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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1. 1 2. Білім беру бағдарламасының атауы  3. 6B04101 – «Экономика» білім беру бағдарламасы  

4. 2 5. Білім беру бағдарламасының мақсаты  1.Әлеуметтік–гуманитарлы экономикалық, этикалық құқықтық нормаларды, 

адамдар мен қоғам ішіндегі өзара қарым-қатынасын және алған білімдерін 

кәсіби іс-әрекетінде қолдана алатын тұлға қалыптастыру. 

2.Өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңызын түсіну және 

кәсіптік қызметіне байланысты алдына мақсат қойып міндеттерін тұжырымдай 

алатын қызметкер дайындау. 

3.Экономика салаларында қазіргі заманғы ақпараттық технологияны игерген 

және практикалық машықтанудың теориялық білімдердің жиынтығын игерген 

маман дайындау. 

6. 3 7. Біліктілік деңгейі:(ҰБШ, СБШ) 8. ҰБШ-6, СБШ-6.1 

9. 4 Білім беру бағдарламасының  ерекшеліктері (Біріккен білім беру 

бағдарламалары/екі дипломды бағдарлама/академиялық алмасу/ дуальды 

білім беру/ көптілді білім беру/эксперименттік және т.б.) 

- 

5 Кәсіби қызмет саласы  -директор; 

- коммерциялық директор; 

- қаржылық директор; 

-бухгалтер; 

- несие инспекторы; 

- оқытушы; 

- маман; 

- бас маман; 

- жетекші маман; 

- ғылыми қызметкер;  

- сақтандырушы; 

- менеджер. 

6 Кәсіби қызмет нысандары (бітіруші түлектің бағдарлама бойынша 

жұмысқа орналастыру орны)  

- ғылыми-зерттеу орындары;  

- министліктер; 

- мемлекеттік жергілікті мекемелер, басқармалар; 

- ұйымдар;  

- банктер; 

- коммерциялық ұйымдар;  

- ҚР заңдарына сәйкес жоғары кәсіби білімділікті қажет ететін басқа да 
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салалары. 

7 Кәсіби қызмет  түрлері 1. аналитикалық; 2. ұйымдастыру-технологиялық; 3. өндірістік-басқару; 4. 

жобалау; 5. ғылыми-зерттеу. 

8 Оқыту нысаны   10. Күндізгі 

9 Оқытудың мерзімі 11. 4 жыл 

10 Оқыту тілі  12. Қазақ 

11 Кредиттердің көлемі  13. 240 

12 Берілетін академиялық дәрежесі  «6В04101 – Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару 

бакалавры 

13 Білім беру бағдарламасын әзірлеуге жауапты құрылымдық бөлімше  14. Бизнес және басқару кафедрасы 
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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҰЖАТТАР 

1. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ Заңымен өзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім 

туралы» № 319 Заңы. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген «Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандарттары». 

3. Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская комиссия, 2008. 

4. Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пенәлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген. 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы». 

6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 қазандағы №563 

бұйрығымен өзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары». 

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидалары». 

8.  «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының №263 от 26.12.2019 г., кәсіби стандарттар № 402 «Әлеуметтік 

желілер менеджменті MSS», № 407  «Жобаларды басқару»  
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) –       ұлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, құзыреттілік және дағды терминдерінде әр қайсысы   

сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын көрсететін сегіз деңгейден тұратын   

құрылымдық кестені көрсетеді. 

Ұлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тұрады, бұл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Қазақстан  

Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҰБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби  

стандарттарды әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды.  

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламаларын аяқтаған соң ие  

болатын білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы.  

Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеті. 

Негізгі (түйінді)құзыреттілік – Негізгі құзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп қарастырылған, себебі                      

құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер,  құзыреттілік тілінде көрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бөлігін аяқтау арқылы білім  

алушылардың түлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен түлектердің күтілетін және өлшенетін нақты  

жетістіктері. 

 

6B – бакалавриат 

БББ – білім беру бағдарламасы 

ЖОО – жоғары оқу орындары 

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті 

ЖБП-жалпы базалық пандер 

МК-міндетті компонент 

БП-базалық компонент 

ТК-таңдау компоненті 

КП-кәсіптендіру компоненті 
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КІРІСПЕ 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Еуропалық біліктілік шеңбері және Ұлттық біліктілік шеңберіне, Дублин 

дескрипторлары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді. 

Білім беру бағдарламасы  Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: оңтүстік аймақтың әлеуметтік 

жағдайын, инновациялық әлеуетін көтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы өзара байланысты дамыта отырып, қоғам мен бизнестің 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау үшін білім беру қызметін ұсыну.   

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының  деңгейлерінің негізінде анықталып, құзыреттер арқылы көрсетілді. Арнайы құзыреттері Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, профессор -оқытушылар құрамының, 

бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталды. 

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы нәтижесіне негізделіп жасалған. 

 

 

Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес 

жаңартылып отырады. 
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Ф-19-06/04 

 

11. БІЛІМ  БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МАЗМҰНЫ   

 

1.1.Білім беру бағдарламасында қалыптасатын құзіреттіліктер мен күтілетін нәтижелері  

 

Түйінді 

құзіреттіліктер 

Құзіреттіліктер  Күтілетін нәтижелер 

Оқу-танымдық Қ 1. БІЛІМІН ҚОЛДАНУ ON 1 Экономика саласындағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен 

түсініктерін көрсету; ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік 

әлемді ғылыми тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу 

арқылы қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға 

беру;Қазақстан тарихы мен экономикасы, қоғамның дамуы мен әлемдік мәдениет, ақпараттық 

технология, мемлекеттік тіл мен  тілдерді оқыту бойынша жалпы білім беру пәндерін меңгеру. 

ON 2 Мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін 

интерпретациялау; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және 

өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете 

білу; кәсіби іс әрекеттерінде нормативті-құқықтық және заңдылық реттеуді кең ауқымда 

қолдануды меңгері.  

Қ2. АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ 

ON 3 Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну; әлеуметтік және 

өндірістік салаларда болып жатқан барлық құбылыстарға жеке баға беру; Қазақстанның 

қазіргі заманғы оқиғаларының  себептері мен салдарын талдау үшін тарихы сипаттау әдістері 

мен тәсілдерін қолдана білу.  

ON 4 Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі 

тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға беру; 

жеке және кәсібі бәсекеге қабілеттілігін таныту; байланысқа қатысушылардың іс-әрекеттеріне 

баға беру. Экономикалық және әлеуметтік сипаттағы сұрақтарды шешу мен басқарушылық 

жұмыстарды жүзеге асыра алуды меңгеру. 

Жеке тұлғалық Қ 3. ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ 

 

ON 5 Экономика саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін  қажетті оқыту дағдылары; 

өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту;экономиканың жаһандану жағдайында 

экономикалық және географиялық аспектілерін ескеру. 

ON 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру траекториясын құру,  

дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік  және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын  ұстану; кәсіпкерлік іс-әрекеттерді 

тіркеу мақсатында құжаттарды өңдеу. 

Қ 4. КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ON 7 Әлеуметтік, этикалық  және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар  қалыптастыру 

үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; тұлғаралық, мәдениетаралық  және 

өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және шет 

тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым қатынас жасай білу.Өзекті мәселелерді шешу 

тәсілдерін түсіндіру.Экономика, оның салаларының және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызмет етуіне қатысты кәсіптік қызмет сферасын реттейтін негізгі нормативті-

құқықтық құжаттары мен қағидаттары мен ролін сипаттай алу және ұйымның есепке алу 
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саясатын өңдеу.  

ON 8 Грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудың прагматикалық  

құралдарын жеткілікті көлемде түсіну негізінде лингвистикалық және сөйлеу ресурстарын 

дұрыс пайдалана білу.Теориялық білімін тәжірибеде қолдану. Дамыған елдердің 

экономикалық даму тәжірибесін білу, басқа елдер тәжірибесін салыстыра отырып оның 

мүмкіншіліктерін анықтау 

Кәсіби Қ 5. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ – 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

ON 9 Жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды: интернет-

ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және 

мобильді қызметтерді қолдана білу;   өз кәсіби қызметін, сол сияқты ұлттық  экономиканың 

барлық салаларындағы зерттеушілік, инновациялық, жобалық, кеңесшілік 

қызмет.Экономикалық есептерді шығару үшін математикалық талдау, ықтималдылық 

теориясын, статистика негіздерін дайындау 

Қ 6.ОҚЫТУШЫЛЫҚ – 

ТӘРБИЕЛІК 

ON 10 Кәсіби деңгейде білім мен түсінуды қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 

экономикасаласындағы мәселелерді шешу; персоналды басқару, халықаралық экономикалық 

әдісін талқылау, салықтық есептілік қағидаттары мен ролін сипаттау, ұйым үшін және 

автоматтандырылған СОНО жүйесіне мәліметтерді енгізу. 

ON11 Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын 

пайдалану;Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы бойынша шығындар сметасын құруды 

меңгеру, тиімді басқару шешімін қабылдау және өндірістік басқарушылық іс әрекеттерінің 

деңгейін көтеруді меңгеру. 

Қ-7.  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ӘДІСНАМА 

ON12 Экономика саласындағы оқу практикалық  және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; экономика саласындағы фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуекелділікті білу және түсіну; қоғамдық-

саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарының динамикасына талдау, қысқа және ұзақ 

мерзімді болжамдар жасау. 

ON13 Әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді практикада қолдана 

білу; талдаудың әдіснамасын таңдау; әлеуметтік-экономикалық даму мүмкіндіктерінің, 

олардың себеп-салдару және тәуекелі, әлеуметтік-экономикалық тиімділікті жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды талдау және негіздеу, басқару шешімдерінің варианттарын сыни түрде 

бағалауын жүргізу. 

Қ 8.ЭКСПЕРИМЕНТТІК  

ЗЕРТТЕУ 

 

ON14 Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды экономика  

саласында қолдану; экономика ғылымдардағы білімді интеграциялық процестердің қазіргі 

заманғы өнімі ретінде синтездеу; кәсіби қызмет шешімдері бойынша есеп беру, шолу жасау, 

ақпараттарды қамту және жүйелендіру, ақпараттарға талдау жүргізу, құжаттарды эксперттік 

зерттеу тәсілін қолдануды меңгеру. 

