқару және құқық"кафедрасы жүзеге асырады. Кафедра 

бакалаврларды шығарады. Түлектер HR-менеджер, PR-менеджер, салалар мен қызмет 

салалары бойынша менеджер лауазымдарын атқара алады, 

экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы маман, бизнес-процестерді басқару 

саласындағы маман, елдің шаруашылық кешенінің түрлі салаларындағы 

кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің қаржы-кредит секторларындағы басқару 

құрылымдарының экономист-менеджері. 

Бағыттың білім беру бағдарламасы білім беруді басқарудың демократиялық 

сипатының қағидаттарын іс жүзінде іске асыруға, жоғары оқу орындарының академиялық 

еркіндігі мен өкілеттіктерінің шекарасын кеңейтуге арналған, бұл жоғары білім беру мен 

ғылыми зерттеулер жүйесінің қоғамның өзгеретін қажеттіліктері мен ғылыми ой 

жетістіктеріне бейімделуін қамтамасыз етеді. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік 

моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың 

дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасы болып табылады. 

Осы білім беру бағдарламасы шеңберінде сабақтарды қаржы нарығының 

тәжірибелі мамандары, Атырау облысының ірі компанияларының қаржы директорлары 

мен талдаушылары, білім беру бағдарламасының мазмұны келісілетін ғалымдар жүргізеді. 

Студент білім беру бағдарламасын іске асырудың орталық қатысушысы болып табылады, 

сондықтан дайындық сапасын қамтамасыз ету кезінде, ең алдымен, жеке оқу 

траекториясын қалыптастыру құқығымен оның мүдделері ескеріледі. 

 

3.3 кәсіби стандарттың паспорты 
1. Кәсіби стандарттың атауы: "Еңбек ресурстарын жоспарлау» 

2. Кәсіби стандартты әзірлеудің қысқаша сипаттамасы мен мақсаты: ұйымның еңбек 

ресурстарының ағымдағы жай-күйін талдау, ұйымның еңбек ресурстарына қажеттілігін 

айқындау және еңбек ресурстарын жинақтау/босату жөніндегі жоспарды әзірлеу.  

ЭҚЖЖ сәйкес секцияның, бөлімнің, топтың, сыныптың және кіші сыныптың атаулары: 

М. кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 

70 бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңес беру 

70.2 басқарма мәселелері бойынша кеңес беру қызметі 

70.22 коммерциялық қызмет мәселелері бойынша консультация беру және басқару 

мәселелері бойынша өзге де консультация беру 



70.22.1 коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру 

N әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 

78 жұмысқа орналастыру 

78.3 персоналмен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі 

78.30 персоналмен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі 

78.30.1 ұлттық компаниялар құрған ұйымдардан басқа, персоналмен жұмыс жөніндегі 

өзге де ұйымдардың қызметі 

1. Кәсіби топ: басқару кәсіби кіші топ: есеп және аудит. 

3.4  Мамандықтар картасы 

Мамандықтар тізімі: 

1. Еңбек ресурстары бойынша Менеджер-ҰБШ бойынша біліктіліктің 6 деңгейі; 

2. Еңбек ресурстары бойынша маман-ҰБШ бойынша 5 біліктілік деңгейі. 

 

1. Мамандықтар картасы 

Мамандықтар 

карточкаларының 

тізімі: 

Еңбек ресурстары жөніндегі Менеджер 6 СБШ деңгейі 

Еңбек ресурстары жөніндегі маман 5 СБШ деңгейі 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: 

"ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ МЕНЕДЖЕР» 

Код - 

Топ коды - 

Мамандық Еңбек ресурстары жөніндегі Менеджер 

Кәсіптің басқа да 

ықтимал атаулары: 

- 

СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

6 

Қызметтің негізгі 

мақсаты: 

Ұйымның қысқа мерзімді және стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу 

үшін ұйымның еңбек ресурстарына қажеттілігін қамтамасыз етуді 

жоспарлау. 

Еңбек функциялары: Міндетті еңбек функциялары: 1. 1. Еңбек ресурстарын орта мерзімді 

және ұзақ мерзімді кезеңге 

жоспарлау; 

2. 2. Ұйымның еңбек ресурстарына 

қажеттілігін қамтамасыз етуді 

жоспарлау; 

Қосымша еңбек функциялары: - 

Еңбек функциясы 1: 

Жоспарлау 

еңбек ресурстарының 

орта мерзімді және 

ұзақ мерзімді 

кезеңдерге арналған 

1 міндет: 

Еңбек ресурстарының санын 

жоспарлау 

Іскерліктер: 

1. 1. Ұйымның еңбек ресурстарымен 

ағымдағы қамтамасыз етілуін талдау; 

2. 2. Ұйымның даму стратегиясының 

сценарийлерін ескере отырып, еңбек 

ресурстарының талап етілетін 

біліктілігін/бейінін талдау; 

3. 3. Еңбекті ұйымдастыру және 

өнімділігін талдау; 

4. 4. Ұйымның сыртқы және ішкі 

ортасын орта мерзімді және ұзақ 

мерзімді кезеңдерге талдау және 

тұрақты мониторинг; 

5. 5. Орта мерзімді кезеңге 

персоналдың оңтайлы сапалық және 



сандық құрамын жоспарлау; 

6. 6. Ұйымның даму стратегиясының 

сценарийіне сәйкес персоналдың 

қажетті профилін, персонал 

құрамындағы өзгерістің балама 

сценарийлерін қамтитын еңбек 

ресурстары бойынша ұзақ мерзімді 

жоспар құру; 

7. 7. Ұзақ мерзімді кезеңге арналған 

еңбек ресурстарының санын болжау. 

Білім: 

1. Экономика және Еңбекті 

нормалау негіздері; 

2. Еңбекті ұйымдастырудың 

формалары мен әдістері; 

3. Еңбек ресурстарын жоспарлау 

әдістері мен құралдары, оның ішінде 

еңбек ресурстарына қажеттілікті 

болжау модельдерін құру әдістері; 

4. Адам ресурстарын 

жоспарлаудың негізгі процестері; 

5. Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6. Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 

7. ҚР еңбек заңнамасы, еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі нормативтік және құқықтық 

актілер; 

8. Ұйымның ішкі нормативтік 

құжаттары. 

Міндет 2: 

Еңбек ресурстарын босатуды 

жоспарлау 

Іскерліктер: 

1. Жаңа технологияға, еңбекті 

ұйымдастыруды жетілдіруге, 

өндірістің құрылымдық 

өзгерістеріне, өндірісті 

цифрландыруға және басқа да 

факторларға негізделген ұйым 

ішіндегі жұмыстардың мазмұны 

мен көлемінің ықтимал өзгерістерін 

ескере отырып, персонал, кәсіптер / 

мамандықтар санаттары бойынша 

еңбек ресурстарының жоспарлы 

босатылуын айқындау; 

2. Қызметкерлерді қысқартуды және 

ауыстыруды жоспарлау; 

3. Персоналды босату шығындарын 

жоспарлау; 

4. Еңбек нарығын талдау, құрылған 

жұмыс орындары бойынша 

ақпарат; 

5. Босатылған персоналды жұмысқа 



орналастыруға арналған қаржылық 

шығындарды жоспарлау; 

6. Кадрларды қайта даярлауды 

жоспарлау; 

7. Мүдделі тараптармен өзара іс-

қимыл (кәсіподақтар, жұмыспен 

қамту орталықтары, мемлекеттік 

органдар, БАҚ және т.б.). 

Білім: 

1. Ұйымның өндірістік қызметінің 

ерекшелігі, оның даму 

перспективалары; 

2. Ұйымның, оның тұтынушылары 

мен басқа да стейкхолдерлердің ішкі 

және сыртқы ортасы; 

3. Ұйымдағы персоналды 

басқарудың тиімді жүйелері; 

4. Адами ресурстарды жоспарлау 

процестері; 

5. Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6. Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 

7. ҚР еңбек заңнамасы және еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі заңдар/ережелер; 

8. Ұйымның ішкі нормативтік 

құжаттары; 

9. Еңбек ресурстарын жоспарлау 

әдістері мен құралдары, оның ішінде 

еңбек ресурстарына қажеттілікті 

болжау модельдерін құру әдістері; 

10. Еңбекті ұйымдастыру және 

нормалау негіздері. 

Еңбек қызметі 2: 

Жоспарлау 

ұйымның еңбек 

ресурстарына 

қажеттілігін 

қамтамасыз ету 

1 міндет: 

Бағдарламаны әзірлеу 

ұйымның еңбек ресурстарына 

қажеттілігін Ішкі көздерден жабу 

Іскерліктер: 

1. Ішкі еңбек ресурстарының 

әлеуетін және олардың талап 

етілетін біліктіліктерге сәйкестігін 

талдау; 

2. Қосымша оқыту қажеттілігін 

талдау; 

3. Қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру/дамытуға арналған 

шығындарды бағалау; 

4. Ішкі көзден жинақты жоспарлау; 

5. Кадрларды даярлауды және 

қайта даярлауды жоспарлау; 

6. Кадрларды ауыстыруды 

жоспарлау; 

7. Персоналды ауыстыруды және 

кәсіптерді / лауазымдарды қоса 

атқаруды жоспарлау; 



8. Персоналды жоспарлау; 

9. Ішкі көздерден персоналды тарту 

жөніндегі бағдарламаны жүзеге 

асыруға арналған шығындарды 

жоспарлау; 

10. Қызметкерлердің оңтайлы 

сандық және сапалық құрамын 

жоспарлау. 

Білім: 

1. Экономика және Еңбекті нормалау 

негіздері; 

2. Еңбекті ұйымдастырудың 

формалары мен әдістері; 

3. Еңбек ресурстарын жоспарлау 

әдістері мен құралдары, оның ішінде 

еңбек ресурстарына қажеттілікті 

болжау модельдерін құру әдістері; 

4. Адам ресурстарын жоспарлаудың 

негізгі процестері; 

5. Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6. Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 

7. ҚР еңбек заңнамасы, еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі нормативтік және құқықтық 

актілер; 

8. Ұйымның ішкі нормативтік 

құжаттары. 

Міндет 2: 

Бағдарламаны әзірлеу 

ұйымның еңбек ресурстарына 

қажеттілігін сыртқы көздерден жабу 

Іскерліктер: 

1. Ұйымның еңбек ресурстарына 

қажеттілігін жабудың сыртқы 

көздерін айқындау; 

2. Еңбек нарығында ұсыныстың 

болуын талдау; 

3. Мамандар даярлау бағдарламасын 

жоспарлау, оның ішінде дуалды 

оқыту бойынша; 

4. Қосымша оқыту қажеттілігімен 

жас мамандарға қажеттілікті талдау; 

5. Жас мамандарды тартуды 

жоспарлау; 

6. Сыртқы көздерден персоналды 

тарту жөніндегі бағдарламаларды 

жүзеге асыруға арналған 

шығындарды бағалау. 

Білім: 

1. 1. Экономика және Еңбекті нормалау 

негіздері; 

2. 2. Еңбекті ұйымдастырудың 

формалары мен әдістері; 

3. 3. Еңбек ресурстарын жоспарлау 



әдістері мен құралдары, оның ішінде 

еңбек ресурстарына қажеттілікті 

болжау модельдерін құру әдістері; 

4. 4. Адам ресурстарын жоспарлаудың 

негізгі процестері; 

5. 5. Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6. 6. Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 

7. 7. Еңбек заңнамасы, еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі нормативтік және құқықтық 

актілер; 

8. 8. Ұйымның ішкі нормативтік 

құжаттары. 

Жеке құзыреттерге 

қойылатын талаптар 

Ынтымақтастық және қолдау 

Аналитикалық ойлау 

Серіктестік 

Икемділік 

Тиімді байланыс 

Ақпаратты іздеу 

Өзгерістерді басқару 

Бизнесті түсіну 

Нәтижеге бағдарлану 

СБШ шеңберіндегі 

басқа кәсіптермен 

байланыс 

5 Еңбек ресурстары жөніндегі маман 

5 Кадр инспекторы 

6 Персоналдың аутстаффингін басқару 

жөніндегі маман (менеджер) 

6 Кадр мәселелері жөніндегі маман 

6 Ұйымдастырушылық дизайн маманы 

6 Ұйымдастырушылық даму жөніндегі 

маман 

6 Еңбекті ұйымдастыру жөніндегі 

Инженер 

БТБА-мен, КЖ-мен 

немесе кәсіптердің 

басқа 

анықтамалықтарымен 

байланыс 

198. Еңбек жөніндегі Экономист 

 

43. HR менеджері (HR менеджері) 

- 

Білім беру және 

біліктілік жүйесімен 

байланыс 

Білім деңгейі: 

Жоғары 

Мамандығы: 

Адам ресурстарын 

басқару 

Біліктілігі: 

- 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: 

"ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ МАМАН» 

Код - 

Топ коды - 
Мамандық Еңбек ресурстары жөніндегі маман 

Кәсіптің басқа да 
ықтимал атаулары: 

2422-1-002 персоналды басқару бойынша талдаушы 

2422-1-015 кадр мәселелері жөніндегі маман 

2422-1-021 персоналмен жұмыс жөніндегі маман 

2422-1-006 еңбекті ұйымдастыру жөніндегі Инженер 



СБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 
5 

Қызметтің негізгі 
мақсаты: 

Персоналдың ағымдағы және талап етілетін бейінін талдау, ұйымның тиімді 

қызметі үшін еңбек ресурстарына қосымша қажеттілікті айқындау 

Еңбек функциялары: Міндетті еңбек функциялары: 1. 1. Ұйымның еңбек 

ресурстарын талдау; 

2. Ұйымның еңбек ресурстарына 

қажеттілігін анықтау; 

Қосымша еңбек функциялары: - 

Еңбек функциясы 1: 

Ұйымның еңбек 

ресурстарын талдау 

1 міндет: 

Ұйымның еңбек ресурстарымен 

ағымдағы қамтамасыз етілуін талдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іскерліктер: 

1. Персонал санаттары бойынша 

еңбек ресурстары санындағы 

сандық өзгерістерді талдау: 

- алдыңғы кезеңдердің 

жоспарланған санына және санына 

қатысты нақты санның өзгеруі; 

- кезең ішіндегі орташа тізімдік 

санның өзгеруі (орташа тізімдік 

Сан); 

- санның абсолютті өсуі мен өсу 

қарқынын анықтау; 

2. Талдау негізгі және көмекші 

жұмысшылар арасындағы 

қатынастар және осы өзгерістің 

тенденциялары; 

3. Негізгі жұмысшылардың үлес 

салмағының өзгеруін талдау; 

4. Қызметкерлердің негізгі 

лауазымдарды / кәсіптерді 

ұйымдастыруын және олардың 

біліктілік деңгейін талдау; 

5. Басшылар мен бағыныштылар 

арасындағы қатынасты талдау; 

6. Персонал санаттары бойынша 

еңбек ресурстарының сапалық жай 

- күйін талдау (жалпы білім беру 

деңгейі, кәсіби-біліктілік деңгейі, 

жыныстық-жастық құрылымы және 

т.б.). 