ON 15 Экономика саласындағы бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған ғылыми әдістер 

мен тәсілдерді қолдана білу; зерттеудің нәтіжелерін жинақтай білу; жаңа білімді синтездеу 

және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде ұсыну;оқыту дағдыларын 

қажетті оқытылатын салада  өз бетінше одан әрі жалғастыру; ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқытылатын салада қолдану. 



11 

 

Ф-19-06/05 

1.2. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

Модульдің атауы /                                       

Наименование модулей 

/                                               

Name of modules 

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисциплин/ 

Сycle 

disciplines 

Пәндер 

компоненті/ 

Компонент 

дисциплин/ 

Сomponent 

disciplines 

І. ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚУ   
І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

  

I.THEORETICAL TRAINING  

  

 

 

ECTS 

 

 

1.1 ММ  Міндетті модульдер/Обязательные модули /Compulsory subjects 

Жалпы және 

коммуникативтік 

модулі/Общий и 

коммуникативный 

модуль/General and 

communication module 

ЖБП МК 
Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 
5 

ЖБП МК Шетел тілі Иностранный язык Foreign language 10 

ЖБП МК 
 

Қазақ (Орыс) тілі 

Казахский (Русский) язык Kazakh (Russian) language 
10 

ЖБП МК Дене шынықтыру Физическая культура Physical culture 8 

Әлеуметтік-саяси білім 

модулі/Модуль 

социально-

политического 

образования/Module of 

socio-political education 

ЖБП МК 
Әлеуметтану/Саясаттану Социология / Политология Sociology/Political Science 

4 

ЖБП МК 

 

 

Мәдениеттану/Психоло 

гия 

 

Культурология / Психология 

 
 
 

Cultural Studies / Psychology 

 
4 

Қоғамдық ақпараттық 

білім беру модулі/  

Модуль общественно-

информационного 

образованияи экология/                                                 

Module of public 

information educationand 

ecology 

ЖБП МК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (на английском 

языке) 

Information and communication 

technologies (in English) 
5 

ЖБП МК 

 

 

Философия 

 

 

Философия 
Philosophy 5 

1.2 ТМ Таңдау модульдері/Модуль выбора/The selection module 

https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
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Тұлғаны қалыптастыру 

және рухани жаңғыру 

модулі/Модуль 

формирования личности 

и духовной 

модернизации/The 

module of formation of 

the personality and 

spiritual modernization 

ЖБП ТК 

Имиджелогия 

Жеке жетістіктер 

негіздері 

Кәсіпкерлік дағдылары 

Имиджелогия 

Основы личных достижений 

Навыки 

предпринимательства 

Imagelogy 

Fundamentals of personal 

achievement 

Business skills 

5 

ЖБП бойынша жалпы/Итого по ООД/In total of the CS 56 

2.1 Мамандық бойынша міндетті модульдер/ Обязательные модули по специальности модули/ Compalsory specialized modules 

Маркетинг  және 

менеджмент 

модулі/Модуль 

маркетинга и 

менеджмента /The 

module marketingand 

management 

БП 
ЖК Шет мемлекеттер 

экономикасы 

Экономика иностранных 

государств 
Economy of foreign states 4 

БП 
ЖК Экономикалық теория   

 
Экономическая теория Economic theory 5 

БП 
ЖК 

Менеджмент Менеджмент Management 4 

БП 

 

ЖК 

 
Маркетинг Маркетинг Marketing 5 

БП ЖК 
Оқу практикасы 

 
Учебная практика Educational practice 2 

Сыбайлас жемқорлық 

және сананы 

жаңғырту/Коррупция и 

модернизация 

сознания/Corruption and 

modernization of 

consciousness 

БП ЖК 
Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of anti-corruption 

culture 
4 

БП ЖК 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың өзекті 

мәселелері 

Актуальные вопросы 

модернизации 

общественного сознания 

Current issues of modernization 

of public consciousness 
3 

Экономика және 

статистика/Экономика и 

статистика/Economics 

and statistics 

БП 
ЖК 

Микроэкономика Микроэкономика Microeconomics 6 

БП ЖК 
Статистика 

 

Статистика 

 
Statistics 6 

БП 
ЖК 

Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 6 

Инвестициялық 

жобаларды 

қаржыландыру/ 

Финансирование 

инвестиционных 

проектов/Financing 

investment projects 

БП 

 

ЖК 

Инвестициялық 

жобаларды басқару және 

экономикалық бағалау 

Управление 

инвестиционными 

проектами и 

экономическая оценка 

Investment project management 

and economic assessment 
5 

БП 
ЖК 

Ақша.Несие.Банктер. Деньги.Кредит.Банки. Money.Credit.Cans. 6 
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2.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.1/ Total for module 2.1 56 

2.2 ТМ  Таңдау модульдері/  Модули выбора / Selection modules 

 

 

 

Саясат, есеп және 

тарих/Предприниматель

ство инновация и 

учет/Entrepreneurship 

innovation and accounting 

 

БП ТК 

Экономикалық саясат 

Экономиканы болжау 

және жоспарлау 

Даму экономикасы 

Экономическая политика 

Прогнозирование и 

планирование экономики 

Экономика развития 

Economic policy 
Forecasting and planning of the 

economy 

Development economics 

4 

БП ТК 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Қаржылық бақылау 

Мемлекет және бизнес 

Основы бухгалтерского 

учета 
Финансовый контроль 

Государство и бизнес 

Fundamentals of accounting 

Financial control 

Government and business 

4 

БП ТК 

Экономикалық 

ілімдертарихы 

Қазіргі заманғы 

экономикалық ойдың 

негізгі ағымы 

Экономика тарихы 

История экономического 

учения 

Основной поток 

современной 

экономической мысли 

История экономики 

History of economic teaching 

The main stream of modern 

economic thought 

Economic history 

4 

 
БП ТК 

Халықаралық менеджмент 

Инновациялық экономика 

Сауда экономикасы 

Международный 

менеджмент 

Инновационная экономика 

Экономика торговли 

International management 

Innovative economy 

The Economics of the trade 

5 

Менеджмент  және 

бизнесті 

бағалау/Менеджмент и 

оценка 

бизнеса/Management  and 

economic analysis 

БП ТК 
Салық және салық салу 

Салықтық жоспарлау 

Салық ісі 

Налог и налогообложение 

Налоговое планирование 

Налоговое дело 

Tax and taxation 

Tax planning 

Tax case 

6 

БП ТК 

Стратегиялық менеджмент 

Кәсіпорынның 

стартегиялық  қызметінің 

негіздері 

Экономиканың жаһандық 

үрдістері 

Стратегический 

менеджмент 

Основы стратегической 

деятельности предприятия 

Глобальные тенденции 

экономики 

Strategic 

managementFundamentals of the 

company's strategic activities 

Global economic trends 

6 

БП ТК 

Бизнесті ұйымдастыру 

Кәсіпорындағы бизнес 

жоспарлау 

Кәсіпкерлік қызметтегі 

тәуекелділік 

Организация бизнеса 

Планирование бизнеса на 

предприятии 

Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

Business organization 

Business planning at the 

enterprise 

Risks in business activities 

4 

 

Креативті және сандық 
БП ТК 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

Кәсіпорынның қаржы-

Экономика 

природопользования 

Финансово-

Environmental economics 

Financial and economic analysis 

of the company 

4 
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экономика/Креативная и 

цифровая 

экономика/Creative and 

Digital Economy 

экономикалық талдауы 

Эксперименттік экономика 

экономический анализ 

предприятия 

Экспериментальная 

экономика 

Experimental economics 

БП ТК 

Креативті экономика 

Салықтық қадағалау  

Қазынашылық 

Креативная экономика 

Налоговый надзор 

Казначейство 

Creative Economy 

Tax supervision 

Treasury Department 

4 

 
БП ТК 

Сақтандыру 

Мүлікті сақтандыру 

Міндетті медициналық 

сақтандыру 

Страхование 

Страхование имущества 

Обязательное 

медицинское страхование 

Insurance 
Property insurance 

Obligatory medical insurance 

5 

 
БП ТК 

Экономикалық талдау 

Кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін 

талдау 

Кәсіпкерліктің қаржылық 

ортасын талдау 

 

Экономический 

анализАнализ финансово-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

Анализ финансовой среды 

предпринимательства 

Economic analysisAnalysis of 

financial and economic activities 

of the company 

Analysis of the financial 

environment of entrepreneurship 

5 

 
БП ТК 

Сандық экономика  

Инвестицияларды 

экономикалық бағалау 

Инвестициялық 

шешімдерді SMM талдау  

Цифровая экономика 

Экономическая оценка 

инвестиций 

SMM анализ 

инвестиционных решений 

Digital economy 

Economic assessment of 

investments 

SMM analysis of investment 

decisions 

5 

2.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.2/ Total for module 2.2 56 

БП бойынша жалпы/итого по БД/total for BD 112 

Кәсіби құзыреттіліктер алу модулі/Модуль получения профессиональных компетенций/Module for obtaining professional competencies  

3.1 ММ  Міндетті модуль/Обязательный модуль  /Required module  

Кәсіпорын экономикасы 

және мемлекеттік 

реттеу/Экономика 

предприятия и 

государственное 

регулирование/Enterprise 

economics and 

government regulation 

КП ЖК Кәсіпорын экономикасы Экономика предприятия Economics of enterprise 4 

КП ЖК Кәсіпкерлік Предпринимательство Business 5 

         КП ЖК 
Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

Экономическое 

регулирование 

государства 

Economic regulation of the state 5 
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Кәсіби практика 

модулі/Модуль 

производственной 

практики/The module of 

production practice 

КП ЖК 
Өндірістік практика 

(үзіліссіз)-8 апта 

Производственная  (без 

перерыва) практика – 8 

недель 

Рroduction practice (without 

interruption) - 8 weeks 
8 

КП ЖК 
Өндірістік (кәсіби) 

Дипломалды практика - 8 

апта 

Преддипломная практика -

8 недель 
Externship - 8 weeks 8 

3.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 3.1 / Total for module 3.1 30 

3.2 Таңдау модулі/ Модули выбора / Selection modules  

Мемлекеттік сатып алу және 

өндірісті 

ұйымдастыру/Государственные 

закупки и организация 

производства/Public 

procurement and production 

management 

 

КП ТК 

Халықаралық бизнес 

Бюджет және бюджеттік 

жүйе 

Қаржы саласындағы 

ақпараттық жүйелер 

Международный 

бизнесБюджет и бюджетная 

система 

Информационные системы в 

финансовой сфере 

International business 
Budget and budget system 

Information systems in the 

financial sector 

6 

КП ТК 

Мемлекеттік сатып алу  

Аймақтық экономика  

Баға және баға белгілеу  

Государственные закупки 

Региональная экономика 

Цена и ценообразование 

Public procurement 

Regional economy 

Price and pricing 

4 

КП ТК 

Өндірісті ұйымдастыру 

Корпоративтік қаржы 

Өндірістік ұйымның 

ресурстарын басқару 

Организация производства 

Корпоративные 

финансыУправление 

ресурсами 

производственной 

организации 

 

Organization of production 

Corporate finance 

Managing production 

organization resources 

5 

3.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 3.2 / Total for module 3.2 15 

1 траектория: Қызмет көрсету саласы/ Траектория 1: Сфера услуг/ Trajectory 1: Service sector 

Қызмет көрсету 

саласы/Сфера 

услуг/Service sector 

 

 

 

КП ТК 

HR менеджмент 

Еңбек нарығы 

Халықаралық қаржы 

HR менеджмент 

Рынок труда 

Международные финансы 

HR management 
Labour market 

International finance 

5 

КП ТК 

Экскурсиятану  

Қазақстан туризмінің 

географиясы 

Туризм инфрақұрылымы 

Excursion studies 

Geography of tourism in 

Kazakhstan 

Tourism infrastructure 

Excursion studies 

Geography of tourism in 

Kazakhstan 

Tourism infrastructure 

5 

КП ТК 
Туристік саяхат 

Туризм тарихы  

Туризм маркетингі  

Туристические путешествия 

История туризма 

Маркетинг туризма 

Tourist trips 

History of tourism 

Tourism marketing 

5 

1 траектория бойынша/ по 1 траектории/ On 1 trajectory 15 

2 траектория: Құрылыс саласының экономикасы/ 2 траектория: Экономика строительной отрасли/2 trajectory: Еconomics of the construction industry 
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Құрылыс саласының 

экономикасы/Экономика 

строительной 

отрасли/Economics of the 

construction industry 

КП ТК 

Тұрғын үй құрылыс 

секторы 

Тұрғын үй 

шаруашылығының 

дамуын талдау 

Тұрғын үй 

шаруашылығын басқару 

Сектор жилищного 

строительства 

Анализ развития жилищного 

хозяйства 

Управление жилищным 

хозяйством 

Housing construction 

sectorAnalysis of housing 

development 

Housing management 

5 

КП ТК 

Құрылыс саласына 

инвестиция тарту 

механизмі  

Жобаларды 

ұйымдастыру 

Жобаларды талдау 

Механизм привлечения 

инвестиций в строительную 

отрасль 

Организация проектов 

Анализ проектов 

Mechanism for attracting 

investment in the construction 

industry 

Project organization 

Project analysis 

5 

КП ТК 

Құрылыстағы 

мәліметтерді болжау 

және талдау 

Құрылыстағы болжау 

әдістері 

Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелендіру 

Прогнозирование и анализ 

данных в строительстве 

Методы прогнозирования в 

строительстве 

Финансирование и 

кредитование инвестиций 

Forecasting and data analysis 

in constructionForecasting 

methods in construction 

Financing and crediting of 

investments 

5 

2 траектория бойынша/ по 2 траектории/ On 2 trajectory/ 15 

Бейіндеуші пәндер (КП) циклі бойынша: По циклу профилирующих дисциплин (ПД) :According to the cycle of profile disciplines (PD) : 45 

ЖБП+БП+КП/  ООД+БД+ПД / CS+ BD+ PD 228 

4. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ МОДУЛІ /  МОДУЛЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ    /  MODULE OF FINAL CERTIFICATION 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру/ Защита дипломной работы (проекта) или сдача  комплексного экзамена/Defense of a thesis (project) 

or passing a comprehensive exam 
12 

 

 

Барлығы/Всего/Total: 240  
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Ф-19-06/06 

1.3.  Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен  үйлестірілу матрицасы 

 

Пәндер атауы ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6 ON 7 ON 8 ON9 ON10 ON11 ON12 ON13 ON14 ON15 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы +  +        +     

Шетел тілі  +      + +        

Қазақ (орыс) тілі +      + +        

Дене шынықтыру      +          

Әлеуметтану/Саясаттану +  + +   +      +   

Мәдениеттану/Психология +  + +   +    +     

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
       

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

  

 

  

Философия +  + +            

Имиджеология     +    + + +     

Шет мемлекеттер экономикасы       +   +   +   

Экономикалық теория     +     +  +    

Менеджмент       +   +  +    

Маркетинг +        + +  +    

Оқу практикасы +    +   +      + + 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 
+  

  
 

 + 
 

    +   

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

өзекті мәселелері 
+ + 

  
 

+  
 

       

Микроэкономика     +     +  +    

Статистика          +  +   + 

Макроэкономика          +  + +   

Инвестициялық жобаларды басқару 

және экономикалық бағалау  
       + 

+  + +    

Ақша.Несие. Банктер.        + +    + +  

Экономикалық саясат   +   + +     +   + 

Бухгалтерлік есеп негіздері         + +  + +   

Экономикалық ілімдер тарихы  +   +   +    +    

Халықаралық менеджмент     +      +  + +  

Салық және салық салу    +   + +    +  +  

Стратегиялық менеджмент     +   +  +      

Бизнесті ұйымдастыру     +      + +    

Табиғатты пайдалану экономикасы     +   +  + +     

Креативті экономика      +     +    + + 

Сақтандыру    +   +   +   +   

Экономикалық талдау     +      + +   + 

Сандық экономика         +  +  +   
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Кәсіпорын экономикасы     +   +        

Кәсіпкерлік     +    +    +   

Экономиканы мемлекеттік реттеу + +     + +    +    

Өндірістік практика 
+        

+  
 

  + + 

Диплом алды практика 
+        

+  
 

  + + 

Халықаралық бизнес 
       + + +  +    

Мемлекеттік сатып алу 
      +   + + +  +  

Өндірісті ұйымдастыру 
      +  

+ + 
+ 

  +  

HR менеджмент      +  +  +      

Экскурсиятану      +  +  +      

Туристік саяхат        + + +      

Тұрғын үй құрылыс секторы     +   +   +     

Құрылыс саласына инвестиция тарту 

механизмі 

      +    + +    

Құрылыстағы мәліметтерді болжау 

және талдау 

    +   + +    +   
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Ф-19-06/07 

1.4. Білім беру бағдарламасы  пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 

 

Пәннің атауы Сипаттама 

Оқыту нәтижелерінің  

коды 

 

(KКZТ 1101) 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы – тарихи кезеңдер туралы шынайы, толық білім беру, 

мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, ондағы тарихи-мәдени үдерістердің үздіксіздігі мен 

сабақтастығы, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттердің эволюциясына,  тарихтың 

сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде қарастыруды көздеген қазіргі Отан 

тарихының ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасауға білім алушылардың назарын аудару. 

ON 1 

ON 3  

ON 11 

 

 

ShT 1102 

Шетел тілі 

Шетел тілін үйрену, ең алдымен, қалыптасқан шеттілдік коммуникативті құзыреттілікті студенттің 

бейінді бағытының және өзін-өзі анықтаудың құралы ретінде шет тілін қолдануды қамтамасыз 

ететін оның барлық құрауыштарының бірлігінде тілдік, сөйлеу, мәдени-әлеуметтік, оқу танымдық 

құзыреттіліктерді әрі қарай дамыту және жетілдіруге бағытталған. 

ON 1 

ON 7 

ON 8 

 

K(O)T 1103 

Қазақ (орыс) тілі 

Болашақ мамандардың орыс тілі бойынша коммуникативтік құзыреттіктерін қалыптастыру, 

ғылыми саладағы нақты сөйлеу жағдайларында нақты коммуникативтік тапсырмаларға қол 

жеткізудің лингвистикалық құралдарын пайдалана білу, базалық деңгейдегі білім беру процесінде 

студенттердің тілдік емес мамандықтардың мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

ON 1 

ON 7 

ON 8  

 

DSh 1(2)104 

Дене шынықтыру 

Денсаулықты  сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-жеке тұлғалық 

құзыреттіліктерін және дене шынықтырудың құралдары мен әдістерін мақсатты түрде пайдалану 

қабілеттерін қалыптастыру. Дене шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен 

әлеуметтік-мәдени құндылықтарын дамыту бойынша әртүрлі дағдылар мен қабілеттерге ие болуды 

қамтамасыз етеді. 

 

 

ON 6 

 

 

Ale/Say 2105 

Әлеуметтану/Саясаттану 

«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананың жаңғыруы» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу мән-мәтінінде (контекстінде) білім алушылардың 

әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру, негізгі әлеуметтік-саяси, гуманитарлық 

ұғымдарды, қоғам мен оның кіші жүйелерін зерттеуге арналған теориялар мен тәсілдерді меңгеру  

болып табылады. 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 13 

 

 

Mad/Psiх 2106  

Мәдениеттану/Психоло 

гия 

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының көптүрлілігін, мәдениетті 

аксиологиялық, өркениеттік, құрылымдық, антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын 

түсіндіру.Психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру 

негізінде олардың психологиялық ойлауын дамытуды, сонымен қатар, психологиялық даярлығын 

күшейтуге мүмкіндік береді. 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 11 

 

 

AKT 2107 

Қазіргі  заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр-түрлі салалардағы кәсіби 

қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда 

ON 9 

ON 10 
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Ақпараттық-

комуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

пайдалануда студенттердің кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. 