Білім: 

1. Экономика және Еңбекті 

нормалау негіздері; 

2. Еңбекті ұйымдастырудың 

формалары мен әдістері; 

3. Еңбек ресурстарын жоспарлау 

әдістері мен құралдары; 

4. Адам ресурстарын 

жоспарлаудың негізгі процестері; 

5. Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6. Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 



7. ҚР еңбек заңнамасы, еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі нормативтік және құқықтық 

актілер; 

8. Ұйымның ішкі нормативтік 

құжаттары. 

Міндет 2: 

Еңбекті ұйымдастыру және еңбек 

ресурстарының қозғалысын талдау 

Іскерліктер: 

1. Сыртқы экономикалық ортадағы 

өзгерістердің еңбекті 

ұйымдастыруға әсерін талдау; 

2. Еңбекті ұйымдастыруға 

ұйымдық өзгерістердің (активтерді 

қайта құрылымдау және 

жекешелендіру, өндіріс көлемінің 

төмендеуі, қайта ұйымдастыру 

және т. б.) әсерін талдау; 

3. Еңбекті ұйымдастырудың тиімді 

нысандары мен әдістерін әзірлеу; 

4. Еңбек өнімділігінің өсу 

факторларын талдау; 

5. Еңбек жағдайларын және жұмыс 

орындарын ұйымдастыруды 

талдау; 

6. Кадрларды орналастыруды және 

жұмысқа қатысушылар арасындағы 

өзара байланысты талдау; 

7. Жаңа технологияларды енгізуді, 

процестерді 

автоматтандыруды/цифрландыруды 

және басқа факторларды ескере 

отырып, өндірістік/ бизнес-

процестерді талдау; 

8. Мүгедектердің жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып, 

жұмыс орындарының жағдайын 

талдау; 

9. Еңбекті нормалауды 

ұйымдастыруды талдау; 

10. Еңбек ресурстарының 

қозғалысын талдау (қабылдау 

бойынша айналым коэффициенті, 

ағымдылық коэффициенті, еңбек 

ресурстарының тұрақтылық 

коэффициенті, алмастыру 

коэффициенті және т.б.). 

Білім: 

1. Экономика және Еңбекті норалау 

негіздері; 

2. Еңбекті ұйымдастырудың 

формалары мен әдістері; 

3. Еңбек ресурстарын жоспарлау 

әдістері мен құралдары; 



4. Адам ресурстарын жоспарлаудың 

негізгі процестері; 

5. Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6. Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 

7. ҚР еңбек заңнамасы, еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі нормативтік және құқықтық 

актілер; 

8. Ұйымның ішкі нормативтік 

құжаттары. 

Еңбек қызметі 2: 

Ұйымның еңбек 

ресурстарына 

қажеттілігін анықтау 

1 міндет: 

Ұйымның еңбек ресурстарына 

ағымдағы қажеттілігін анықтау 

Іскерліктер: 

1. Табиғи шығуларды және 

кадрлардың тұрақтамауын 

жоспарлау; 

2. Негізгі қызмет көлемін, 

инвестициялық жобаларды іске 

асыруды және өндірістік активтер 

мен өзге де негізгі құралдарды 

жұмыс жағдайында ұстауды ескере 

отырып, ұйымның бизнес-жоспары 

шеңберінде санның өзгеруін 

талдау; 

3. Персоналдың ағымдағы және 

талап етілетін бейінін талдау; 

4. Қызметкерлер санатының, 

кәсіптің / мамандықтың санаттары 

бойынша талап етілетін біліктілік 

деңгейі бар еңбек ресурстарына 

қосымша қажеттілікті санның 

өсуін, жоспарланған табиғи кетуді 

және кадрлардың тұрақтамауын 

ескере отырып айқындау. 

Білім: 

1.Экономика және Еңбекті нормалау 

негіздері; 

2.Еңбекті ұйымдастырудың 

формалары мен әдістері; 

3.Еңбек ресурстарын жоспарлау 

әдістері мен құралдары; 

4.Адам ресурстарын жоспарлаудың 

негізгі процестері; 

5.Адам ресурстарын басқару 

процестерінің ішкі интеграциясы; 

6.Адам ресурстарын басқару 

құралдары; 

7.Еңбек заңнамасы, еңбек 

ресурстарын басқару саласындағы 

негізгі нормативтік және құқықтық 

актілер; 

8.Ұйымның ішкі нормативтік 



құжаттары. 

Жеке құзыреттерге 

қойылатын талаптар 

Өзара түсіністік құру 

Әсері мен ықпалы 

Ынтымақтастық және қолдау 

Жүйелік және аналитикалық ойлау 

Серіктестік 

Икемділік 

Тиімді байланыс 

Проактивтілік 

Кәсібилік (өзін-өзі дамыту) 

Нәтижеге бағдарлану 

СБШ шеңберіндегі 

басқа кәсіптермен 

байланыс 

5 Кадр инспекторы 

6 Персоналдың аутстаффингін басқару 

жөніндегі маман (менеджер) 

6 Кадр мәселелері жөніндегі маман 

6 Еңбек ресурстары жөніндегі Менеджер 

6 Ұйымдастырушылық дизайн маманы 

6 Ұйымдастырушылық даму жөніндегі 

маман 

6 Еңбекті ұйымдастыру жөніндегі 

Инженер 

БТБА-мен, КЖ-мен 

немесе кәсіптердің 

басқа 

анықтамалықтарымен 

байланыс 

КС 198. Еңбек жөніндегі Экономист 

 

170. Кадрлар жөніндегі маман 

Білім беру және 

біліктілік жүйесімен 

байланыс 

Білім деңгейі: 

ТжКББ, арнайы орта 

Мамандығы: 

- 

Біліктілігі: 

- 

 

5. Білім беру бағдарламасының Оқыту нәтижелері (құзыреттері) 

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. 

 

 

 

 

 



Нәтиже 

коды 

Нәтижені тұжырымдау 

Түлектің жалпы білімі және әлеуметтік-этникалық қарым-қатынасы 

ОН 1 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның 

аса маңызды үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, 

жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу, мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, 

Тарихи, сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық тақырыптар бойынша 

пікірталастар кезінде өз ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді 

коммуникациялар құра білу, Қазақстан мәдениетінің базистік 

құндылықтарын және мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, моральдық сана 

құндылықтарын іске асыру және күнделікті практикада адамгершілік, 

адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс 

істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік 

тетіктерін іске қосу 

ОН 2 Экономика, Маркетинг және менеджмент саласында отандық және шетелдік 

тәжірибені пайдалану, нақты жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу 

Экономикалық және ұйымдастыру-басқару комитеттері 

ОН 3 Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

шешімдер қабылдауы үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру 

ОН 4 Нарықтың өзгеріп отырған конъюнктурасына сәйкес басқарушылық 

шешімдерді қолдануда берік білімді меңгеру, зерделеніп отырған объектінің 

жай-күйін талдау, басымдықтарды айқындау, уақытты жоспарлау, өндірістік 

процесті ұйымдастыру, басқару және бақылау, сондай-ақ экономикалық 

және географиялық аспектілерді ескеру 

ОН 5 Ұйымдардың операциялық (өндірістік) қызметін басқаруда стратегиялық, 

тактикалық және жедел шешімдер қабылдау әдістерін біледі 

ОН 6 Экономика, қаржы және менеджмент, тұтынушылық мінез-құлық және 

маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын бағалау 

Арнайы құзыреттер 

ОН 7 Мотивацияның негізгі теорияларын, көшбасшылық пен билік принциптерін 

стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін, сондай-ақ топтық 

динамика процестерін және топты қалыптастыру принциптерін білу 

негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін, адами ресурстарды аудиттеу 

және ұйымдастырушылық мәдениетті диагностикалау мүмкіндігі 

ОН 8 Басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі адами (еңбек) ресурстарды басқару мен 

дамытудың негізгі тетіктерін, әдістерін, нысандарын әзірлеуді және 

қолдануды жүзеге асыру 

ОН 9 Шығындарды есепке алу мен бөлудің әртүрлі жүйелерін пайдалану 

тиімділігін бағалауға қабілетті; калькуляциялау және талдау дағдылары бар 

ОН 10 Ұйымдастырушылық жүйелердің математикалық модельдерін таңдай алады, 

олардың сәйкестігін талдаңыз, модельдерді нақты басқару міндеттеріне 

бейімдеңіз 

ОН 11 Іскерлік ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық құралдарын 

меңгерген, ақпараттық технологиялар қызметтерімен өзара іс-қимыл жасауға 

және корпоративтік ақпараттық жүйелерді тиімді пайдалануға қабілетті 

ОН 12 Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас 

мәселелерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде байланысқа 

түсу 

 

 

 

 



6.БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 
ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес 6В04103 – Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврларды дайындау. Білім беру бағдарламасының құрылымы пәннің міндетті 
компоненттерінің саны мен көлемімен, оларды оқыту тәртібімен, бақылау түрлерімен және оқыту 

циклінің баламалы бөліктерімен (таңдау бойынша пәндер) реттеледі. 

Білім беру бағдарламасының құрылымы құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
тараулар мен циклдерді (пәндер, практика) меңгеру үшін жүйелі түрде көрініс табады. 

Оқу мерзімі - 4 жыл Берілетін дәреже – 6В04103-Есеп және аудит ББ бойынша бизнес және 

басқару бакалавры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Циклдер мен пәндердің атауы Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық сағаттарда академиялық 

кредиттерде 

1 2 3 4 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП)    1680 артық емес 56 артық емес 

 

 

 
 

1) 

Міндетті компонент   1530 артық емес 51 артық емес 

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 240 8 

Дене дайындығы 240 8 

2) ЖОО компоненті 150 Кем емес 5 Кем емес 

2 Базалық пәндер циклі (БП)   3360 артық емес 112 артық емес 

1) ЖОО компоненті   

3 Бейіндеуші пәндер циклі)   1800 Кем емес 60 Кем емес 

1) ЖОО компоненті   

4 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

 Жиыны  7200 Кем емес 240 Кем емес 

 Қосымша 4 

Мемлекеттік жалпыға 
міндетті 

жоғары білім беру 

стандартына 



Модуль коды Модуль құрамдастары 

(код және атауы) 

Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академ. 

кредиттер 

саны. 

 

Қалып

тастыр

ылаты

н 

құзыре

ттер 

(кодтар 

5-

бөлімн

ен) 

ескер

тпе 

1 оқу жылы 

1 квартал 

Mod 1.2  

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі 

Мәңгілік Ел ЖБП(ТК) Жобаны 

қорғау 

 

5 

КК1  

Өлкетану ЖБП(ТК) Жобаны 

қорғау 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

KRYa 1102 қазақ (орыс) 

тілі 

ЖБП(МК) 

Казтест  

5 КК1  

Mod 2.1  STEM  

және экономикалық 
математикалық 

білім модулі 

ET 1201 Экономикалық 

теория 

БП(ЖООК) Жазбаша 

емтихан 

5 ПК3  

Тоқсан жиыны                                                                                                                          15 

2 квартал 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

KRYa 1106 қазақ (орыс) 

тілі 

ЖБП(МК) 

Казтест  

5 КК1  

Mod 1.1  

Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

SIK 1105 Қазақстанның 

қазіргі тарихы 

ЖБП(МК) Мемлекеттік 

аттестаттау 

5 КК7  

Mod 2.1  STEM  

және экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

Me 1202 Экономикадағы 

Математика 

БП(ЖООК) Жазбаша 

емтихан 

5 ПК2  

Тоқсан жиыны                                                                                                                            15                                       

 3 квартал 

Mod 1.3  Қазіргі 
әлемде 

коммуникация 

негіздері 

Iya 1119 Шет тілі ЖБП(МК) 
Тест 

5 КК2  

IKTNAYa 1117 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылш.) 

ЖБП(МК) 

Тест 

5 КК8  

Mod 1.1.  
Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

Fil1101 Философиясы ЖБП(МК) Эссе 5 КК6  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                         

4 квартал 

Mod 1.2  

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі 

PS 2122 саясаттану және 

әлеуметтану 

ЖБП(МК) 

Тест 

 

         

 

          5 

КК7 

 

 

Психология ЖБП(МК) 
Тест 

Мәдениеттану ЖБП(МК) 
Тест 

ҚР этносаясаты және 

ұлтаралық қатынастар 

ЖБП(МК) 

Тест 

Дінтану ЖБП(МК) 
Тест 

Сыбайлас жемқорлыққа ЖБП(МК) Тест 



қарсы мәдениет негіздері 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

Iya 1119 Шет тілі ЖБП(МК) 

Тест 

5 КК8  

Mod 1.4  

Денешынықтыру 

және спорт 

мәдениеті 

FK 1120 дене 

шынықтыру 

ЖБП(МК) Сараланған 

сынақ 

4 КК7  

 UOP 1205 оқу-танысу 

практикасы 

БП(ЖООК) Тәжірибе 
бойынша 

қорытынды 

баға 

1 КК8  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                           

Жыл  жиыны                                                                                                                                60   

                                         

2 оқу жылы 

1 квартал 

Mod 1.2  

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі 

PS 2122 саясаттану және 

әлеуметтану 

ЖБП(МК) Тест  

 

 

 

 

 

 

          3 

КК8 

 

 

Психология ЖБП(МК) 
Тест 

Мәдениеттану ЖБП(МК) 
Тест 

ҚР этносаясаты және 

ұлтаралық қатынастар 

ЖБП(МК) 

Тест 

Дінтану ЖБП(МК) 
Тест 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

ЖБП(МК) 

Тест 

Mod 1.4  

Денешынықтыру 
және спорт 

мәдениеті 

FK 2121 дене 

шынықтыру 

ЖБП(МК) Сараланған 

сынақ 

4 КК8  

Mod 2.1  STEM  

және экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

FK 2121 

Микроэкономика 

БП(ЖООК) емтихан  5 КК7  

Mod 2.2  

Мамандықтарға 

кіріспе және 

экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

"Менеджмент" 

мамандығына кіріспе" 

БП(ТК) емтихан 3 ПК1  

Тоқсан жиыны                                                                                                                            15                                           

2 квартал 

Mod 2.3   

Экономика 

басқармасы, 
Инвестициялық 

экономика 

Менеджерлерге арналған 

Экономика 

БП(ТК) Жазбаша 

емтихан 

 

 

 
 

5 

ПК 4 

 

 

Басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу 

Технологиялық бизнесті 

басқару 

Mod2.4  Экономика, 
менеджмент және 

Mar 2209 Маркетинг БП(ТК) Кейс 
тапсырмалар 

 
 

ПК 4 
КК3 

 



маркетинг   Кәсіпорын экономикасы  

 

5 Ұлттық экономика 

Mak 2208 

Макроэкономика 

Mod 2.1  STEM  

және экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

Менеджерлерге арналған 

Экономика 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК3  

Тоқсан жиыны                                                                                                                            15                                           

3 квартал 

Mod 2.5  

Дағдарысқа қарсы 
жағдайларда 

сапаны басқару, 

маркетинг 

Сапаны басқару БП(ТК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 4 

 

 

Маркетингті басқару 

Шығындарды басқару 

Шешім қабылдау әдістері 

Mod 2.4  

Экономика, 

менеджмент және 

маркетинг   

Men 2210 Менеджмент  

 

БП(ТК) 

Эссе 5 

 

 

 

 

ПК 8 

 

Менеджмент теориясы 

мен практикасы 

Ұйымдастырушылық 

мінез-құлық 

Mod 2.2  

Мамандыққа 

кіріспе және 

экономиканы 
мемлекеттік реттеу 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК 11  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15      

 

 

                                    

4 квартал 

Mod 2.3  Экономика 

басқармасы, 

Инвестициялық 

экономика 

Инвестициялық 

менеджмент 

БП(ТК) Тест 5 ПК 10  

Бизнесті ұйымдастыру 

Mod 2.1  STEM  

және экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

Халықаралық экономика БП(ЖООК) Тест 5 ПК 11  

 FK 2127 өндірістік 

тәжірибе 

БП(ЖООК) Тәжірибе 

бойынша 
қорытынды 

баға 

5 ПК 12  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                           

Жыл  жиыны                                                                                                                                60                                           

3 оқу жылы 

1 квартал 

Mod 2.1  STEM  

және экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

Робототехника  

БП(ТК) 

Ауызша 

емтихан 

 

5 

ПК10  

Инжиниринг 



3D модельдеу 

Mod 2.8  

Кәсіпкерлік және 

кәсіпкерлік қызмет 

негіздері 

Кәсіпкерлік БП(ТК) 

 
Эссе 

5 ПК12  

Кәсіпкерлік қызмет 

негіздері 

Mod 2.6  

Стратегиялық, 

қаржылық және 

инновациялық 

менеджмент 

Инновациялық 

менеджмент 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК21  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                           

2 квартал 

Mod 2.6  
Стратегиялық, 

қаржылық және 

инновациялық 

менеджмент 

Қаржылық менеджмент  
 

БП(ТК) 

 Тест   
 

5 

ПК10  

Стратегиялық 

менеджмент 

Mod 2.7  Қазіргі 

заманғы ІТ-

технологиялар 

модулі 

PUIAYa 3302 1С 

Бухгалтерия 

 

 

БП(ТК) 

Тест   

 

5 

 

ПК12 

 

Бухгалтерлік есепті 

компьютерлендіру 

IK 3218 IT-консалтинг 

SIP 3218 заманауи IT-

бағдарламасы 

Mod 2.9  

Персоналды 

маркетингпен және 

сапамен басқару 

Маркетингті басқару БП(ТК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК10  

Сапаны басқару 

Персоналды басқару 

Тәуекелдерді басқару 

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                           

3 квартал 

Mod 2.10  

Әлеуметтік 

саладағы, 
биржалардағы және 

монополияға қарсы 

басқару 

Экономиканың 

әлеуметтік 

салаларындағы 

Менеджмент 

БП(ЖООК) 

Тест 

5 ПК 6  

Биржалардағы басқару  

 

БП(ТК) 

Жазбаша 

емтихан 

 

 

5 

ПК 14 

 

 

Қазақстанның 

экономикалық қауіпсіздік 

басқармасы 

Монополияға қарсы 

басқарма 

5.  Қосымша білім 

беру 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

КП(ЖООК) Тест 5 ПК 16  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                           

4 квартал 

Mod 5.1 .  Қосымша 

білім беру 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

КП(ЖООК) Тест 5 ПК 6  



бағдарламалары -2 

Mod 3.1   Өндірістік 

менеджмент және 

салалық экономика 

Өндірістік менеджмент  

 

КП(ТК) 

Тест  

 

5 

ПК 14 

 

 

Еңбек нарығының 

экономикасы 

Салалық экономика 

Еңбек нарығының 

экономикасы 

 Өндірістік тәжірибе БП(ЖООК) Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 
баға 

5 ПК 16  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             15                                           

Жыл  жиыны                                                                                                                                60                                           

4 оқу жылы 

1 квартал 

Mod 3.2   Шағын 

және орта бизнес 

менеджменті 

Шағын және орта бизнес 

менеджменті 

КП(ЖООК)  Тест  5 ПК 1  

Mod 10    

Әлеуметтік 

саладағы, 

биржалардағы және 

монополияға қарсы 

басқару 

Муниципалды басқару  

 

 

БП(ТК) 

 

Тест  

 

 

 

3 

ПК7  

Әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау 

Mod 3.3  

Көшбасшылық 

және кәсіпкерлік 

HR-менеджмент  

КП(ТК) 

 

 

 

 

5 

ПК 12  

Көшбасшылық және 

команда құру 

Кәсіпкерлік 

5.  Қосымша білім 
беру 

Ағылшын тілінде ауызша 

және жазбаша сөйлеу 

практикасы 

КП(ЖООК) Ауызша 
емтихан 

5 ПК16  

Тоқсан жиыны                                                                                                                             18                                        

2 квартал 

Mod 4.1  Кәсіпорын 

экономикасы 
модулі 

Кәсіпорын экономикасы КП(ТК)  5 ПК 15  

Кәсіпорындағы бизнесті 

жоспарлау 

Тенхнологиялық бизнесті 

басқару 

 

 

 

КП(ТК) 

Тест  

 

 

8 

 

ПК 16 

 

Жарнама менеджментінің 

негіздері жарнама 

менеджментінің негіздері 

Бәсекеге қабілеттілік 

басқармасы 

5.  Қосымша білім 

беру 

Халықаралық 

стандартталған Тілдік 

КП(ЖООК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК17  



 

 

 

 

 

 

курстар 

Mod 4.2  

Экономиканы 

цифрлық 

трансформациялау 

Өнеркәсіп экономикасын 

цифрландыру 

КП(ТК) Тест 8 ПК18  

Желілік экономика 

Аймақтардың 

экономикасы 

Цифрлық экономика 

және еңбек нарығы 

Цифрлық экономика " 

санатының мәні мен 

мазмұны» 

Цифрлық экономика 

және өнеркәсіпті дамыту 

Әлемдік экономика және 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастар/ 

КП(ТК) Тест  5 ПК29  

Халықаралық бизнес 

Халықаралық маркетинг 

Валюталық операциялар/ 

Тоқсан жиыны                                                                                                                             18                                      

3 квартал 

Мемлекеттік 

практика және 

мемлекеттік 

емтихандар 

PP 4310 Диплом 

алдындағы практика 

КП(ЖООК) Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

баға 

12   

Тоқсан жиыны                                                                                                                             12                                        

4 квартал 

Мемлекеттік 
практика және 

мемлекеттік 

емтихандар 

Дипломдық жұмысты 
(жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді 

емтиханды дайындау 

және тапсыру 

 Қорытынды 
баға 

12   

Тоқсан жиыны                                                                                                                             12                                        

Жыл  жиыны                                                                                                                                60                                           

Барлығы                                                                                                             240                                         



ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
2) Философия 

3 Модуль әзірлеушілер Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

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 1,3 квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ 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 

М1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттердің назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы мен 
даму проблемаларына бағыттау. 

М2 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 Мақсат 

коды 

КҚ1 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 

КҚ2 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 
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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.   
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8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля 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 пәндер 

кафедрасы 

100 

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

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ 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 

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


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 

М1  "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық 

сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім алушылардың әлеуметтік-
гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

М2 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 

КҚ3 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 түсіндіру, 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 

КҚ4 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 

КҚ5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның 
маңызды үш құрамдас бөлігі(этноқұрылымдау, азаматтық, жалпыұлттық) 

контексінде білу) 

М2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студенттік 
орталықтанған 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. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

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



Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – 
Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: 

«Қазақ университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 
полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. 

— 688 с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН 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 Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика, қазақ 

тілі,ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ 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 

М1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру, ақпаратты іздеу, сақтау 

және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру әдістері. 

М2 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. 

М3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік деңгейінде (В1, 
жалпыеуропалық құзыреттілік) шет тілінде білім беру процесінде студенттердің 

коммуникативтік құзыреттілігі. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты 

аяқтаған кезде жалпы еуропалық құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді, егер білім 
алушының тілдік деңгейі В1 деңгейінен жоғары болса. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сиппатамасы Коды 

целей 

КҚ6 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 

КҚ7 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 

КҚ8 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 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. 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. 

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: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 04 

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  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4  квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы дене шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ 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 

М1  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-психикалық кернеулердің және 

қолайсыз факторлардың тұрақты ауысуына. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

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


КҚ9    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  

КҚ10 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 

КҚ11 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: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды STEMEO 

2 Модуль атауы STEM модулі және экономикалық білім беру. 

Робототехника 

Инжиниринг 

3D модельдеу 

Экономикадағы Математика 

Экономикалық теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Халықаралық экономика 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі кафедрасы 

Информатика және автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Робототехника. Робототехника қолданбалы ғылым ретінде. Робототехниканы оқуға 

арналған жабдық. Робототехникалық конструктордың электрондық және конструкциялық 

компоненттері. Роботтардың модельдері. Робототехникалық конструкторларды 
бағдарламалық қамтамасыз ету. Қозғалысты бағдарламалау. 

3D модельдеу. Үш өлшемді модельдеу. Компьютерлік графиканың негізгі түсініктері. Үлгі 

түрлері. Үш өлшемді жұмыс кеңістігі. Үш өлшемді модельдеу редакторы. Стереометрия 
фигураларын жасау. 

Экономикалық теория. Экономикалық теорияға кіріспе. Экономикалық категориялар мен 

заңдар. Экономикалық теорияның іргелі мәселесі. Экономикалық теорияның 

функциялары. Экономикалық теория әдістері. Экономикалық теорияның дамуы және оның 
қазіргі бағыттары. Қажеттіліктер мен экономикалық игіліктер. Экономикалық ресурстар. 

Өндіріс факторлары. Еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қызмет. Өндіріс мүмкіндіктері және 

олардың шекаралары. Экономикалық таңдау мәселесі. Өндірістің тиімділігі, оның 
өлшемдері. Көбею: оның түрлері мен түрлері. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері. 

Меншік қатынастары және олардың экономикадағы рөлі. Нарықтық экономиканың жалпы 

сипаттамасы. Өнім және оның қасиеттері. Ақшаның пайда болуы және мәні. Құндылық 
теориялары: Еңбек және марксистік құндылық теориялары. Тауар-ақша қатынастарының 

эволюциясы және нарықтың қалыптасуы. Нарық қатынастар жүйесі ретінде. Нарықтық 

механизмнің негізгі элементтері: сұраныс, ұсыныс, баға, бәсекелестік 

Микроэкономика. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Тұтынушылардың 
қалауы және шекті пайдалылығы. Шекті пайдалылықтың төмендеу Заңы. Сұраныс пен 

ұсыныс. Сұраныс пен ұсыныс факторлары. Сұраныс пен ұсыныстың икемділігі. 

Серпімділік ұғымы. Сұраныс икемділігі. Сұраныс бағасының икемділігі. Серпімділік 
түрлері. Сұраныс пен ұсыныстың икемділік коэффициенттерін есептеу. 

Тұтынушылық мінез-құлық теориясы. Олигополияның таралуы. Олигополия жағдайында 

бәсекелестікті шектеудің негізгі факторы ретінде кәсіпорынның үлкен мөлшері. Өндіріс 

факторларының нарығы. 
Макроэкономика. Макроэкономика мен ұлттық экономиканың жалпы сипаттамасы. 

Макроэкономиканың пәні Макроэкономиканың қалыптасуы мен дамуы. Қатынасы 

макроэкономикалық және микроэкономикалық талдау. Негізгі макроэкономикалық 



ұғымдар. Макроэкономикалық талдаудың әдіснамалық және әдістемелік аспектілері. 

Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдер. Ұлттық экономика және оның элементтері: 
функционалдық, салалық, аумақтық. Оның даму мақсаттары. 

Экономикадағы Математика. Сызықтық алгебра. Матрицалардағы операциялар. 

Матрицалардың қосындысы. Матрицаны санға көбейту. Матрицалардың көбейтіндісі. 