Кәсіби  білімдерін кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын пайдалануға, 

ақпараттарды іздеу және өңдеуге арналған ақпараттық телекоммуникациялық технологияларды 

қолдануға машықтанады. 

 

 

Fil 2108 

Философия 

Студенттердің дүниені танып-білудің ерекше формасы ретінде түсінуін қалыптастырып, қоғамдық 

сананы жаңартудағы және қазіргі заманның жаһандық міндеттерін шешудегі философияның рөлін 

түсіну аясында білім алушылардың философиялық көзқарастық және әдістемелік мәдениет 

негіздерін игеру арқылы философиялық рефлексияны, өзін-өзі сараптау және адамгершіліктік 

қасиеттерді реттеу болып табылады. 

ON1 

ON 3 

ON 4 

 

 

Img  2109 

Имиджеология 

 

Имиджелогия пәні – тұлғаның экономикалық теория, құқық негіздері сонымен қатар сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетін, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, экологиялық ақпаратқа қол 

жеткізу, экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот әділдігіне 

қол жеткізу жолдарын оқытып үйрету, тіршілік қауіпсіздік саласында жалпы біліктілікті көтеру, 

қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті лидер тұлғаларды қалыптастыру жолдарын 

оқыту. 

 

ON 5  

ON 9  

ON10 

ON11 

ShME 1201 

Шет мемлекеттер 

экономикасы 

Тауарларға жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың қалыптасу заңдылықтарын және өндіріс 

факторларын зерттейді, халықаралық айналымда жүргендерді сипаттайды; тауарларға жиынтық 

сұраныс пен жиынтық ұсыныстың қалыптасу заңдылықтары және халықаралық айналымдағы 

өндіріс факторлары; халықаралық экономиканың жұмыс істеуіне қызмет ететін халықаралық 

қаржы нарықтары мен қаржылық тетіктердің даму тенденцияларын қалыптастырады. 

ON 7 

ON10 

ON13 

ET 1202  

Экономикалық теория 

 

Экономикалық теорияның функцияларын сипаттайды. Экономикалық теорияның функцияларын 

анықтайды. Шектелген ресурстар әлемін деигіліктерді өндіру, бөлу және тұтыну процесіндегі 

адамдардың мінез-құлқынайқындайды; қоғамның игіліктерді өндіру және оларды қоғамның әр 

түрлі топтары арасында бөлу үшін органикалық ресурстарды пайдалануын сипаттайды. 

 

ON 5 

ON 10 

ON 12 

 

Men 1203 

Менеджмент 

 

Менеджменттегі негізгі ережелерді ашады және басқарудағы проблемалық мәселелерді 

қалыптастырады. Басқару қызметіндегі әдістерді сыныптайды. Ұйымдастырушылық процестерді 

бағалайды және басқарушылық шешімдердің дамуына ықпал етеді. Ұйым негізделген 

стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдерді әзірлейтін әдіснамалық принциптерді, 

әдістемелік құралдарды жобалайды. 

ON 7 

ON 10 

ON 12 

 

 

Mar 1204 

Маркетинг 

 

Студенттердің маркетинг туралы философия, стратегия және нарықтық қызмет тактикасы және 

қазіргі Қазақстан жағдайында оны жүзеге асыру ерекшелігі туралы тұтас түсініктерін 

қалыптастырады. Маркетингтің негізгі ұғымдарымен функцияларын, сондай-ақ басқарудың 

маркетингтік тәсілінің құралдарын ашады. Заманауи маркетингтік стратегияларды құру үшін 

мысалдар келтіреді және маркетингтік қызметтің перспективалық нысандарын анықтайды.  

ON 1 

ON 9 

ON 10 

ON12 

OP 1205 

Оқу практикасы 

 

Оқу практикасының мақсаты - алынған теориялық білімді кеңейту, тереңдету және бекіту, 

экономика, қаржы, несие ұйымдарының тәжірибесін зерделеу негізінде экономика, қаржы, ақша 

айналымы, ақша-несие саясаты, инвестиция және сақтандыру, қаржылық-экономикалық талдау 

саласында қажетті практикалық дағдыларды игеру. Меншіктің әр түрлі формасындағы 

кәсіпорындар мен ұйымдар, сонымен қатар өндірістік дағдылар мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру 

негіздерін игеру. 

ON1 

ON 5 

ON 8 

ON 14 

ON 15 

 

SZhKMN 1206 

Сыбайлас жемқорлыққа 

Экономикалық және құқықтық заңнаманы, оның санаттары мен функцияларын түсіндіреді. 

Экономикамен құқықтың негізгі анықтамаларын жіктеу арқылы сипаттайды. Тәжірибеде 

ON1 

ON 7 
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қарсы мәдениеттің 

негіздері 

 

экономикалық құқықтық актілерді қолданады. Қоғамда орын алған сыбайлас жемқорлық пен 

қылмыстарға қарсы іс-қимылды талдайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің құқықтық және 

экономикалық тұжырымдамаларын жобалауды қалыптастырады. 

ON 13 

 

KSZhOM 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың өзекті 

мәселелері 

Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын айқындайды. Жастардың рухани 

мәдениетінің даму бағыттарын түсіндіреді. Жаңа гуманитарлық білім беруді дамыту идеяларын 

қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықта қолданады. Қоғамдық сананың жандануы мен қазіргі мәдени 

құндылықтарды салыстырады. Өзін-өзі ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастырады. 

Мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтауда бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелейді. 

ON 1 

ON 2 

ON 6 

Mic 2208  

Микроэкономика 

 

Микроэкомиканың категориясының негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын анықтайды. Жеке 

кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы экономикалық құбылыстар туралы, 

шектеулі баламалылық, ресурстардың ұтымдылығы жағдайында шешімдер қабылдау процесі 

туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады. Микро деңгейде практикалық басқару қызметінде 

экономикалық талдаудың іргелі принциптері мен рәсімдерін қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

 

ON 5 

ON 10 

ON12 

 

Sta 2209 

Статистика 

 

Статистикалық әдістерді пайдалана отырып, ғылыми-ұйымдасқан жүйеде, студенттер зерттеу 

жұмысын қалай жүргізуге үйретеді әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің 

жағына. Статистикалық зерттеу объектілеріне қоғам және оның түрлі көріністері мен формалары 

қарастырылады. Статистика сүйенеді қоғамдық ғылымның негізгі принциптері мен заңдылықтары 

процестер мен әлеуметтік – экономикалық құбылыстарды зерттеу. Зерттейді туралы бұқаралық 

мәліметтерді жинау, есепке алу, талдау сияқты әртүрлі тәсілдер және оларға қорытынды жасауды 

меңгереді. 

 

ON10 

ON12 

ON15 

Mac 2210 

Макроэкономика 

 

Макро деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестердің негіздерін анықтайды. Нарықтық 

экономиканың мәні мен құрылымын, сұраныс пен ұсыныстың жиынтық теориясының негіздерін 

түсіндіреді. Ол экономиканың негізгі мәселелерін сипаттайды: циклдік ауытқулар, жұмыссыздық, 

инфляция. Макроэкономикалық талдаудың негізгі құралдарын жіктейді. Макроэкономикалық 

жаттығулар мен есептерді шешу әдістерін баяндайды. 

 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

 

IZhBEB 3211 

Инвестициялық 

жобаларды басқару және  

экономикалық бағалау 

 

Нақты және портфельдік инвестицияларды анықтайды. Қаржы-экономикалық міндеттерді шешу, 

инвестициялық жобаларды талдау және тиімділігін бағалау кезінде аналитикалық ойлаудың 

қалыптасуы мен дамуын түсіндіреді. Күрделі салымдарды экономикалық негіздеу әдістемесін 

әзірлейді. Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдайды және баға береді. Инвестициялық 

жобалардың тиімділігін талдайды және баға береді. 

 

ON 8 

ON 9 

ON 11 

ON 12 

 

ANB 3212 

Ақша. Несие.Банктер. 

 

Ұлттық және әлемдік экономиканы дамытудағы ақшаның мәнін, функцияларын, рөлін анықтайды. 

Ақша-кредит саласын реттеу әдістерін сипаттайды. Халықаралық экономикалық айналымдағы 

ақша-несие қатынастарының жұмыс істеу негіздерін сипаттайды. Мемлекеттің несие жүйесінің 

құрылымын бағалайды. Тиісті практикалық дағдыларды игеру үшін курстың теориялық білімін 

қолданады. Ақша айналымын тиімді ұйымдастыруды әзірлейді. 

 

ON 8 

ON 9 

ON13 

ON14 

 

 

ES 1213 

Экономикалық саясат 

Әлеуметтік-экономикалық процестерге мемлекеттік ықпал ету әдістерін, құралдары мен 

нысандарын айқындайды, экономикалық стратегияның сол немесе өзге түрлерінің іске асырылуын 

талдайды. Экономиканы басқару, мемлекеттің мақсаттарына, міндеттеріне, мүдделеріне сәйкес 

экономикалық процестерге белгілі бір бағыт беру саласындағы жүйелерді пайдаланады.  

 

ON 3 

ON 6 

ON 7 

ON 12 

ON 15 
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BEN 2214 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

 

Бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық және практикалық аспектілерін сипаттайды. Есептік 

деректерді дайындау үшін ақпаратты жіктейді.Кәсіпорынның қызметіне байланысты бухгалтерлік 

есептің негізгі операцияларын сипаттайды. ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есепке жаңа енгізулерді 

негіздейді.Бухгалтерлік есеп әдісімен активтер мен пассивтерді есепке алу ерекшеліктерін 

бағалайды. Кәсіпорынның теңгерімін және қаржылық есептілікті әзірлейді және оны бағалауды 

жүргізеді.  

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

ЕІТ 2215  

Экономикалық ілімдер 

тарихы 

Студенттерде экономикалық процестер мен экономикалық динамика туралы тұтас көзқарасты 

қалыптастыру, қазіргі заманғы проблемаларды ұзақ эволюцияның элементі ретінде қарастыра білу, 

экономикалық идеялар мен көзқарастарды экономикалық теорияға жүйелеудің негізгі кезеңдері 

мен ерекшеліктері туралы түсінік, көрнекті экономистердің шығармашылық мұрасының 

экономикалық өмір тәжірибесі мен қолданбалы экономикалық пәндерді зерттеудің маңыздылығын 

көрсетеді. 