Теңдеулер жүйесінің матрицалық жазбасы. Матрицалардағы арифметикалық амалдардың 
қасиеттері. Кері матрица. Анықтаушы. Матрицаның қарапайым түрлендірулеріндегі 

детерминанттың қасиеттері. Транспозицияланған матрицаның детерминанты. 

Детерминантты жол немесе баған бойынша бөлу арқылы есептеу. Матрицаның көптеген 
жолдарының (бағандарының) сызықтық Тәуелсіздік өлшемі. Сызықтық теңдеулер жүйесін 

шешу әдістері: Гаусс әдісі, Крамер әдісі. Квадраттық формалар. Квадраттық формалардың 

белгісі. Сильвестер критерийі квадраттық форманың оң және теріс сенімділігі болып 
табылады.Эигенвектор және матрицаның эигенвекторлары. Математикалық талдауға 

кіріспе. Нүктенің айналасы. Реттілік шегі. Бір айнымалы функцияның шегі. Шекті және 

ішкі нүктелер. Шектеулі, шексіз жиындар. Жабық және ашық жиындар. Бір айнымалы 

функцияның үздіксіздігі және саралануы. Бір айнымалы функцияның туындысы. Көптеген 
айнымалылардың функциясы туралы түсінік. Функция деңгейінің сызықтары. Көптеген 

айнымалы функцияның үздіксіздігі және саралануы. Нүктедегі көптеген айнымалылар 

функциясының жартылай туындылары туралы түсінік. Нүктедегі көптеген 
айнымалылардың функциясының дифференциалы. Шартсыз оңтайландыру. 

Халықаралық экономика. Халықаралық Экономика теориясының пәні. Халықаралық 

сауданың классикалық теориялары. Халықаралық сауданың балама теориялары. Сыртқы 

сауда саясаты және оның құралдары. Капиталдың халықаралық қозғалысы және 
халықаралық несиелеу. Жұмыс күшінің халықаралық көші-қоны. Халықаралық Валюта-

қаржы жүйесі. Валюта бағамы және оны реттеу. Халықаралық қаржы нарықтары. Төлем 

балансы. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 жоғары технологиялық жабдықтар негізінде ғылыми-техникалық білім берудің 

инновациялық сипаты жағдайында әртүрлі өмірлік проблемаларды шешу, бағдарламалық 

басқарылатын электрондық компоненттермен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде 
қажетті жобалық-конструкторлық құзыреттілік пен құзыреттілікті қалыптастыру. 

М2 Экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен 

дағдыларын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздеуге 

ұмтылысты дамыту, маман ретінде студенттердің Болашақ қызметі 
саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға 

мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеру; 

 

М3 Студенттердің ғылыми экономикалық ойлауын қалыптастыру, оны өз 
бетінше қолдану, қоғамдық өндіріс үшін қолдана алады 

Мақсат 
коды 

М4 Микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика субъектілерінің 

мінез-құлқын объективті бағалау және олардың бизнес-ортада өзін-өзі 

табысты іске асыруы үшін негізгі микроэкономикалық модельдер туралы 
түсінік 

 

М5 Экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында 

Макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық 

модельдер туралы түсінік. 

 

М6 Халықаралық экономика саласында теориялық білімді, іскерлікті және 

практикалық дағдыларды, Халықаралық экономикалық қатынастарды іске 

асыру нысандары, әдістері мен тетіктерін қалыптастыру. 

М1  

 Оқу нәтижелері М1 

ПК1 жобалау мен құрастырудың жалпы ғылыми және технологиялық 

дағдыларын, жабдықты тестілеу, нәтижені талдау және түзету үшін 

эксперимент қоюды қамтитын инженерлік-зерттеу қызметінің дағдыларын 
қалыптастыру  

М1 

ПК2 математика әдістері туралы, оның басқа ғылымдардың дамуындағы рөлі, 

математикалық әдістер қайда және қалай қолданылатындығы туралы 

түсінікке ие болу; - негізгі анықтамаларды, теоремаларды, ережелерді, 
математикалық әдістер мен практикалық қолдануды білу, бағдарламада 

 



қарастырылған барлық курс тақырыптарының есептерін шешуде 

практикалық дағдыларды игеру, өз білімін өз бетінше толықтыра білу 
қабілеті мен қабілетін дамыту. 

ПК3 Экономиканың жұмыс істеуінің іргелі мәселелерін, экономикалық ғылымның 

даму бағыттарын, қоғамның экономикалық өмірінің негізгі заңдылықтарын, 

әртүрлі типтегі экономикалық жүйелер шеңберіндегі негізгі экономикалық 
мәселелерді шешу тәсілдерін, 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 

 

ПК4 Микроэкономика категорияларын қолдана отырып, экономикалық 

агенттердің қарым-қатынасын сипаттай білу, нарықтық құрылымдардың 

типтері тұрғысынан нарықтық агенттердің мінез-құлқын талдай білу, әртүрлі 
нарықтық құрылымдардағы нарықтық агенттердің мінез-құлқын ажырата 

және салыстыра білу. Графикалық модельдерді құру механизмін, 

экономикалық заңдардың әрекеттері мен көріністерін біліңіз. 

 

ПК5 Макроэкономиканың санаттары мен модельдерін пайдалана отырып, 
экономикалық агенттердің мінез-құлқын сипаттай білу, макроэкономикалық 

нарықтардағы экономикалық агенттердің өзара іс-қимылын түсіндіре білу 

 

ПК 6 Халықаралық экономика қызметінің құрылымы мен негізгі принциптерін, 
Халықаралық экономикалық қатынастардың мазмұны мен ерекшеліктерін, 

халықаралық сауда, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, 

халықаралық валюта және қаржы қатынастары саласындағы теориялық және 

практикалық мәселелердің мәнін білу. Халықаралық экономикалық 
байланыстарды ұйымдастыру мен басқаруда және ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметінде қолданылатын халықаралық Экономика теориясы 

саласындағы білімді қолдана білу, қазіргі Халықаралық экономикалық 
өмірде болып жатқан өзгерістерді талдау және олардың салдарын бағалау 

 

13 1) Оқыту және үйрету әдістері  

2) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

3) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

4) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

5) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Мамандыққа кіріспе және экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

"Менеджмент" мамандығына кіріспе 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Оқу-танысу практикасы/ 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 2 жыл 

2 3 квартал 2 жыл  

3 4 квартал 1 жыл 
 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 9 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 реттеудің нарықтық және мемлекеттік тетіктерінің өзара іс-қимылының заңдылықтарын 

анықтау, экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік ықпал 
ету әдістері мен құралдарын талдай білу, Қазақстанның экономикалық дамуының 

проблемалары мен перспективаларын зерделеу. 

 Нарықтық қатынастарды қалыптастыру және дамыту, экономикалық қатынастардағы 

мемлекеттің рөлін қайта ойлау, жеке секторды қалыптастыру, меншік құқықтарын бекіту 

11. оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту, маманның кәсіби дағдыларын, 

сондай-ақ кәсіпорындар (ұйымдар) қызметінің нақты жағдайларында тәжірибе алу. 

М1 реттеудің нарықтық және мемлекеттік тетіктерінің өзара іс-қимылының заңдылықтарын 

анықтау, экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік ықпал 
ету әдістері мен құралдарын талдай білу, Қазақстанның экономикалық дамуының 

проблемалары мен перспективаларын зерделеу. 

М2  Нарықтық қатынастарды қалыптастыру және дамыту, экономикалық қатынастардағы 
мемлекеттің рөлін қайта ойлау, жеке секторды қалыптастыру, меншік құқықтарын бекіту 

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

сондай-ақ кәсіпорындар (ұйымдар) қызметінің нақты жағдайларында тәжірибе алу. 

12 Оқу нәтижелері  

КҚ7 мемлекеттік саясатты іске асыру тетігін түсіну; 
ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қолданылатын әдістері мен 

құралдарын талдай білу, жаһандану жағдайында қазіргі әлемнің 

экономикалық проблемаларын дербес бағалау дағдыларын меңгеру 

Код целей 

КҚ8 Экономикалық деректердің түрлерін, деректерді талдауды жинау әдістерін 

білу, статистикалық кестелермен жұмыс істей білу, модельдердің сандық 

параметрлерін бағалау, салынған модельді сәйкестендіру. 

М1  

КҚ9 Білім алушыларға оқытылатын пәндер бойынша алған теориялық білімдерін 
бекітуге, кеңейтуге және тереңдетуге қабілетті, өзіндік жұмыстың 

М1 



практикалық дағдыларын игереді, нақты экономикалық міндеттерді шешуде 

оларды қолдану біліктерін дамытады 

13 7) Оқыту және оқыту әдістері  

8) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

9) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

10) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

11) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 14 бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік 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 АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Экономика басқармасы, Инвестициялық 

экономика 

Менеджерлерге арналған Экономика 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу 

Инвестициялық менеджмент 

Бизнесті ұйымдастыру 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 2  жыл 

4  квартал 2 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Менеджерлер үшін Экономика. Негізгі экономикалық ұғымдар, элементтер және 

нарықтық экономиканың құрылымы. Тұтынушылық мінез-құлықтың негізгі теориялары. 

Жетілмеген Бәсекелестік және нарықтық билік. Экономикалық ресурстар және олардың 
қозғалысы. Ұлттық экономиканың негізгі көрсеткіштері. Мемлекеттің экономикалық 

саясаты және экономикалық өсу 

Басқарушылық шешімдерді әзірлеу. Басқару шешімдерінің типологиясы. Басқару 
шешімдерінің сапасы мен тиімділігі. Шешім қабылдау процесі. Басқаруды модельдеу. 

Ұйымның миссиясы, мақсаттардың түрлері мен қасиеттері, мақсаттар ағаштары. 

Әрекеттердің баламаларын талдау. Шешім қабылдау әдістері. Басқару шешімдерін әзірлеу 
кезінде сыртқы және ішкі ортаны есепке алу. 

Белгісіздік жағдайында басқарушылық шешімдерді әзірлеу ерекшеліктері. Әзірлеу мен 

іске асыруды бақылау 

Бизнесті ұйымдастыру. Кәсіпкерлік ұғымы, түрлері мен нысандары. Кәсіпкерліктің негізгі 
ұйымдық-құқықтық нысандары. Шағын және орта бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті 



ұйымдастыру. Интеграциялық-корпоративтік құрылымдар. Венчурлық бизнесті 

ұйымдастырудың ерекшеліктері. Жеке кәсіпкерлік ұғымы және түрлері. Кәсіпкерлік 
қызметті мемлекеттік реттеу. Қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы. 

Инвестициялық менеджмент*. Инвестициялық менеджменттің мәні, мақсаты, міндеттері 

және инвестиция түрлері. Инвестициялық жоба. Инвестициялар мен қаржы нарықтарын 

мемлекеттік реттеу. Инвестиция көздері. Инвестициялық басқарудың әдістемелік 
құралдары. Инвестицияларды бағалау. Инвестициялардың тиімділігі. Күрделі-дық 

салымдар. Инвестициядағы бағалы қағаздар. Инвестициялық портфель. Инвестициялық 

менеджментті ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі. 
Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясының мәні және оны дамыту принциптері. 

Кәсіпкерлік құқық құқықтың кешенді саласы ретінде. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  студенттердің әр түрлі қызмет салаларындағы кәсіпорындардағы өндірістік процестің 
мазмұны туралы нақты білімдерін және оны ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, 

студенттердің өндірістің әртүрлі сатыларын басқару кезінде шешімдер әзірлеу процесінде 

қажетті сипаттамаларды анықтау бойынша практикалық дағдыларды алуы. 

12 Оқу нәтижелері  

Код РО сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК9  Пәннің нысанын, тақырыбын, мақсаттарын, міндеттері мен құрылымын, 

кәсіпорындағы қызметкерлермен жұмысты реттейтін нормативтік базаны, 
персоналмен жұмыс істеудің негізгі бағыттарының мазмұнын, жұмыс 

топтарындағы әлеуметтік процестердің заңдылықтарын білу. 

Ц1  

13 13) Оқыту және үйрету әдістері  

14) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

15) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

16) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

17) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік 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. 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. 
5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М. –  2005. – 336 с. 

6. Предпринимательство-Курс лекций для студентов экономических спец.- Траисова 
Т.Н.,Тулеугалиева Н.И.- Уральск, 2007 

7. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 . – 324 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Модуль коды Экономика, менеджмент және маркетинг 

Маркетинг 

Кәсіпорын экономикасы 

Ұлттық экономика 



Менеджмент 

Менеджмент теориясы мен практикасы 

Ұйымдастырушылық мінез-құлық 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 2  жыл 

4  квартал 2 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
Маркетинг. Маркетинг түсінігі, мәні, мазмұны. Маркетингтік орта. Нарықты сегменттеу, 

нарықты қамту стратегиясы. Тауарды нарықта орналастыру. Тауар нарықтарындағы 

тұтынушылардың мінез-құлқы. Маркетинг жүйесіндегі өнім. Компанияның тауар саясаты: 
мәні, мақсаттары, міндеттері. Маркетингтің баға саясаты. Тауарларды сату және 

тауарларды тарату. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетингтегі жоспарлау 

және бақылау. Маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау. 

Кәсіпорын экономикасы. Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы. 
Экономиканы мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын шаруашылық жүргізу объектісі ретінде. 

Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Негізгі капитал. Шикізат, 

материалдық және отын-энергетикалық ресурстар. Айналым капиталы. Еңбек ресурстары. 
Еңбекақы төлеу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Өнімді 

өндіру және өткізу шығындары. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық 
стратегиясы. Өндірістің пайдасы мен пайдалылығы. Кәсіпорын Қаржысы. 

Менеджмент теориясы мен практикасы. Менеджменттің мәні және негізгі 

функциялары. Ғылыми менеджмент мектебі. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Басқару 

этикасы. Басқарушылық шешім. Коммуникация және басқару қызметі. Стратегиялық 
жоспарлау: Стратегиялық жоспарлау процесі шеңберіндегі басқару қызметінің мәні, 

негізгі түрлері. Көшбасшылықтың, ықпалдың және биліктің мәні. Жанжалдарды, 

күйзелістер мен өзгерістерді басқару. Менеджердің іскерлік этикеті. Менеджменттің 
тиімділігі. 