ON 2 

ON 5 

ON 8 

ON 12 

 

HM 2216 

Халықаралық 

менеджмент 

 

Шет елдердегі ұжымдық қызмет жағдайында кәсіпорындарды ұтымды ұйымдастыру мен 

басқарудың теориялық және практикалық аспектілерін сипаттайды, экспорттағы, импорттағы, 

технологиялармен алмасудағы, бірлескен кәсіпорындардағы, шетелде қызмет көрсету мен 

өндірудегі сыртқы экономикалық байланыстарды талдайды. 

 

ON 5 

ON11 

ON13 

ON14 

SSS 3217 

Салық және салық салу  

 

Салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінуң теориялық аспектілерін оқып үйрену,яғни 

салықтардың экономикалық мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен 

принциптерін, Қазақстан респуликасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи 

дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт-бағдарын 

ашып қарастырып оқыту. Салық салудың практикалық есептіліктерін терең қарастырумен қатар 

нақты салық түрлерінің практикалық есептелуін жетік меңгеру, салық заңдарын жан-жақты оқып-

үйренумен бірге салықтық тетіктердің әсер етуін оқып-білу.  

ON 4 

ON 7 

ON 8 

ON 12 

ON 14 

SM 3218 

Стратегиялық 

менеджмент 

 

Стратегия бойынша теориялық білімдерді қалыптастыру, ұйымның стратегиялық мақсаты мен 

міндеттерін дайындап, жоспар құру және фирма қызметінің негізгі бағыттары бойынша 

басқарушылық шешім қабылдауға ситуациялық талдау жүргізуге, ұйымдастырушылық жобалауға 

білімгерлерді дайындау. 

ON 5 

ON 8 

ON 10 

 

BU 3219 

Бизнесті ұйымдастыру 

 

Қазақстанда бизнесті ұйымдастыру және жүргізу саласында теориялық негіздер мен практикалық 

дағдылар саласында жүйеленген білім алу. Бизнес негіздерінің негізгі тұжырымдамалары мен 

түсініктерін игеру, бизнесті ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі білімдері мен принциптерін бекіту 

және жүйелеу, коммерциялық кәсіпорындардың тиімділігін арттыру және олардың экономиканың 

әртүрлі салаларында бизнесті дамыту нұсқаларын іске асыру шарттарын қарау және талдау. 

ON 5 

ON11 

ON12 

 

TPE 4220 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы  

 

Табиғатты пайдаланудың негізгі экономикалық тетіктері туралы түсінік қалыптастыру; табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың экономикалық негіздерімен таныстыру; тұрақты экономикалық 

дамуға көшу жағдайында табиғатты пайдалануды экономикалық ынталандыру әдістерінің 

маңыздылығын көрсету; табиғи ресурстарға бағаны қалыптастыру және қоршаған ортаның 

ластануынан келтірілген залалды өтеу әдістері туралы нақты түсінік қалыптастыру; алынған 

білімді кәсіби қызметтің міндеттерін шешуге, оның ішінде қоршаған ортаны ластағаны үшін 

төлемдер мен залалдарды есептеу кезінде қолдануға үйрету. 

 

ON 5 

ON 8 

ON 10 

ON 11 
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КЕ 4221  

Креативті экономика 

Негізі шығармашылық құрамдас болып табылатын салаларда менеджмент пен кәсіпкерлікке 

жүйелі және әмбебап тәсілді қалыптастыру, шығармашылық индустриядағы басқарудың қазіргі 

заманғы технологияларын зерделеу; әлеуметтік-мәдени процестерді модельдеу және басқару 

мүмкіндіктерін ұғыну; мәдени қызметті кәсіпкерлік қызмет, мәдениет саласындағы мемлекеттік 

қызмет нысанында экономикалық практикамен мәдени білімді біріктіру. 

ON 5 

ON 10 

ON 14 

ON 15 

 

Sak 4222 

Сақтандыру 
 

Сақтандыру ұйымдарының теориялық негіздерін зерделейді, ұлттық сақтандыру нарығын 

дамытудағы үрдістер мен нюанстарды анықтайды, сақтандыру шеңберінде қаржылық 

қатынастарды зерделеу сақтандыру нарығының негізгі ережелерін, Қазақстандағы сақтандыру 

ісінің даму ерекшеліктерін ашады, сақтандыру компаниясы мен клиент арасындағы шартты жасау 

ерекшеліктерін, сақтандырудың негізгі терминдерін айқындайды, сақтандыру, қайта сақтандыру 

түрлері бойынша білімді қалыптастырады. 

ON 4 

ON 7 

ON 10 

ON 13 

 

ET 4223 

Экономикалық талдау 

 

Ұйымдарды басқарудың маңызды функциясы ретінде экономикалық талдау туралы тұтас түсінік 

алу, экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну және түсіну және оларды басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу мен қабылдау процесінің әртүрлі кезеңдерінде қолдану, ұйымның өндірістік-

шаруашылық, қаржылық және инвестициялық қызметінің әртүрлі бағыттарын талдау және бағалау 

бойынша практикалық дағдыларды алу арқылы аналитикалық, шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру.  

 

ON 5 

ON 11 

ON 12 

ON 15 

SЕ 4224 

Сандық экономика 

Пәндік аймақтың бизнес-процестерін талдау және ақпараттық кеңістіктің компоненттері арасында 

құрылымдық қатынастар орнату, бағдарламалық жасақтама көмегімен экономикалық ақпаратты 

өңдеу, ақпараттық технологиялар негізінде басқарушылық және экономикалық шешімдер 

қабылдау, Ақпараттық технологиялар, Автоматтандыру және экономикалық мәселелерді шешу 

арқылы экономикалық және басқарушылық қызметті ұйымдастыру.  

ON 9 

ON 11 

ON 13 

 

KE 3301 

Кәсіпорын экономикасы 

 

Кәсіпорын экономикасын сипаттайды. Кәсіпорынды сандық және сапалық параметрлер бойынша 

жіктейді. Талдау жүргізу кезінде кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің жағдайын 

бағалайды. Тәсілдерді салыстыру кезінде параметрлерді қолданады. Сапалы өнім шығару бойынша 

кәсіпорынның заманауи технологиялық базасының макетін жасайды. 

ON 5 

ON 8 

К 3302 

Кәсіпкерлік  

 

Кәсіпкерлікті меншік нысандары, қызмет салалары, қызметкерлер саны, тәуекелдер бойынша 

жіктейді. Нарықты зерттеуді талдаудың заманауи әдістерін, құралдарын таңдайды. Бизнестің 

экономикалық тиімділігін талдауды бағалайды. Шағын бизнесті дамытудың басым бағыттарын 

суреттейді, бизнес түрін таңдау кезінде мәселелерді шешеді. 

 

ON 5 

ON 9 

ON 13 

EMR 3303 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

 

ЭМР әдістемесін және оның негізгі элементтерін қарастырады. Мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру 

тетігін зерттейді. Экономиканы ақша-несиелік реттеудің негізгі тетігін түсіндіреді. Мемлекеттің 

құрылымдық, өнеркәсіптік, инвестициялық және әлеуметтік саясатын қалыптастыру мен жүзеге 

асыру тетігін сипаттайды. Экономиканы мемлекеттік реттеу бойынша іс-шараларды әзірлеу 

біліктерін қалыптастырады. 

ON 1 

ON 2 

ON 7 

ON 8 

ON 12 

 

O (U) P 2 (3,4) 304 

Өндірістік практика 
 

Студенттердің арнайы пәндер мен мамандандыру пәндерін оқу кезінде алған теориялық 

білімдерін бекіту мен тереңдетуді, кеңейтуді анықтайды. Өндірістік меншік нысанындағы 

ұйымдарда кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару мәселелерін талқылайды. Өзіндік 

жұмыстың практикалық дағдыларын бағалайды. Әр түрлі меншік нысанындағы компаниялар мен 

фирмалардың жұмысын сипаттайды. Өндірістік практика барысында алынған деректер мен 

материалдарды талдайды. 

ON 1 

ON 9 

ON 14 

ON 15 
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ОDP 4305  

Дипломалды практика 

 

Теориялық білімді нақты кәсіпорынның, мекеменің немесе ұйымның қызметін зерттеу негізінде 

практикалық қызметте қолдану арқылы тереңдетеді және жүйелендіреді. Мамандық және болашақ 

жұмыс профилі бойынша терең тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Өз бетінше жұмыс істеу, 

аймақ, ел экономикасына зерттеулер жүргізу, практика базаларының қызметіне талдау жүргізу 

дағдыларын қалыптастырады. 

ON 1 

ON 9 

ON 14 

ON 15 

 

HB 3306 

Халықаралық бизнес 

 

 

Халықаралық бизнесті ұйымдастыру қағидаттарын, тәсілдері мен әдістерін зерделеу, шетелде 

кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларды 

айқындау. Бизнестің ұйымдастырушылық құрылымдары, мемлекеттік реттеу және кәсіпкерлік 

қызмет, бизнестің экономикалық ақпараттық жүйелері туралы түсінікке ие болу. 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

 

MSA 3307 

Мемлекеттік сатып алу 

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен танысу. Жаңа технологияларды, халықаралық заңнаманы, мемлекеттік сатып алу 

процесіне қатысушылардың іс-әрекеттерін, олардың құқықтары мен міндеттерін, құжаттарын және 

практикада қолданылуын зерделеу. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттын қамту, оны жасасу 

бойынша мерзімдерін, бұзу талаптарын анықтау. 

 

ON 7 

ON 10 

ON 11 

ON 12 

ON 14 

 

OU 3308 

Өндірісті ұйымдастыру 

Өндірісті ұйымдастыру теориясы мен әдіснамасының негіздерін меңгеру, өндірісті ұйымдастыру 

жүйесін, оның құрылымын және оны құру әдістерін зерделеу; стратегиялық, тактикалық және 

жедел деңгейлер туралы түсінік қалыптастыру өндірісті ұйымдастыруды жоспарлау, ұйымдастыру 

және бақылау; өндірісті ұйымдастыру қағидаттарын, әдістері мен технологияларын игеру өндірісті 

басқарудың функционалдық бағыттарын анықтау. 