Ұйымдастырушылық мінез-құлық. Ұйымдастырушылық мінез-құлық мәселелеріне кіріспе. 

Ұйымдардың табиғаты мен сипаттамасы. Тұлға және оның ұйымдағы дамуы. Мотивация. 
Топтық динамика. Ұйымдастырушылық мінез-құлық құбылыстары. Көшбасшылық және 

билік. Коммуникация. Жанжалдар мен стрессті басқару. Ұйымдастырушылық мәдениет. 

Ұлттық экономика. Ұлттық экономика теориясына кіріспе. Шаруашылық жүйелерінің 

түрлері. Ұлттық экономика субъектілері және олардың қатынастары. Ұлттық 
экономиканың жиынтық экономикалық әлеуеті. Ұлттық экономиканың инфрақұрылымдық 

салалары. Макроэкономикалық теңгерімділік және ұлттық экономиканың дамуы. Ұлттық 

экономиканы әлемдік экономикалық кеңістікке интеграциялау. Ұлттық экономиканың 
экономикалық қауіпсіздігі. 

Менеджмент. Менеджменттің мәні және негізгі функциялары. Ғылыми менеджмент 

мектебі. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Басқару этикасы. Басқарушылық шешім. 

Коммуникациялар және 
басқарушылық қызмет. Стратегиялық жоспарлау: мәні процесс шеңберіндегі басқару 

қызметінің негізгі түрлері 

Стратегиялық жоспарлау. Көшбасшылықтың, ықпалдың және биліктің мәні. 
Жанжалдарды, күйзелістер мен өзгерістерді басқару. Менеджердің іскерлік этикеті. 

Менеджменттің тиімділігі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Менеджмент ғылым, практика, басқару өнері ретінде жан-жақты түсінік қалыптастыру 
және оның қазіргі тұжырымдамасын түсіну, сондай-ақ осы тұжырымдаманы жаңа 

экономикалық жағдайларда отандық кәсіпорындарды басқарудың қажеттіліктері мен 

міндеттеріне бейімдеу 

М2 теориялық және әдістемелік негіздердің білімдерін зерттеу, жүйелеу және 

бекіту 
 



маркетингті ұйымдастыру, маркетолог жұмысының аналитикалық, 

өндірістік, маркетингтік, басқарушылық кәсіби дағдыларын дамыту. 

М3 болашақ мамандарда сақтандыру теориясы саласында қазіргі заманғы іргелі 
білімді қалыптастыру, сақтандыру ісінің теориясы мен практикасының өзара 

іс-қимылының маңызды негіздерін, сақтандыру қажеттілігін, оның қазіргі 

нарықтық даму жағдайындағы рөлі мен маңызын ашу. 

Мақсат 
коды 

М4 оқытушыларда мемлекет және жеке шаруашылық жүргізуші субъект 

деңгейінде оларды басқару әдіснамасының негіздерін қоса алғанда, 

қаржының жалпы теориясы саласында базалық білімді қалыптастыру. 

М1  

М5 Сақтандыру логикасына, негізгі статистикалық әдістерге, қаржы және 
бизнесті ұйымдастыру принциптеріне сәйкес маркетингтің заманауи 

тұжырымдамаларын қолдана отырып, қазіргі заманғы ұйымды басқару үшін 

қажетті білім, білік және практикалық дағдыларды қалыптастыру, оларды 
ұйымның даму мақсаттарына жету үшін уақтылы және тиімді пайдалану 

қабілеті мен дайындығын дамыту. 

М1 

КҚ11 Оқу нәтижелері М1 

КҚ12 Қызметкерлерді басқарудың тиісті әдістерін таңдау, басқарудың сауатты 
шешімдерін қабылдау, ұйымдық құрылымды жобалау, өкілеттік пен 

жауапкершілікті олардың өкілеттіктері негізінде бөлу мүмкіндігі. 

 

КҚ13 Маркетингтік қызметті ұйымдастыру негіздерін, маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру негіздерін білу, аудит және еңбекті ұйымдастыруды бақылау, 
жұмысшылар мен қызметкерлерге сыйақы беру, материалдық ынталандыру 

шарттары, кәсіптер мен лауазымдарды біріктіру бойынша есептерді әзірлеу 

дағдыларын меңгеру 

 

КҚ14 Қазақстанның сақтандыру нарығын дамыту бойынша статистикалық және 
ақпараттық материалдарды талдау, сақтандыруды жіктеу принциптерін 

пайдалану сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін бағалау және 

сақтандыру ұйымдарының инвестициялық жобаларының тиімділігін бағалау 
әдістемелеріне ие болу; 

 

КҚ15 Сақтандыруды реттеуді ұйымдастыру негіздерін, сақтандыру нарығының 

жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілерін, сақтандыру 

нарығын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін, сондай-ақ сақтандыру 
нарығын реттеу үшін қаржы-несие құралдарын пайдаланудың әлемдік 

тәжірибесін білу. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және 

халықаралық құқық нормаларында көзделген құқықтық өріс шеңберінде 
жүйенің, органның, шаруашылық немесе өзге де қызмет субъектісінің 

орнықты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржы-құқықтық тетіктің нысандары 

мен әдістерін қолдана білу; 

 

КҚ16 Компанияның/ұйымның саясатын талдау және әзірлеу кезінде маркетингтік, 
басқарушылық, статистикалық, ұйымдастырушылық құралдарды практикада 

қолдануға қабілетті; 

 

КҚ17 Кәсіпорын қызметін практикада реттейтін құқықтық актілер туралы білімді 
қолдана білу, практика объектісінің орналасқан жеріне, қызмет түрлеріне 

экономикалық сипаттама беру, кәсіпорынды басқарудың заманауи әдістерін 

меңгеру (жоспарлау, ұйымдастыру, есепке алу, талдау, ынталандыру және 

бақылау). 

 

13 19) Оқыту және үйрету әдістері  

20) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

21) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

22) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

23) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 



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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 
жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1.  Котлер Ф. «Основы маркетинга» 5-е европейское издание/Ф.Котлер, 

А.Гари – Москва: Вильямс, 2015г. – 752с. 
2. Морозов Ю.В. «Основы маркетинга». Учебное пособие, 8-е издание/М: Дашков и Ко, 

2016г.-148с. 

3. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. Учебник для бакалавров. Москва:ИТК 

Дашков и Ко, 2016г. – 352с. 
4. Абабкова М.Ю. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Изд. 

Политехнического института, 2016г. – 143 с. 

5. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента». Практикум, 2015г. 
6. Хигни Ю. «Основы проектного менеджмента, классическое руководство», 

2018г. 

7. Капсанщиков С.Г. Государственное регулирование экономики. КноРус – М, 2016г. 
8. И.С.Цыпин, В.Р. Веснин. Государственное регулирование экономики. Учебник, ИНФРА-

М, 2017г. 

9. Государственное регулирование экономики и социальные проблемы модернизации 

(комплект 2 издания) УРСС-М, 2015г. 
10. Мельников В.В. Государственное регулирование национальной экономики. 

Омега-Л-М, 2016г. 

1. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические 

2.  

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Стратегиялық, қаржылық және инновациялық 

менеджмент 

Қаржылық менеджмент 

Стратегиялық менеджмент 

Инновациялық менеджмент 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 3 жыл 

2 2 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Қаржылық менеджмент. Кәсіпорындағы қаржылық менеджменттің мәні және 

ұйымдастырылуы. Қаржылық менеджменттің ақпараттық базасы. Қаржылық есеп және 
кәсіпорынды басқару. . Қаржылық есептеу негіздері. 

Инновациялық менеджмент*. Инновациялық басқару объектісі ретінде инновациялар. 

Инновациялық менеджмент жүйесі. Инновациялық менеджменттің функциялары, әдістері, 
формалары мен кезеңдері. Инновациялық менеджмент және стратегиялық басқару. 

Бағдарламалар мен инновациялық жобаларды әзірлеу. Инновациялық менеджменттегі 

болжау, жоспарлау және қаржыландыру. Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау 

және оларды қаржыландыру үшін іріктеу. 
Стратегиялық менеджмент. Стратегиялық менеджмент ғылымының пәні. Стратегиялық 

менеджменттің әдіснамасы мен логикасы жүйесі. Көрсеткіштер жүйесі және стратегиялық 

менеджмент әдістері. Фирма қызметін басқаруды жоспарлау. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  білуге тиіс: "Қаржы менеджменті" пәнінің бағдарламасы"; 

- басқарушылық шешімдердің түрлері және оларды қабылдау әдістері; 

- ұйымның негізгі қаржылық есептерінің мақсаты, құрылымы және мазмұны; - қаржылық 



тұрақтылықтың, өтімділік пен төлем қабілеттілігінің, іскерлік және нарықтық 

белсенділіктің, қызметтің тиімділігі мен рентабельділігінің негізгі көрсеткіштері; - 
қаржылық менеджменттің іргелі тұжырымдамалары; 

- активтерді, инвестициялық жобаларды және ұйымдарды бағалаудың принциптері, 

тәсілдері мен әдістері; - корпоративтік қаржының негізгі теориялары; - күрделі 

(қаржылық) активтерді бағалаудың модельдері; - қаржыландыру көздері, қаржы 
нарығының институттары мен құралдары 

12 Оқу нәтижелері  

 Модульді игергеннен кейін бакалавр: 

Меңгеруі керек: АӨК-дегі тиімді шаруашылық қызмет тетіктерін пайдалану, 
әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау. 

Білуі керек: Қазақстан экономикасын басқару негіздері және аграрлық 

өндірістің ерекшеліктері, АӨК ресурстарын тиімді пайдалану бағыттары. 
Дағдысы болу керек: экономиканы мемлекеттік басқару әдіснамасы, АӨК 

өнім өндірісін экономикалық талдау әдістері. 

Экономика және Қазақстанның АӨК басқару, Бизнесті ұйымдастыру, 
өндірістің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеу мәселелерінде; инновациялық-инвестициялық бағдарламалар мен 

жобаларды, сапа менеджменті жүйелерін, маркетингті басқаруды қолдану 

тиімділігін бағалау мәселелерінде, кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың 
экономикалық және құқықтық мәселелерінде құзыретті болуы тиіс. 

 

13 25) Оқыту және үйрету әдістері  

1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 
2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

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

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 
4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1.  Инновации на финансовых рынках: коллект. Моногр. / 

Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман и др. ; под науч. Ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. М. : Изд. 

Дом Высшей школы экономки, 2013. 420 с. 
2. Аверьянова Е.А. Эффективные методы и модели процесса принятия решений на примере 

компании// Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014 - №3. 

3. Васильева И.С. Эффективные методы и модели принятия управленческих решений// Экономика 

менеджмент инновационных технологий.- 2014 №3 
4. Горбунова Е.Г. Управленческие решения: классификация, модель оценки экономической 

эффективности// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

– 2014г. 
5. Панина, Зинаида Ивановна. Организация и планирование деятельности предприятия сферы 

сервиса : практикум / З. И. Панина, М. В. Виноградова. - Москва : Дашков и К, 2017. - 243 с. 

6. Стратегический менеджмент и внутрифирменное планирование. Под редакцией В.А.Богомолова, 

В.Я. Рейгасс М., МГАП “мир книги”, 2014 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Заманауи IT технологиялар 

IT-консалтинг 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

Заманауи IT-бағдарламалар/ 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 3 жыл 



4 2 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Описание модуля 

 IT-консалтинг. Ақпараттық технологиялар саласындағы Консалтинг. Экономикадағы 

консалтингтік қызметтерді ұйымдастыру. Кәсіпорындар үшін бағдарламалық шешімдерді 

таңдау жобаларында кеңес беру тәжірибесі. Ат басқаруды ұйымдастыру. 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру. Бухгалтерлік есепті автоматтандырудың 
теориялық және практикалық негіздері. 1С бағдарламасын пайдалану негіздері. 

бухгалтерлік есептің компьютерлік жүйелері. 

Заманауи IT-бағдарламалар. Big Data (үлкен деректерді талдау), Computer draphics and 
desing (компьютерлік графика және дизайн) 

11. Модуль мақсаттары 

М1  әртүрлі кәсіби салаларда пайдаланылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың 

рөлі мен рөлі, қазіргі заманғы қоғам мен экономиканы дамытуда ақпараттық 
технологияларды қолдану саласындағы білім жүйесін қалыптастыру туралы; құжат 

айналымын ұйымдастырудың ақпараттық технологиялары туралы; деректерді өңдеудің 

ақпараттық технологиялары туралы; сараптама жүйелері мен білім базалары туралы; 
ақпараттық технологияларды құқықтық қамтамасыз ету туралы білім; - пәндік салаға 

талдау жүргізу және олардың жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін нақты басқару 

органдарының практикасына Ақпараттық технологиялар бойынша мамандардың 

ұсыныстарын енгізу қажеттілігін бағалау; - жаңа ақпараттық технологияларды қолдана 
отырып практикалық жұмыс істеу дағдылары; Интернеттің әртүрлі ақпараттық 

сервистерін пайдалану; басқаруда қолдануға арналған белгілі бағдарламалық өнімдер. 

Яғни, Пәннің міндеттері-пәннің тұжырымдамалық аппаратын, негізгі теориялық ереже 

12 Оқу нәтижелері  

Код Сипаттама ОН Мақсат 

коды 

КҚ20 бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің теориялық негіздерін білу; оның 
мәні мен мәнін түсіну, тауар-материалдық қорлардың, сауда 

операцияларының, банктік 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  

26) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

27) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

28) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

29) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Высшая математика. Задачник Бугров Я.С., Никольский С.М., М., Наука, 1987. 
2. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов Пискунов Н.С. М., Наука, 1-том, 

1981, 2-том,  1985. 

3. Высшая математика Шипачев В.С., М., Высшая школа, 1990 



4. Высшая математика в упражнениях и задачах ч.1,2 Данко П.Е. и др. М., Высшая школа, 1986 

5. Каноны математики  Хасеинов К.А. Алматы, 2004 
6. Сборник задач по высшей математике  В.С. Шипачев, М., Высшая школа, 1990  

7. Жоғары математика – 1,2,3 Е.Ж. Айдос Алматы ҚазҰТУ, 2008. 