 

ON 7 

ON 9 

ON 10 

ON 11 

ON 14 

HRM 4309 

HR менеджмент 

 

Қазіргі ұйымдағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын басқарудың тұтас жүйесін қалыптастыру, 

әдістемелер мен жоспарлау және іске асыру технологияларымен персоналды оқыту және дамыту, 

еңбек қызметін жанжалдар мен еңбек дауларын шешу жолдарын меңгеру.  

 

ON 6 

ON 8 

ON 10 

 

 

Eks 4210 

Экскурсиятану 

Халық шаруашылық кешенінің маңызды және курделі кешенінің бipi - туризм саласының аумактық 

ұйымдастырылуының ғылыми және практикалық негіздерімен таныстыру; студенттерге туризмнің 

кешенінің және әлеуметтік - экономикалық көрсеткіштердің бipi ретінде аңықтайтын жаңа 

теорияны таныстыру; студенттерді «туризм индустриясы» тусініктемелер мен олардың әр турлі 

табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдайлардағы жұмыстарын ұйымдастыру кағидаларымен 

таныстыру. 

 

ON 6 

ON 8 

ON 10 

TS 4311 

Туристік саяхат 

Пәннің негізгі теориялық тұжырымдамаларымен және терминологиялық аппаратымен; туристік 

қызмет көрсетудің қазіргі заманғы нарығының құрылымы мен ерекшеліктерімен; әлемдегі туристік 

нарықтың даму бағыттарымен, перспективаларымен және проблемаларымен; нарықтық ортаның 

серпіні, өзгермелі нарықтық конъюнктура жағдайында Туристік кәсіпорындардың қызметін 

ұйымдастырумен және басқарумен; туристік кәсіпорындар құрылымының жаңа түрлерімен; қазіргі 

заманғы шындықтарды ескере отырып, туристік бизнесті дамытудың қасиеттері мен 

ерекшеліктерімен танысу. 

ON 8 

ON 9 

ON 10 
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TUKS 4309 

Тұрғын үй құрылыс 

секторы   

 

Халықтың басым бөлiгiнiң өз тұрғын үй жағдайларын жақсартуға ұмтылысы республикада тұрғын 

үй құрылысының өзектiлігін сипаттау. ҚР территориясындағы барлық тұрғын үй мемлекеттік 

тұрғын-үй қорын құрайды. Тұрғын үй заңында пайдаланылатын «тұрғын үй» термині тұрғын үйдің 

заңды тәртіп ерекшелігін жылжымайтын мүлік ретінде анықтау. Тұрғын үй нарығы адамдардың 

қызметіне, экономикаға үлкен ықпал тигізеді, жалпы және арнайы функцияларын талдау. 

 

ON 5 

ON 8 

ON 11 

 

QSITM 4310 

Құрылыс саласына 

инвестиция тарту 

механизмі 

 

Кез келген мемлекеттің гүлденуінің маңызды факторы ретінде инвестицияларды қарастыру. 

Құрылыс салуға инвестициялар тарту мәселелерін қарау, ішкі жинақтар мен қаражаттың 

жетіспеушілігінен, өсуінен арылу саласы экспорттың өсуін, импорттың төмендеуін, тауар 

тапшылығын және өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру. 

ON 7 

ON 11 

ON 12 

QMBT 4311 

Құрылыстағы 

мәліметтерді болжау 

және талдау 

 

Құрылыс кешені нарықтық ынтымақтастық нысаны ретінде қарастырылады. Салу және жаңа 

өндірістерді пайдалануға беру мақсатында өндірістік және өндірістік емес объектілерді, қайта құру, 

жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру мәселелерін  анықтау. Жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорындар мен өндірістерге, құрылыс жұмыстарына қызмет көрсету.  Индустрия және оны 

материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету, жобалау және зерттеу, зерттеу және 

дамыту, әзірлеу әдістерін оқыту. Құрылыс жұмыстарының негізгі нәтижесі бұл ұлттық 

экономикаға  көзқарастар кешені.  

 

ON 5 

ON 8 

ON 9 

ON 13 
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Ф-19-06/08 

2. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ 

2.1. Оқу  үдерісін ұйымдастыру кестесі 

Семестр 
1  

семестр 

2 

 семестр 

3 

 семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 
Барлығы 

Теориялық оқыту 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 8 кр 228 кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 10 апта 
 

110апта 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 2 апта 2 апта 
 

22апта 

Кәсіби 

практика 

Оқу  2 кр        
 

2 кр 

Өндірістік (үзіліссіз)  
 

 /2 кр /2 кр /2 кр /2 кр  
 

8 кр 

Өндірістік 

практика/Дипломалды 

практика 

     
 

 
 

8кр 8 кр 

Қорытынды аттестация 
       

 
12кр 12 кр 

        7 апта 7 апта 

Демалыс 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 1 апта 1 апта 
 

50апта 

Семестр 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 13 апта 13 апта 15 апта 197 апта 

Оқу жылы 
60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 41 апта 197 апта 
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Ф-19-06/09 

 

2.2. Оқытудың әдістері мен құралдары 

 

Технологиялық карта 

 

№ Құзыреттер Оқыту формалары Оқытушы әрекеті (әдісі) Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау формалары Меңгеру 

нәтижесі 

1 КҚ 1;  

КҚ 2;  

КҚ 3;  

КҚ 4;  

КҚ 5;   

КҚ 6; 

КҚ 7; 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық жұмыс бойынша 

семинар. 

4. Практикалық курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық жұмыстар. 

6. Оқытушы басшылығымен 

жұмыс. 

7. Өзіндік жұмыс. 

8. Өндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Өндірістік жұмыстар. 

 

 

1. IT әдісі; кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдарды іздеу. 

2.Әдебиеттерді шолу. 

3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

4. Қажетті зерттеулер 

жүргізу және эссе, т.б. 

жазу. 

1. Тест (психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Талдау (мәтінді және 

басқа да мәліметтерді). 

5. Эссе. 

6. Практика тапсырмалар 

7. Жұмыс нәтижелерін     

    қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 
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Ф-19-06/10 

 3. Оқыту  нәтижелерін бағалау  

3.1. Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын және оны 

қайта айтып беретінін 

көрсетеді. 

 білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

көрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі есте 

сақтағанын көрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын өте аз 

мөлшерде есте сақтағанын 

көрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын 

мүлде есте сақтамағанын 

көрсетеді. 

Түсіну білім алушы оқу 

материалдарын толық 

түсінгендігін көрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын аз мөлшерде 

түсінгендігін көрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай түсінгендігі 

туралы мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын толықтай 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолдану оқу материалын 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын түсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын шектеулі/шала 

түсінумен жаңа жағдаяттарда 

оны толық пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық көрсете алады 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

алатынын көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ тапсырманы 

шектеулі/ жартылай талдай 

алатынын көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 

талдай алмайтынын 

көрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай  

бағалауды көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 

қателіктермен бағалай 

алатынын көрсетеді. 

оқу материалын/ тапсырманы 

берілген критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 

критерийлері т.б. жағынан 

шектеулі/жартылай бағалай 

алатынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай 

бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан мүлдем 

бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

Құрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды толық 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) аз ғана қателіктермен 

құрастыра алатынын 

оқу материалын/ тапсырманы 

орындауда шешу жоспарын 

(жаңа мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартылай 

құрастыратынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) толықтай құрастыра 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын мүлдем 

құрастыра алмайтынын 

көрсетеді. 
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көрсетеді. көрсетеді. 

 

3.2. Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс құзыреттерге қатысты соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жүйелі түрде бақыланып, 

бағаланып отырады. Ол үшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала келесі шаралар жүзеге асырылады: 

1.1 Пәннің мақсаты мен міндеттеріне оқыту формаларына, оқытудың соңғы нәтижелері және меңгерілуі тиіс құзыреттердің ерекшеліктеріне қарай оқытушы мен 

білім алушының элементтері, оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында көрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып семестрге тиесілі 100 балдық ұпай бақылау формаларына (теңдей бөлінуі 

шарт емес) бөлінеді, пән силлабусында көрсетіледі. 

1.3 Әр бақылау формасының семестр бойы қайталану саны (күнделікті, әр аптада, семестрде 1, 2 немесе 3 рет т.б.) анықталады және формаға тиесілі ұпай біркелкі 

бөлінеді, пән силлабусында көрсетіледі. 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан келесі шаралар жүзеге асырылады: 

2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жүйелі түрде орындауы ұйымдастырылады және орындау нәтижелері өз уақытында бағаланып 

отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта көрсетілген ұпайдан артық бола алмайды және міндетті түрде орындалған жұмыс/ меңгерілген құзырет деңгейіне 

байланысты максимал ұпайдың сәйкес бөлігін құрайды. 

2.3 Пәндер бойынша бақылау нәтижелері әр апта сайын білім алушымен, семестріне екі рет кафедра мәжілісінде және факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде 

талқыланып, білім беру сапасын жақсарту шаралары қабылданады. 

2.4 Семестр соңында білім алушының пән ішіндегі бақылау формаларының барлығы бойынша жиынтық ұпайы анықталып, университеттің “Аралық аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу ережесі” талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 

2.5 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті бар әріптік 

жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және "қанағаттанарлықсыз" - 

"FX", "F") балдармен бағаланады. 

2.6 "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта өтпей-ақ қорытынды 

бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

2.7 "F" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық 

түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. ["Оқытудың кредиттік 
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технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 

қазандағы № 563 бұйрығы. 

2.8 Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің тәртібін ЖОО өзінің академиялық саясатына және 

осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік 

әріптік жүйесі бойынша белгіленеді. 

2.9 Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі бағалар шәкілене 

сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің құзыретіне (А1, А2, В1, В2, С1, С2) 

сәйкес болады. 