8. Математика канондары К.А. ХасеиновАлматы, 2004. 

9.  Жоғары математика С.Б. Әубәкір Алматы: ҚазҰТУ, 2000. 

10. Ықтималдықтар теориясы А.К.Қазешев, Алматы-1991. 
11. Трофимова Т.И. Курс физики  -М.: Академия, 2007г. 

12. Детлаф А.А.,Яворский Б.М. Курс физики.- М.:Академия.,2008 

13. Савельев И.В. Курс общей физики. Том 1-3, М.: Астрель,2005 

14. Трофимова Г.И. Сб.задач по курсу физики –М.: Оникс 21 век,  2005г. 
15. Волькенштейн В.С. Сб.задач по общему курсу физики. Книжный мир,2007г. 

16. Қойшыбаев Н., Шарықбаев А.О. Физика. Электродинамика негіздері. Тербелістер мен 

толқындар. Оптика. Кванттық физика және атомдық ядро.  Алматы.2001.-т.2 
17. Жұманов К.Б. Атомдық физика. Оқулық. – Алматы: Қазақ университеті,2006 

18. Полатбеков Ф. Оптика. –Алматы: Мекпеп, 1981 

19. Савельев И.В. Курс общей физики.В 5-ти т. Уч.пос.5-е изд.-СБп.Лань.2011г. 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студентов 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет негіздері 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 3 жыл 

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Кәсіпкерлік құқық*. Кәсіпкерлік құқық құқықтың кешенді саласы ретінде. Кәсіпкердің 

құқықтық мәртебесі. Кәсіпкерлік қызмет субъектілері. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің 
құқықтық режимі. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу және қорғау. Кәсіпкерлер мен 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау, шаруашылық дауларды шешу. Биржалық қызметті 

құқықтық реттеу. Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. Сыртқы экономикалық 
қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық 

қатынастарының жүйесі ретінде кәсіпкерлік теориясы мен практикасын зерделеу негізінде 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу. 

12 Оқу нәтижелері  

КҚ 

30 

 Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру процесі және оның тиімділігін бағалау, 

кәсіпкерлікті дамытуды реттеу мен қолдаудың мемлекеттік тетіктері туралы 
білу. 

Мақсат 

коды 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

31) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

32) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

33) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

34) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

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



Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік 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. 
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. 

5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М. –  2005. – 336 с. 

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

Т.Н.,Тулеугалиева Н.И.- Уральск, 2007 
7. Экономика социальной сферы/С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.:ИД ГУ ВШЭ, 2004 .  

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Персоналды, маркетингті және сапаны басқару 

Персоналды басқару 

Маркетингті басқару 

Сапаны басқару 

Тәуекелдерді басқару 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 3 жыл 

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Персоналды басқару. Персоналды басқару жүйесі. ҚР Еңбек туралы заң кодексі. Еңбек 

өнімділігі. Еңбек ресурстарының сипаттамасы. Еңбек нарығында әлеуметтік 
қамсыздандыру. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу және қалыптастыру. 

Қызметкерлердің біліктілігі мен сапасы. Қызметкерлерді жоспарлау. Персоналды 

дамытуды жоспарлау. Өкілеттік беру. Еңбек процестері мен еңбек шығындарының 
әдістерін зерттеу. Еңбек қызметін және қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Еңбекті бөлу. 

Сапаны басқару*. Сапа басқару объектісі және сапа менеджментінің эволюциясы ретінде. 

Сапа менеджментінің әдіснамалық негіздері. Өнімді сертификаттау және сапаны басқару 

жүйесі. Сапаны басқару экономикасы. Сапаны басқару-жаһандану жағдайында 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың жетекші факторы. Қазақстан 

Республикасындағы сапаны басқару жүйесі. Халықаралық тәжірибе. 

Маркетингті басқару*. Маркетингті басқару қажеттілігі. Маркетингтік бағдарламаларды 
басқару. Көтерме және бөлшек сауданы, маркетингтік логистиканы басқару. Біріктірілген 

маркетингтік коммуникацияларды басқару. Жарнаманы басқару, сатуды ынталандыру 

және қоғаммен байланыс. Сауда персоналын басқару. Тікелей және онлайн маркетингті 
басқару. Кәсіпорындағы маркетингтің функционалдық байланыстары. 

Тәуекелдерді басқару. Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар. Дағдарыстық 

жағдайларды мемлекеттік реттеу. Дағдарысты басқарудың негізгі белгілері. Басқару 

процестеріндегі дағдарыстарды диагностикалау. Дағдарысты басқарудағы Маркетинг. 
Ұйымның банкроттығы және таратылуы. Дағдарысты басқарудағы тәуекелдер. 

Дағдарысты басқарудағы инновациялар. 

Дағдарысты басқарудағы Инвестициялық саясат. Дағдарысты басқару жөніндегі 
Менеджер. 



11. Модуль мақсаттары 

М1  Персоналды басқару, Бизнесті ұйымдастыру, өндірістің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды әзірлеу мәселелерінде; инновациялық-
инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды, сапа менеджменті жүйелерін, маркетингті 

басқаруды қолдану тиімділігін бағалау мәселелерінде, кәсіпорынды қаржылық 

сауықтырудың экономикалық және құқықтық мәселелерінде, тәуекелдерді басқаруда, 
сапаны басқаруда құзыретті болуы тиіс. 

12 Оқу нәтижелері  

 Меңгеруі керек: ұйымда кадр саясатын құру, қызметкерлерді іріктеу және 

жұмысқа қабылдау, АӨК тиімді басқару, Аграрлық нарық пен нарықтық 
конъюнктураны талдау, нарықты сегменттеу және тауарларды орналастыру; 

халықаралық нарыққа шығудың нысандары мен әдістерін қолдану. 

Білуі керек: ұйымдағы персоналды стратегиялық басқару негіздері, 
агроменедменттің мәні және оның жұмыс істеу объектілері, аграрлық 

маркетингтің ерекшеліктері: сұраныс, нарықтың сыйымдылығы, 

бәсекелестерге қатысты кәсіпорынның үлесі, бәсекелестік күрестің тәуекелі; 

халықаралық маркетингтің тұжырымдамалары мен стратегиялары, шетелдік 
нарықтағы жұмыстың заманауи түрлері, шетелдік нарықтарды зерттеу 

әдістері, тауарларды халықаралық нарыққа жылжыту саясаты, халықаралық 

маркетингтік коммуникациялар, халықаралық бизнестегі баға саясаты. 
Меңгеруі тиіс: кадрлық жоспарлау әдістемелерін, АӨК кәсіпорындарын 

ұйымдастыру үшін білім мен іскерлікті пайдалану дағдыларын, маркетингтік 

стратегияны әзірлеу және агромаркетингті басқару дағдыларын; 
халықаралық сауда мәмілелерін жасау бойынша практикалық дағдыларды. 

Персоналды басқару тиімділігін бағалау, Ауыл шаруашылығын басқару 

және Агробизнесте маркетингтік стратегия мен жылжыту құралдарын 

қолдану саласында; кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметі, 
тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы саласында құзыретті болу. 

 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

36) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

37) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

38) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

39) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное 

2. пособие/А.Р.Алавердов, Е.О.Куроедова, О.В. Нестерова – М: МФПУ Синергия, 2013г. – 192с. 
3. Аширов Д. А. Управление персоналом; ТК Велби, Проспект - М., 2014.-432 c. 

4. Байтасов Р. Р. Управление персоналом. Конспект лекций; 

5. Феникс - М., 2014. - 352 c 

6. Брагина Зинаида Управление персоналом; КноРус медиа - М., 
7. 2015. - 893 c. 

8. Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие – Москва: ИД Дело 

РАНХиГС, 2013г. – 384с. 
9. Крот И.И. Сельскохозяйственное предпринимательство: Издательство Флинта, 

2014г. 

10. Абабкова М.Ю, «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Издательство 

Политехнического института, 2016г. – 143с. 
11. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента» Практикум, 2015г. 

12. Хигни Ю. « Основы проектного менеджмента. Классическое руководство», 2018г. 



13. Ахметов Р.Г. Экономика предприятий АПК. Учебник для академического бакалавриата. – ЭБС 

«Юрайт», 2014г. 
14. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 13 мая 2003г.; 

15. Постановление Правительства РК «Об утверждении Программы развития рынка ценных бумаг в 

Республике Казахстан». Сборник нормативно – законодательных актов рынку ценных бумаг в РК. 

– Алматы: РЦБК. 
16. Ионцев М.Г. Акционерные общества. Правовые основы. Имущественные отношения. Защита прав 

акционеров. – М:Изд. «Ось- 89», 2013г. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Әлеуметтік саладағы, биржалардағы және 

монополияға қарсы басқару 

Экономиканың әлеуметтік салаларын басқару 

Биржалардағы басқару 

Монополияға қарсы басқарма 

Экономикалық қауіпсіздік басқармасы 

Муниципалды басқару 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 3 жыл 

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 18 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
Муниципалды басқару. Муниципалды басқарудың теориялық негіздері. Муниципалды 

басқарудың экономикалық механизмі. Муниципалды реформалардың эволюциясы. ҚР 

Жергілікті өкілетті және атқарушы органдар жүйесі. Жергілікті әкімшілік басшысы 

жанындағы консультативтік-кеңесші орган. Қазақстан өңірлеріндегі бағдарламалық-
нысаналы жоспарлау. Жергілікті басқарудың қаржылық ресурстары. Өңір экономикасына 

инвестициялар тарту. Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуындағы Регионализм және 

централизм. Унитарлық мемлекеттердегі жергілікті басқару жүйесі. Федералды 
мемлекеттерде муниципалды басқаруды ұйымдастыру 

 .   

11. Модуль мақсаттары 

М1   

12 Оқу нәтижелері  

 Оқу нәтижелері  

 Меңгеруі керек: Экономикалық 

өзінің кәсіби қызметін бағдарлау үшін қажетті ақпаратты білуге, негізгі 

өндіріс құралы ретінде топырақ құнарлылығын анықтауға және оны 
арттыру жолдарын білуге; ауыл шаруашылығы жануарларының 

экстерьерін, Конституциясын және интерьерін зерделеуге; бастапқы 

деректерді компьютерде өңдеуге, макроэкономикалық көрсеткіштерді 

есептеуге және экономиканың, оның салалары мен секторларының жалпы 
жағдайы мен дамуын талдауға, салааралық теңгерімді жасауға; білуі керек:  

экономикалық теорияның, микроэкономиканың жалпы ережелерін, 

Агрономия мен мал шаруашылығының экономикалық негіздерін,; 
статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың жалпы 

принциптері, тәсілдері, әдістері; 

Меңгеруі тиіс: жоғары және тұрақты өнім алу үшін экономика 
ғылымдарының негізгі ережелері мен әдістерін, егіншілік және Өсімдік 

шаруашылығы заңдарын; ІҚМ сүті мен сиыр етін өндіру технологиясын, 

 



сондай-ақ ұсақ мал жүні мен етін өндіру технологиясын, құстардың 

жұмыртқа өндірісін; компьютерлік технологияны, алған білімдерін 
практикалық қызметте қолдану дағдысы мен іскерлігін; 

АӨК – нің экономикалық тиімділігі мен экономикалық бағалау 

мәселелерінде; статистикалық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізуде, 

олардың нәтижелерін талдау мен болжауда, сондай-ақ нақты макро-
экономикалық құбылыстар мен процестерді зерделеу кезінде экономикалық 

статистикада осы әдістерді пайдалануда құзыретті болуы тиіс. 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

41) 16) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

42) 17) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

43) 18) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары 

және басқа да белсенді нысандар мен әдістер); 

44) 19) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

45) 20) студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. 1. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента». 
Практикум, 2015г. 

2. Хигни Ю. «Основы проектного менеджмента, классическое руководство», 2018г. 

3. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 2010. 
4. Ильенкова С.Д.. Управление качеством. Учебник. - М. 2008. 

5. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством. Учебное пособие. – 

Алматы, 2005. 

6. Головина Т.А. Теория комплексной системы контроллинга и инструменты ее реализации в 
деятельности промышленных предприятий// Экономический анализ: теория и практика – 2015г. 

7. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии – М.: Кнорус, 2013 – 320с. 

8. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии – Спб: 
Питер, 2015 – 592с. 

9..Котлер Ф. «Основы маркетинга» 5-е европейское издание/Ф.Котлер, А.Гари – Москва: Вильямс, 

2015г. – 752с. 

10. .Морозов Ю.В. «Основы маркетинга». Учебное пособие, 8-е издание/М: Дашков и Ко, 
2016г.-148с. 

11. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. Учебник для бакалавров. Москва:ИТК Дашков и 

Ко, 2016г. – 352с. 
12. Абабкова М.Ю. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Изд. 

Политехнического института, 2016г. – 143 с. 

13. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - М.: 
Дашков и К, 2013. - 380 c. 

14. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 

2015. - 380 c. 

Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - М.: Дашков 
и К, 2015. - 380 c 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Өндірістік менеджмент, еңбек нарығының 

экономикасы және салалық экономика 

Өндірістік менеджмент 

Еңбек нарығының экономикасы 

Салалық экономика 



6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 3 жыл 

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Өндірістік менеджмент. Кәсіпорын менеджмент жүйесіндегі өндірістік менеджмент. 

Өндірісті басқарудың нарықтық стратегиясы. Өнім стратегиясы. Өндірістік кәсіпорынның 
ағымдағы жоспары. Өндірістік процестерді ұйымдастыру. Көмекші және қызмет көрсету 

процестерін ұйымдастыру. Кәсіпорында басқару процестерін ұйымдастыру. Мақсатқа 

жету мотивациясы. Өндірісті жедел басқару негіздері. Өндіріс барысын бақылау мен 

реттеуді ұйымдастыру. 