2.10 Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады: 

1) академиялық үлгермеушілігі; 

2) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін; 

3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖОО жарғысын бұзғаны үшін; 

4) білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу құнын төлемеген жағдайда; 

5) өз еркімен. 

2.11 Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні (модуль) бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі. 

Үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты "қанағаттанарлықсыз" бағасын алуына қарамастан 

ЖОО-дан оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мүмкіндігінен айырылады. Бұл ретте, білім алушы өз қалауынша басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа 

білім беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы өз қалауынша жалпы білім беретін пәндер циклінен басқа, "қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмұнында 

болмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауысады. ЖОО-дан оқудан шығарылған білім алушыға ЖОО бірінші басшысы қол қойған және мөрмен бекітілген 

транскрипт беріледі. Транскрипте білім алушы игерген барлық оқу пәндері және (немесе) қорытынды бақылау (емтихан) бойынша барлық алынған бағалар, оның 

ішінде "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағалары міндетті түрде жазылады. [Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы. 
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                                                                                   Қосымша 1 

Білім беру бағдарламасындағы пәндерді  оқытудың соңғы нәтижелері 

 

 

Пәннің атауы 

 

 

Құзіреттіліктер 

коды 
Оқыту нәтижелері 

 

 

 

 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Қ 1 

-Тәуелсіз  Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу   кезеңдері  мен  тарихи сабақтастығы жөніндегі білімін 

көрсетеді; 

-Қазақстанның  қазіргі  заман  тарихы  оқиғаларының  барысы  мен салдарын тарихи сипаттау мен 

талдау тәсілдерін меңгереді; 

Қ 3 

 

-өткен  тарихи  оқиғалар  мен  көріністерді  адамзаттың  әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра 

көрсетіп, сыни қарайды; 

-тарихи  өткенге  сыни  қарап, дәлелді  мағлұматтардың  негізінде  қазіргі қоғамдық мәселелерді шешу 

жолын түсіндіреді; 

Қ 3 

-ұлттық  басымдықтарға  сәйкес  тарихи  сана  мен  дүниетанымдық  қағидалардын қалыптасуының 

маңыздылығын анықтайды; 

-қоғамның  демократиялық  құндылықтарды толеранттық өзара келісушілікті азаматтық ұстаным 

тұрғысында қабылдайды; 

Қ 4 

 

-қазіргі  қазақстандық  даму  моделінің  ерекшеліктерін  және маңыздылығын дәлелдеу; 

-тарихи-мәдени  дамудың  үздіксіздігі  мен  ортақтық  ұғымдарын, Қазақстанның рухани мұрасының 

терең тамырларын салыстырады; 

 

 

 

 

 

Шетел тілі 

Қ 1 -серіктесінің және осы деңгейдегі мәтіндердің авторларының коммуникативтік мақсаттарын түсінудің 

тұжырымдамалық негізінжүйелейді. 

-зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере отырып, тиісті тілдік құралдарды 

дұрыс таңдау және тиісті түрде қолдану арқылы өз коммуникативтік ниеттерін қажет деңгейде 

көрсетеалады. 

Қ 3 -нақты фактілерді, беделді пікірге сілтемелерді және т.б., ауызша мінез- құлқының коммуникативтік 

және когнитивті негізделген әдістерін пайдалану деңгейлерінмеңгереді. 

Қ 4 -стилистикалық ерекшеліктерді зерттеуге назар аудара отырып, шет тілінің даму 

заңдылықтарынанықтай алады. 

Қ 6 -осы деңгейдегі жеткілікті негізделген тілдік құралдармен тілдік материалдарды дәлелді қолданады, 

қатесіз сөйлеумен қатар, рұқсат етілген қателерді дер кезінде және өз бетіншетүзей алады. 

-коммуникативтік әрекетті құру стратегиясын және тактикасын иеленіп, тілдік тақырыптар шеңберінде 

және сөздерді грамматикалық дұрыс құрастыру арқылы, лексикалық жеткіліктіліктілікке сүйене отырып, 

дұрыс интонациямен сөйлейалады. 

 

 

 

Қ 1 - лексиканы, грамматикалық білім жүйесін, интенцияны (ниеттерін) білдірудің прагматикалық құрамын 

жеткілікті көлемде білу негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдай жәнепайдалана алады; 

-тілдің, мәдениеттің, қарым-қатынас саласы ерекшеліктерінің талаптарына сәйкес жеке тұлғалық, 
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Қазақ (орыс) тілі 

әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жағдайларында сөйлеу және мінез-құлық әдістерін қолданады. 

Қ 4 - мәтіннің нақты мазмұнын беру, олардың тұжырымдамалық ақпаратын қалыптастыру, бүкіл мәтіннің 

және оның жеке құрылымдық элементтерінің қорытынды бөлімдерін сипаттауын қалыптастырады; 

- пікірталастарда этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызы бар мәселелерді талқылауда, өз көзқарасын 

білдіруде, оны дәлелді түрде қорғауда, әңгімелесушілердің пікірін сынибағалайды; 

-қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпарат сұрату және хабарлауға, қатысушылардың іс-әрекеттеріне 

баға беру, таным мен қарым-қатынас жағдайында әңгімелескен адамға әсер ету құралы ретінде 

ақпараттыпайдалана алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денешынықтыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қ1 -кәсіби дене шынықтыру дағдыларын еңбек және өмірлік жағдаяттарда өз бетінше пайдалана алуға 

дағдыланады. 

-танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік практикада пәнаралық түсініктер 

мен әмбебап оқу әрекеттерін (реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдаланады. 

Қ 3 -жарыстық қызметтің әртүрлі түрлеріне қатысу дағдылары қалыптасады. 

-өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі тұлғалық тануға даярлығы  мен қабілеттілігі артады. 

-салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру үшін дене шынықтыру 

қызметінің әртүрлі формалары мен түрлерін қолдана алады. 

Қ 1 -қоғамдағы жастар саясаты мен діни білімнің категорияларын, заңдылықтарын, қызметтерін түсінеді 

және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;  

-әлемдік діннің даму үдерісінің теориялық негіздерін сипаттап, түсінеді.  

Қ 3 -алған білімдері арқылы әлемдік жаңа саяси бағыттарды жастар саясаты және діни сауаттылықпен 

ұштастыра отырып өз көзқарасын дәлелдей алады; 

-қоғамдағы жастар саясаты мен діни білімді ақпараттық сыни ойлау арқылы қоғамдық қауіп-қатерлерді 

болжайды, ақпараттық қауіпсіздіктегі негізгі талаптарды орындайды. 

Қ 4 -жастар саясаты мен әлемдік діндегі әлеуметтік-саяси мәселелерді баяндауда өзінің ойын жеткізе алады; 

- жастар саясаты мен діни сауаттылықты сыни көзқараспен бағалай біледі, өзінің көзқарасын дәлелдей 

алады және жаңа шешімдер ұсына біледі; 

Қ 7 

 

-жастар саясаты мен дін мәселесіне қатысты іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын 

көрсетеді;  

- пәнді оқуда өз бетімен кәсіптік біліктіліктілігін арттыруды жоспарлайды және іскерлік пен дағдыларды 

қалыптастырады;  

- жастар саясаты мен діни сауаттылықты кәсіби саласында жағдаяттық міндеттерді құру әдістері мен 

қағидаттары қалыптастыра алу; 

-жастар саясаты мен дінтану пәнін оқу нәтижесінде кәсіби қоғамдастық және мүдделі тараптары 

өкілдерім әрекеттестікті арттыра білуі. 

 

 

 

 

 

Әлеуметтану 

/Саясаттану 

Қ 1 - саясат туралы ҚР заңын, ұлттық идеяның мәнін, жастар ортасындағы үрдістерді зерттеу саласындағы 

халықаралық тәжірибені меңгеру жолдары мен  негізгі бағыттары бойынша білім береді. 

- нақты  оқу  пәні  мен  модуль  пәнінің  мәнмәтінінің  өзара  әрекеттесу нәтижесінде ғылыми әдістер мен 

зерттеу тәсілдерін пайдалана білу;  

-оқытылатын  пәннің  аясында  ғылыми  ой  мен  теория  мазмұны негізінде әртүрлі саладағы әлеуметтік 

қарым-қатынастың жағдайын түсіндіру. 

Қ 3 -ұжымда жұмыс жасауда әлеуметтік, ұлттық, діни және мәдени ерекшеліктерге төзімділік көрсетеді. 

нақты  мәселелерді  талдау  үшін  әдіснамалық  таңдауды  негіздеу және қоғамды зерттеудің әртүрлі 

жолдарын айыра білу. 
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Қ 4 -әлеуметтік  және  тұлғаралық  қатынастар,  тіл,  мәдениет,  саяси бағдарламалар,  қазақ  қоғамының  

әртүрлі  кезеңде  дамуы  туралы  ақпаратты  нақтылау және негіздеу; 

-қазақстандық  қоғамда  жаңарудағы  әлеуметтік,  саяси,  мәдени, психологиялық институттардың 

мәнмәтінінде олардың рөлінің ерекшеліктеріне талдау жасай алу. 

Қ 7 -ғылымның  әлеуметтік-гуманитарлық  түрі  немесе  басқа  да ғылымдар  саласында  қоғамдағы  нақты  

жағдай  қатынасын  бағалау,  болатын қауіп-қатерді ескере отырып оның даму болашағын жобалай алу. 

 

 

 

 

Мәдениеттану/Психоло

гия 

Қ1 -мәдениет феноменін, оның адамның өмірлік  іс-әрекетіндегі ролін жүктейді; 

-  психологияның ғылымдар жүйесіндегі орны мен маңыздылығын түсіндіреді; 

-  психологиялық танымдық процестер мен олардың  негізгі заңдылықтарын қолданады;. 

- адам мінез-құлқын анықтап, өзін-өзі дамыту, тәрбиелеу жөнінде тиімді әдістерді түсіндіреді. 

Қ1 -мәдениеттің көптүрлілігі және өзіндік құндылықтығы туралы түсінік алу барысында ақпараттың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалайды. 