Еңбек нарығының экономикасы 

Салалық экономика 

11. Модуль мақсаттары 

М1  студенттердің әр түрлі қызмет салаларындағы кәсіпорындардағы өндірістік процестің 
мазмұны туралы нақты білімдерін және оны ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, 

студенттердің өндірістің әртүрлі сатыларын басқару кезінде шешімдер әзірлеу процесінде 

қажетті сипаттамаларды анықтау бойынша практикалық дағдыларды алуы. 

12 Оқу нәтижелері  

КҚ29 Пәннің нысанын, тақырыбын, мақсаттарын, міндеттері мен құрылымын, 

кәсіпорындағы қызметкерлермен жұмысты реттейтін нормативтік базаны, 

персоналмен жұмыс істеудің негізгі бағыттарының мазмұнын, жұмыс 
топтарындағы әлеуметтік процестердің заңдылықтарын білу. 

Мақсат 

коды 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

46) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

47) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

48) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

49) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента». 

2. Практикум, 2015г. 
3. Хигни Ю. «Основы проектного менеджмента, классическое руководство», 2018г. 

4. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 2010. 

5. Ильенкова С.Д.. Управление качеством. Учебник. - М. 2008. 

6. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством. Учебное пособие. – 
Алматы, 2005. 

7. Головина Т.А. Теория комплексной системы контроллинга и инструменты ее реализации в 

деятельности промышленных предприятий// Экономический анализ: теория и практика – 2015г. 
8. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии – М.: Кнорус, 2013 – 320с. 

9. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии – Спб: Питер, 

2015 – 592с. 

10. Котлер Ф. «Основы маркетинга» 5-е европейское издание/Ф.Котлер, А.Гари – Москва: Вильямс, 
2015г. – 752с. 

11. Морозов Ю.В. «Основы маркетинга». Учебное пособие, 8-е издание/М: Дашков и Ко, 2016г.-148с. 

12. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. Учебник для бакалавров. Москва:ИТК Дашков и 



Ко, 2016г. – 352с. 

13. Абабкова М.Ю. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Изд. Политехнического 
института, 2016г. – 143 с. 

14. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - М.: Дашков 

и К, 2013. - 380 c. 

15. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 2015. - 
380 c. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Өндірістік менеджмент, еңбек нарығының 

экономикасы және салалық экономика 

Өндірістік менеджмент 

Еңбек нарығының экономикасы 

Салалық экономика 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 3 жыл 
 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Өндірістік менеджмент. Кәсіпорын менеджмент жүйесіндегі өндірістік менеджмент. 
Өндірісті басқарудың нарықтық стратегиясы. Өнім стратегиясы. Өндірістік кәсіпорынның 

ағымдағы жоспары. Өндірістік процестерді ұйымдастыру. Көмекші және қызмет көрсету 

процестерін ұйымдастыру. Кәсіпорында басқару процестерін ұйымдастыру. Мақсатқа 
жету мотивациясы. Өндірісті жедел басқару негіздері. Өндіріс барысын бақылау мен 

реттеуді ұйымдастыру. 

Еңбек нарығының экономикасы 

Салалық экономика 

11. Модуль мақсаттары 

М1  студенттердің әр түрлі қызмет салаларындағы кәсіпорындардағы өндірістік процестің 

мазмұны туралы нақты білімдерін және оны ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, 

студенттердің өндірістің әртүрлі сатыларын басқару кезінде шешімдер әзірлеу процесінде 
қажетті сипаттамаларды анықтау бойынша практикалық дағдыларды алуы. 

12 Оқу нәтижелері  

КҚ29 Пәннің нысанын, тақырыбын, мақсаттарын, міндеттері мен құрылымын, 

кәсіпорындағы қызметкерлермен жұмысты реттейтін нормативтік базаны, 
персоналмен жұмыс істеудің негізгі бағыттарының мазмұнын, жұмыс 

топтарындағы әлеуметтік процестердің заңдылықтарын білу. 

Мақсат 

коды 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

51) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

52) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

53) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

54) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 



16. Гашкова Л.В., Морозова О.Ю. «Основы маркетинга и менеджмента». 

17. Практикум, 2015г. 
18. Хигни Ю. «Основы проектного менеджмента, классическое руководство», 2018г. 

19. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 2010. 

20. Ильенкова С.Д.. Управление качеством. Учебник. - М. 2008. 

21. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. Управление качеством. Учебное пособие. – 
Алматы, 2005. 

22. Головина Т.А. Теория комплексной системы контроллинга и инструменты ее реализации в 

деятельности промышленных предприятий// Экономический анализ: теория и практика – 2015г. 
23. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии – М.: Кнорус, 2013 – 320с. 

24. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии – Спб: Питер, 

2015 – 592с. 
25. Котлер Ф. «Основы маркетинга» 5-е европейское издание/Ф.Котлер, А.Гари – Москва: Вильямс, 

2015г. – 752с. 

26. Морозов Ю.В. «Основы маркетинга». Учебное пособие, 8-е издание/М: Дашков и Ко, 2016г.-148с. 

27. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. Учебник для бакалавров. Москва:ИТК Дашков и 
Ко, 2016г. – 352с. 

28. Абабкова М.Ю. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» Изд. Политехнического 

института, 2016г. – 143 с. 
29. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник для магистров / И.К. Ларионов. - М.: Дашков 

и К, 2013. - 380 c. 

30. Ларионов, И.К. Антикризисное управление: Учебник / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 2015. - 

380 c. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Шағын және орта бизнес менеджменті 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 3 жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Экономикадағы шағын және орта бизнестің мәні мен маңызы 
Шағын және орта бизнес кәсіпорындарын басқару және дамыту стратегиясы 

Шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері мен перспективалары 

11. Модуль мақсаттары 

М1  "Шағын және орта бизнестегі Менеджмент" пәнін меңгерудің негізгі мақсаты экономика 

үрдістеріне және әлеуметтік-экономикалық сын-тегеуріндерге сәйкес шағын және орта 

бизнесті басқаруды ұйымдастыру, дамыту проблемалары мен перспективалары туралы 

білімді қалыптастыру, сондай-ақ білімді практикалық қызметте шығармашылық 
бастамашыл пайдалану дағдыларын дамыту болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері  

 Білуі керек: - өтпелі үрдістерді қоса алғанда, нарықтық экономика 

жағдайында шағын және орта бизнес кәсіпорындарының жұмыс істеу 
заңдылықтары мен теориялық негіздерін; - Экономикалық зерттеулер 

әдістерін; - басқарушылық шешімдер қабылдау принциптерін. 

 

 Істей алу керек:-шағын және орта бизнес кәсіпорындарында қазіргі заманғы 

әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалау кезінде білімді пайдалану; 

 

 Меңгеруі тиіс: - ақпаратты іздеу, жүйелеу және өңдеу дағдылары; - 

басқарушылық шешімдерді әзірлеу тәсілдері; - басқару жүйесінің заманауи 

модельдерін талдау дағдылары; 

 

13 56) Оқыту және үйрету әдістері  

57) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 



58) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

59) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

60) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 
жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Малое предпринимательство : организация, управление, экономика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014 

2. Управление малым бизнесом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Абрамова [и др.] ; 

под общ. ред. В. Д. Свирчевского. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Көшбасшылық және кәсіпкерлік 

HR-менеджмент 

Көшбасшылық және команда құру 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 3 жыл  

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Әлеуметтік көшбасшылықтың маңызды сипаттамаларымен, ерекшеліктерімен, 

көшбасшылық қасиеттерді анықтау әдістерімен, әлеуметтік көшбасшылықтың теориясы 
мен типологиясымен, әлеуметтік саладағы басқарушылық қызметпен таныстыру. 

 Билік, көшбасшылық және көшбасшылық ұғымы және олардың арақатынасы. Лидерлік 

теориясы. Белгілер теориясы, мінез-құлық тәсілі, ситуациялық тәсіл, бейімделгіш 

Көшбасшылық теориясы. Көшбасшылық стильдері. Көшбасшылық стильдердің 
авторитарлық-либералды континуумы. Дуглас Мак Грегордың X және Y теориясы. Р. 

Лайкерттің төрт көшбасшылық стилі. Роберт Блейк пен Джейн Моутон ұсынған бес 

Нұсқаулық стилі 

 Құзыреттілік модельдері. Құзыреттіліктің негізгі түрлері. Көшбасшылық құзыреттілік. 
Жетуді дәлелдеу. Өзін-өзі дамытуға деген ішкі ұмтылыс. Креативтілік. Жұмыс 

қабілеттілігі. Шабыттандыру, идеяларды тарату мүмкіндігі. Эмоционалды құзыреттілік. 

Басқару құзыреті. Көшбасшының әлеуметтік жауапкершілігі туралы түсінік. 
Көшбасшылықтың заманауи технологиясы: түсінігі, ерекшеліктері және детерминанттары 

 Команда ұйымның ерекше түрі ретінде. Командалардың жіктелуі. Команда құру 

теориялары. Команданы дамыту процесінде көшбасшы мен ізбасарлардың қарым-

қатынасының диалектикасы. Командадағы рөлдерді жіктеу. Ойшыл, сыншы, ресурстарды 
зерттеуші, бағалаушы, коллективист, соңына дейін, белсенді, Төраға. 

 Шиеленіс түсінігі. Жанжалдардың түрлері: тұлғааралық, тұлғааралық, жеке тұлға мен топ 

арасындағы қақтығыстар, топтар арасындағы. Жанжалдың объективті және субъективті 

компоненттері. Бірлескен қызметке байланысты әлеуметтік топта туындайтын 
тұлғааралық қатынастар жүйесін талдау. Ойын, жарылғыш және көшкін тәрізді 

қақтығыстар 

 Оқу нәтижелері 

 әлеуметтік, этноконфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай 



отырып, білім беру процесіне қатысушылармен және әлеуметтік әріптестермен өзара іс-

қимыл жасауға, ұжымды басқаруға дайындықпен 

 кәсіби және жеке өзін-өзі тәрбиелеуді жүзеге асыру, одан әрі білім беру бағыттары мен 
кәсіби мансабын жобалау қабілеті 

 білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың даму міндеттерін шешу, 

эксперименттік жұмысты іске асыру үшін командалық жұмысты ұйымдастыруға міндетті 

 ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, оларды ғылым мен білім беру саласындағы 
нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу кезінде қолдану, ғылыми зерттеуді дербес жүзеге 

асыру қабілеті 

 зерттеу мәселелерін өз бетінше шешу үшін жеке шығармашылық қабілеттерін пайдалануға 
дайын болу 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 
3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 
технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 
Учебник / Минева О.К., Ахунжанова И.Н., Мордасова Т.А.; Под ред. Миневой О.К 

2. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / Кошевая 

И.П., Канке А.А 

3. Построение управленческой команды / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Кәсіпорын экономикасы және кәсіпорын бизнесін 

басқару 

Кәсіпорын экономикасы 

Технологиялық бизнесті басқару 

Жарнамалық менеджмент негіздері 

Бәсекеге қабілеттілік басқармасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 3 жыл  
 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Кәсіпорын экономикасы. Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы. 
Экономиканы мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын шаруашылық жүргізу объектісі ретінде. 

Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Негізгі капитал. Шикізат, 

материалдық және отын-энергетикалық ресурстар. Айналым капиталы. Еңбек ресурстары. 

Еңбекақы төлеу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Өнімді 
өндіру және өткізу шығындары. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық 

стратегиясы. Өндірістің пайдасы мен пайдалылығы. Кәсіпорын Қаржысы. 
Технологиялық бизнесті басқару 



Жарнамалық менеджмент негіздері 

Бәсекеге қабілеттілік басқармасы 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Кәсіпорынның ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану бойынша талдау, тұжырымдарды 

дәлелдеу және шешімдерді негіздеу дағдыларын үйрену және игеру негізінде 

студенттердің экономикалық ойлауын дамыту 

М2 - жылжымайтын мүлік нарығының жұмыс істеуінің теориялық және 
практикалық негіздерін және оның жылжымайтын мүлік объектілерін 

қаржыландыруға капитал тарту жөніндегі инвестициялық процестерді 

жетілдірудегі рөлін және отандық және халықаралық стандарттарға сәйкес 
олардың құнын айқындауға қатысты олармен байланысты ерекшеліктерді 

зерделеу. 

 

М3 нарықтық экономиканың негізгі буындарының құрылымы мен функциялары, 

негізгі экономикалық процестердің логикасы мен тиімділігі, оңтайлы 
экономикалық шешімдер қабылдау принциптері, экономика субъектілерінің 

жұмыс істеуі мен өзара әрекеттесу негіздері туралы идеяларды әзірлеу 

негізінде студенттерде экономикалық ойлау мен мінез-құлықтың қазіргі 
заманғы түрін қалыптастыру. 

Код целей 

КҚ9 Оқу нәтижелері М1  

КҚ32 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 

байланысты оларды жіктеу критерийлерін білу. 

М1 

КҚ 
33 

Құрылыс және құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық құнын анықтау, 
құрылыс өнімдерінің өзіндік құнын және кәсіпорынның қаржылық нәтижесін 

есептеу, айналым қаражатын пайдалану тиімділігін бағалау және олардың 

айналымын жеделдету жолдарын іздеу дағдыларын қалыптастыру. 

М1 

КҚ 

34 

Білуі керек: салалық нарықтардың экономикалық негіздерін; нарықтық 

құрылымдарды талдау әдістері мен принциптерін; нарықтық құрылымдарды 

зерделеу кезінде қолданылатын негізгі модельдерді; нарықтық 

құрылымдардың өзгеруі кезінде туындайтын негізгі проблемаларды; 
нарықтық құрылымдарға әсер ету тәсілдерін; нарықтық құрылымдарды 

зерттеудің экономикалық талдау құралдарын; салалардың, нарықтар мен 

фирмалардың жұмыс істеу заңдылықтарын; осы пәннің экономикалық 
терминологиясы мен лексикасын; салалық нарықтар теориясы және оның 

даму практикасы бойынша жаңа білімдерді дербес меңгеру дағдыларын;; 

 

13 62) Оқыту және үйрету әдістері  

63) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

64) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

65) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

66) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік 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 АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Экономиканы цифрлық трансформациялау 

Өнеркәсіп экономикасын цифрландыру 

Желілік экономика 

Аймақтардың экономикасы 

Цифрлық экономика және еңбек нарығы 

Цифрлық экономика " санатының мәні мен 

мазмұны 

Цифрлық экономика және өнеркәсіпті дамыту 

Әлемдік экономика және Халықаралық 

экономикалық қатынастар 

Халықаралық маркетинг 

Валюталық операциялар 

6 Модульді игеру ұзақтығы 5 квартал 3 жыл 

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
Математика Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
Өнеркәсіп экономикасын цифрландыру*. Цифрландырудың рөлі мен қажеттілігі 

экономика. Сандық және дәстүрлі экономиканың ерекшеліктері. Өнеркәсіптік ресурстарды 

пайдалануды цифрландыру және олардың тиімділігін арттыру жолдары. Өнеркәсіп 

экономикасын цифрландыру әдістері. Цифрландырудың еңбек өнімділігіне әсерінің 
экономикалық тиімділігі. Электрондық коммерция және бәсекелестік. Инновациялық 

кластерлерді қолдану. Экономикадағы цифрландыруды дамыту стратегиясы . Цифрлық 

экономиканың тәуекелдері мен мәселелері. 
Желілік экономика**. Интернет экономикасы, гетерогенді желілердің экономикасы. 

Желілік экономикадағы байланысты ұйымдастыру. IP-транстпорт, интерконнект, баға 

құрылымы және интерконнект туралы келісімдердің экономикасы. Ғаламдық желідегі 

баға. Желілік сауда және желілік бизнес 
Аймақтардың экономикасы**. "Аймақ" ұғымы және аймақтық құрылымдардың түрлері. 

Аймақтың экономикалық әлеуеті және оның құрамдас бөліктері. Аймақтық нарықтық 

орта. Салааралық кешендер мен олардың тауар нарықтарының аймақтық құрылымы. 
Мемлекеттің аймақтық саясаты. 

Валюталық операциялар 

Әлемдік экономика. Әлемдік экономика: мәні, құрылымы, субъектілері және даму 
кезеңдері. Әлемдік экономиканың табиғи-ресурстық әлеуеті. Халықаралық еңбек бөлінісі. 

Қазіргі Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесі және оның даму заңдылықтары. 

Әлемдік сауда. Әлемдік нарық. Халықаралық экономикалық интеграция. Халықаралық 

еңбек көші-қоны және капиталдың халықаралық қозғалысы. Халықаралық экономикалық 
ұйымдар. 

Халықаралық маркетинг** Агроөнеркәсіптік кешендегі маркетингтің мәні мен 

ерекшеліктері. Азық-түлік өнімдерін тұтыну және маркетинг. АӨК маркетингіндегі қайта 
өңдеу саласының рөлі. АӨК маркетингіндегі көтерме және бөлшек сауда. Ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Аграрлық 

нарықты мемлекеттік реттеу. АӨК-дегі маркетингтік қызметті жетілдіру. 
Халықаралық маркетингтің негізгі тұжырымдамасы, елдің экономикалық дамуындағы 

формалары мен рөлі. Маркетинг модельдері: еуропалық, американдық, жапондық. 



Олардың құрылымын қалыптастыру. Нарықтың әр түрін кешенді зерттеудің әлемдік 

тәжірибесі, ғылыми ақпаратты жинау және талдау, нарықты сегментациялау, сұранысты 
қалыптастыру және өткізуді ынталандыру, маркетингтік қызметті ұйымдастыру. 

Тұтынушыларды, олардың мотивациялық сипаттамаларын зерттеу. Қазақстандағы 

маркетингтік қызметтерді дамыту. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 қазіргі нарықтық жағдайда болжау және жоспарлау механизмінің теориялық аспектілері 

мен практикалық жағын ашу. 

М3 шаруашылық жүргізудің нарықтық түрі жағдайында аймақтың жұмыс істеуінің 

экономикалық механизмін және оның жеке құраушы элементтерін зерттеу негізінде 
студенттердің экономикалық ойлауын дамыту 

М4 Әлеуметтік сала экономикасының жай-күйі және олардың жүйелі өзара байланысы мен 

өзара шарттылығы талданады, институционалдық реттеу тетіктері, шаруашылық өмір сүру 

жағдайлары, Салық салу, кредиттер, Инвестициялар, монополияға қарсы заңнама, 
әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру құрылады және іске асырылады, осылайша 

барлық азаматтардың өмір сүру сапасының деңгейін арттыруға бағытталған әлеуметтік 

нарықтық экономиканың жоғары индексін қамтамасыз етеді. 

М5 өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы міндеттерді өз бетінше 

шешуде алынған білімді, игерілген дағдыларды бекіту, жүйелеу және кеңейту. 

ЦМ студенттерде АӨК салаларының экономикасы мәселелері бойынша кәсіби 

білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру. 
 

Код ОН сипаттамасы Код целей 

КҚ32 Макроэкономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерін білу, жоспарларды 

әзірлеудің негізгі әдістерін, болжау мен жоспарлаудың ғылыми негіздерін, 

экономиканың мемлекеттік секторындағы жоспарлауды іс жүзінде қолдана 
білу. 

М1  

КҚ33 Нарықтық экономиканың теориялық негіздері мен жұмыс істеу 

заңдылықтары, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржы-
экономикалық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

актілер туралы білу; 

М1 

КҚ34 -елдің негізгі өңірлері қызметінің құқықтық негіздерін, өңірлерді басқару 

саласындағы мемлекеттің жалпы өңірлік саясаты мен стратегиясын, 
өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін, 

оларды есептеу әдістерін және оларды жетілдіру жолдарын білу; 

-нақты өңірлердің экономикалық және әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 

бағалаудың жаңа әдістерін, өңірлерді басқару саласындағы мемлекеттік 
саясат пен стратегияны, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының 

негізгі көрсеткіштерін, оларды есептеу әдістері мен оларды жетілдіру 

жолдарын меңгеру; 
- нақты өңірлердің шаруашылық және әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 

бағалаудың жаңа әдістерін меңгеру 

М1 

КҚ35 Тұтыну құрылымын, халықтың табысын қалыптастырудың экономикалық 

негіздерін, қамтамасыз етілу 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 
бюджеттік және басқа да қаржыландыру түрлерінің маңыздылығын бағалай 

білу; 

 

КҚ36 бастапқы деректерді жинау және талдау мүмкіндігі, 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 
кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т.б. есептілігінде 

қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау 
үшін пайдалану. 

 

13 68) Оқыту және үйрету әдістері  

69) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 



70) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

71) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу пікірсайыстары және 

басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

72) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

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

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік 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 
5. ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 318 с. 

6. 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 АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIYa 16 

2 Модуль атауы Шет тілі модулі 

Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту бағдарламалары 

(Upper Intermidiate, Advance, Proficiency) 
Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу 

практикасы 

Халықаралық стандартталған Тілдік курстар 

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

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модуль пререквизиттері Шет тілі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бакалаврдың халықаралық қатынастар саласындағы кәсіби қызметінің негізгі түрлері 

бойынша және жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және арнайы дайындығына 

қойылатын талаптарға сәйкес ағылшын тілін пайдаланумен байланысты функцияларды 
орындау мақсатында студентті кешенді теориялық, лингвистикалық, практикалық және 

ақпараттық-талдамалық даярлау. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және мәдениаралық 
құзіреттілігін қалыптастыру және олардың одан әрі жетілуіне ықпал ету, сонымен қатар 

оқушының "екінші тілдік тұлғасын" оның мәдениетаралық қарым-қатынасқа толық қатысу 

қабілетінің көрсеткіші ретінде дамытуға ықпал ету. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

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

ауызша сөйлеу арқылы оның нәтижелерін логикалық түрде дұрыс ұйымдастыра 
білу; 

М1 

КҚ38 ұлттық-мәдени ерекшеліктерге сәйкес тіл иелерімен тілдік және тілдік емес 

(вербалды және вербалды емес) қарым-қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін білімі, дағдылары мен іскерліктері болуы; түлек мәдениеттер диалогы 

М1 



контексінде шет тілдік қарым-қатынас дағдылары мен дағдыларына ие болуы 

тиіс, мысалы: күнделікті қарым-қатынастың сөйлеу этикетін меңгеру (танысу, 
өтініш білдіру, келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат бойынша өз пікірін 

білдіру және т. б.).) 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау (РК1 және РК2) жеке 

жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Advanced Grammar in Use,Автор: M.Hewings, 2002 
Common Mistakes in English, T.J.Fitikides, 2002 

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

3. «Новый классный самоучитель английского» — Драгункин А.   

4. «Английский язык. Грамматика. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихандар 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 
немесе кешенді емтиханды дайындау және тапсыру 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль 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 Модуль пререквизиттері Барлық пәндерден өтті 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Қорытынды аттестаттау модулінде" студенттердің мамандық бойынша оқыған барлық 

пәндері бойынша білімі бағаланады. Студент дипломдық жұмысты (жобаны) жазады және 
қорғайды немесе кешенді емтихан тапсырады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Мамандық бойынша барлық оқылған пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту нәтижелерімен) 

білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері) 

 
№ Пәннің атауы Қалыптастырылатын нәтижелер 

ОН1 ОН

2 

ОН

3 

ОН

4 

ОН5 ОН

6 

ОН7 ОН

8 

ОН

9 

ОН 

10 

ОН 

11 

ОН

12 

1 Мәңгілік Ел +            

2 Өлкетану +            

3 Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

+            

4 Дінтану +            

5 ҚР этносаясаты 

және ұлтаралық 

қатынастар 

+            

6 Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

 +  +  +       

7 Инновациялық 
менеджмент 

 +  + +  +  +    

8 Макроэкономика  +  +  +   +    

9 Экономикадағы 

Математика 
         +   

10 Халықаралық 

экономика 
 +  +  +       

11 Менеджмент  +  +   + +     

12 Әлеуметтік 

салалардағы 

Менеджмент 

және экономика 

 +  +   + +     

13 Микроэкономик

а 
 +  +  +    +   

14 Муниципалды 

басқару 
 +  + +  + +     

15 Персоналды 

басқару 
 +  + +  + +     

16 Экономикалық 

теория 
 +  +  +       

17 1С Бухгалтерия         + + +  

18 3D модельдеу           +  

19 Монополияға 

қарсы басқарма 
 + + +  +       

20 Банк маркетингі  +  +  +     +  

21 "Менеджмент" 

мамандығына 

кіріспе" 

 +  +    +     

22 Инжиниринг           +  

23 Эконмиканың 

даму тарихы 
 + + +         

24 Бухгалтерлік 

есепті 

компьютерленді

ру 

        + + +  

25 Саудадағы 

Логистика 
 +  +  +       

26 Маркетинг  +  +  +       



27 Маркетингтік 

зерттеулер 
 +  +  + +      

28 Шешім 

қабылдау 

әдістері 

 +  + +  +      

29 Әлемдік 

экономика 
 +  +  +       

30 Басқарушылық 

шешімдерді 

әзірле 

 +  + + +       

31 Робототехника           +  

32 Заманауи IT-

бағдарлама 
          +  

33 Әлеуметтік-

экономикалық 
жоспарлау 

 +  + + +   +    

34 Стратегиялық 

менеджмент 
 +  + +  +      

35 Қоғамдық 

таңдау теориясы 
 +  + +  +      

36 Мемлекеттік 

қаржыны 

басқару 

 +  +  +       

37 Экономиканың 

қоғамдық 

секторындағы 

нәтижелер 

бойынша 

басқару және 

бюджеттеу 

 +  +  +       

38 Сапаны басқару  +  +  +   +    

39 Маркетингті 
басқару 

 +  +  +       

40 Тәуекелдерді 

басқару 
 +  +  + +      

41 Қазақстанның 

экономикалық 

қауіпсіздік 

басқармасы 

 + + +  +       

42 Қаржылық 

менеджмент 
 +  + +    + +   

43 Қаржы  +  +  +       

44 Менеджерлерге 

арналған 

Экономика 

 +  +  +       

45 Қазақстанның 

экономикалық 

дамуы 

 + + +  +       

46 IT-консалтинг           +  

47 Халықаралық 

стандартталған 
Тілдік курстар 

 +  + +       + 

48 Шағын және 

орта бизнес 

менеджменті 

        +    

49 Ағылшын 

тілінде ауызша 

және жазбаша 

сөйлеу 

практикасы 

           + 

50 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 
           + 



 

 
ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Курс Квартал ЖБП(М

К) 

ЖБП(Т

К) 

БП(ЖО

ОК) 

БП(ТК)/

minor 

КП(Ж

ООК) 

КП(Т

К) 

ИА Барлығ

ы 

1 
1-2 15 5 10     30 

3-4 19  1-ПР     30 

2 

1-2   10 13    30 

3-4   
10 

5-ПР 
15    

30 

3 

1-2   5 25    30 

3-4   
5 

5-ПР 
10 15   

30 

4 
1-2    3 15 18  36 

3-4     12-ПР  12 24 

Жиыны 51 5 51 61 42 18 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

бағдарламалары 

-1 

51 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары-

2 

           + 

52 Кәсіпорын 

экономикасы 
 +  +  +   +    

53 Кәсіпорындағы 

Бизнес-

жоспарлау 

 +  +  +   +    

54 Көшбасшылық 

және команда 
құру 

 +  +  + +      

55 Жарнамалық 

менеджмент 

негіздері 

 +  +  + +      

56 Салалық 

экономика 
 + + +   +      

57 Кәсіпкерлік  +  +  +  +     

58 Өндірістік 

менеджмент 
 +  +   + +     

59 Технологиялық 

бизнесті 

басқарыңыз 

 +  +  +     +  

60 Бәсекеге 

қабілеттілікті 

басқару 

 +  + + +   +    

61 Еңбек 

нарығының 

экономикасы 

 + + +  +       

62 HR менеджменті  +  +  +     +  



 
Білім беру бағдарламасын сүйемелдеу 

 

Зияткерлік ресурстар (ПОҚ) 

"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) 

6B04104 Менеджмент 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). 

 