Қ3 - мәдениет формалары мен типтерін, дамуы заңдылықтарын, негізгі мәдени-тарихи региондарды білу 

арқылы тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады; 

-гуманитарлық пәндержүйесіндегі мәдениеттанудың орнын, оның объектісі мен неғұрлым өзекті  

проблемаларды айқындай алады; 

- әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларға жүйелі түрде психологиялық талдау жасап  өзін-өзі 

дамытуға дағдылы; 

- психологиялық құбылыстарды жүйелі талдайды, өзін-өзі дамыту іскерліктері мен дағдылары туралы 

психологиялық теорияларды түсіндіреді және қолданады. 

 

 

 

 

 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Қ 1 

 

-ақпараттық-коммуникациялық технологияның даму тенденциялары мен мазмұнын, тағайындалу мен 

нақты мәселелерді шешу үшін айрықша тиімді технологияны түсіндіреді 

-ақпараттық және коммуникациялық процестерді жүзеге асыру тәсілдерін, ақпараттарды жинау, сақтау 

және өңдеу әдістерін тексереді 

Қ 2 

 

-негізгі компоненттер мен функцияларды, компьютерлік жүйелер мен желілер құрылымын сипаттайды 

-ақпараттарды сақтау, тарату мен өңдеу, іздеуге арналған мобильдік және бұлтты қызметтерді, 

ақпараттық интернет ресурстарды қолданады 

Қ 2 

 

-ақпаратты сақтау, өңдеу, жинау және жіберуге арналған компьютерлік желі мен жүйелердің аппараттық 

және бағдарламалық жабдықталуын сипаттайды 

- коммуникативтік дағдыларын ауызша-жазбаша, цифрлық формаларда қолданады, қоғамдық 

қатынастарда қазақ, орыс, шетел тілін (ағылшын) қолданады. 

Қ 3 -заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы мамандық бойынша 

жобалық қызметтерді таңдайды. 

Қ 4 - дербестік, мақсаттылық, коммуникациялық, жауапкершілік және көшбасшылық қабілеттерін өз 

бетінше жетілдіре алады; 

  

 

 

 

 

Философия 

Қ 1 - философияның тарихи дамуы негізінде онтология мен метафизиканың негізгі мазмұнын сипаттау; 

- нақты дүниені философиялық зерделеудің ерекшелігін түсіндіру; 

-мифологиялық, діни  және  ғылыми  дүниетанымның ерекшеліктері  мен мазмұнына түсініктеме жасау. 

Қ 2 - медиамәтіндер,  әлеуметтік-мәдени  және  жекетұлғалық  жағдайлардың философиялық қырларына 

этикалық шешімдерді қабылдау және негіздеу үшін талдау жасау. 

Қ 2 -негізгі  дүниетанымдық  ұғымдардың  мағынасы  мен  рөлін  адамның қазіргі  әлемдегі  жеке  және  

әлеуметтік  болмысының  құндылықтары  ретінде негіздеу; 
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-дүниені танып-білудің ғылыми және философиялық әдістерін жіктеу; 

Қ 3 - қазіргі  жаһандық  қоғамның  өзекті  мәселелеріне  қатысты  өзінің  адами ұстанымын қалыптастыру 

және сауатты дәйектеу; 

- кәсіби  саладағы мәселелердің  философиялық  мазмұнын анықтау  үшін өзекті болып саналатын 

зерттеу жүргізіп, оның нәтижелерін талқылауға ұсыну; 

- дүниеге  көзқарасты  табиғи  және  әлеуметтік  әлемді  философиялық зерделеу мен зерттеудің 

нәтижесі ретінде негіздеу. 

 

 

 

 

 

Имиджеология 

Қ 1 -имиджелогияның практикалық аспектілері туралы идеяларды қалыптастыруды қамтамасыз ету; 

-имидждің тарихын, оны құрастыру технологияларын білу; 

- білім алушыларға имидждің түрлерін, оның әртүрлі қызмет салаларындағы ерекшеліктерін ұсыну; 

- имиджді құру бойынша жұмыс белсенді коммуникациялық және зияткерлік қызмет ретінде негіздеу  

Қ5 Кәсіби қызметтің барлық сфераларында қаржылық тәртіптін сақталуын бақылау. Қазіргі ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін және олардың даму үрдістерін білу 

Қ 4  - шетел тіліндегі ақпараттық дереккөздерінен (интернет, онлайн жүйесі) алынған ақпаратты саралап, 

талдайды. 

- адамды іс-әрекет, таным, қарым-қатынас субьектісі ретінде зерттеу үшін кәсіби білімдерді ғылыми 

негізде қолданады. 

- ағылшын тілінде кәсіби мақсаттағы мәтіндердермен (сөздіктің көмегімен немесе сөздіксіз) зерттей оқи 

біледі. 

Шет мемлекеттер 

экономикасы 

 

 

Қ 6 

- Шет елдерде экономикалық реттеу кезеңдері,мақсаттары, нысандарын білу;  

- Шет елдерде нақты тарихи-табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдайында мемлекеттік реттеу 

тетіктерін пайдалану сипаты мен әдістерін білу;  

- Шет елдерде бюджетті пайдалану үшін ұлттық проблемаларды шешу механизмін білу;  

- Шет елдерде мемлекеттің монополияға қарсы және қарсы инфляция саясаты;  

- Шет елдерде елдің мемлекеттің сыртқы саясатының принциптері. 

 

Экономикалық теория 

 

Қ4 Экономика саласындағы  экономикалық субъектілердің мінез-құлық заңдылықтары және микро және 

макро деңгейлердегі экономикалық қызмет ету механизмі туралы студенттерге қазіргі заманғы 

экономикалық ұғымдар мен модельдердің теориялық дамуы туралы жалпы түсінік беру, студенттердің 

тауарлар мен ресурстардың нақты нарықтарындағы жағдайды, баға деңгейінің және ақша ұсынысының 

қозғалысын талдаудың практикалық дағдыларын меңгерту, микро және макроэкономикалық деңгейде 

проблемалық жағдайларды анықтау, қазіргі экономикалық ойды қалыптасуы  

 

 

 

 

 

Менеджмент 

Қ2 экономикалық есептемелерді, бағалауды және талдауды жүзеге асыру ; 

- тиімді шаруашылық шешімдерін қабылдау мақсатымен басқару және қаржылық талдауды жүзеге 

асыруды игеру ; 

Қ 4 студенттерді кәсіпорынды ұйымдастырудың және басқарудың негізгі қағидалары мен әдістерін, қазіргі 

заманғы жағдайдағы кәсіпорынды басқару теориясы мен практикасының негіздерін, басқару 
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 саласындағы шешім қабылдау процестерін аңықтауға  

Қ 5 қалыптасқан кезден бастап салалық бәсекелестік жағдайында жұмыстың заманауи әдістері мен 

әдістерімен таныстыру, нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында жаңа білімдер мен 

дағдылармен қаруланған білікті мамандар даярлау болып табылады. 

 

 

 

 

Маркетинг 

 

Қ1 Маркетингтік қызметтің теориялық дағдыларын, маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістерін, 

маркетингтің негізгі құралдарын, маркетингтік саясат саласындағы базалық білімді қалыптасады 

Маркетингтік білім сұранысқа ие тауар өндірісін ұйымдастыруға, тұтынушыларға әсер етуге және тиімді 

сатылымды ұйымдастыруды қалыптасуы  

Қ 5 

 

Жұмыс тиімділігін арттыруға және банктік қызметтер нарығында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз 

етуге ықпал ететін маркетингтік қызметінің мазмұнын және маңызды бағыттарын тарылту  

Оқу практикасы 

 
Қ5 Оқу практикасының мақсаты алынған теориялық білімді кеңейту, тереңдету және бекіту, қаржы, ақша 

айналымы, ақша-кредит саясаты, банк, инвестициялық және сақтандыру ісі, қаржылық-кредиттік 

ұйымдар, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің тәжірибесін зерделеу 

негізінде қаржылық және экономикалық талдау саласында қажетті практикалық дағдыларды алу, 

сондай-ақ өндірістік дағдыларды және еңбекті ғылыми ұйымдастыру негіздерін меңгеру болып 

табылады. 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

 

Қ 1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, күнделікті білім беру қызметінде сыбайлас 

жемқорлық көріністерін қабылдауға сыни көзқараспен сыбайлас жемқорлық көріністері, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекеттерге ықпал ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеріп, 

қолданысқа пайдалану  

 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың өзекті 

мәселелері 

 

Қ 1 

Ежелдегі қазіргі күнге дейінгі Ұлы Далада орын алған рухани саладағы оқиғаларды, құбылыстарды, 

фактілерді, үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып, оларды тығыз байланыста тұтас 

қарастыруды және болашаққа бағдар береду үйрену.   

Микроэкономика Қ 5 - экономикалық білімнің бүкіл жүйесі мен ғылыми экономикалық дүниетанымның негізін қалайтын 

іргелі экономикалық ғылыммен таныстыру; микро құбылыстар мен процестерді зерттеу әдістемесі мен 

құралдарын игеру; микро деңгейдегі экономикалық процестердің дамуын, нарықтардың жұмыс істеуін, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің іс-әрекеті мен мінез-құлқын талдау мүмкіндігін алу; 

бакалаврдың кәсіби қызметінде «Экономика» бағыты бойынша қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

Статистика 

 

Қ 1 заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады ; 

- бухгалтерлік есептің, аудиттің және экономикалық талдаудың, қаржылық  менеджменттің 

ұйымдастырылуын қамтамасыз ету ; 

- қазіргі заңдар жинағын, нормативті және басқа да құқықтық құжаттарды білу 

Қ 5 Талдамалық орталықтардың, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық ақпарат 

құралдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істей білу. 

- Статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау. 

- Мәселелерді анықтау және талдау, қорытынды жасау және сауатты ақпаратпен жұмыс істеу мүмкіндігі. 
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Макроэкономика 

 

Қ1 - Макроэкономикалық өсу мәселелерін зерделеуге, ұлттық нарықтың тепе-теңдігін және ашық 

экономиканың экономикалық өсуін қамтамасыз ету механизмдерін қарастыруға, экономикалық ойлауды 

дамытуға, ұлттық шаруашылықтың дамуын болжау үшін макроэкономикалық модельдерді қолдана 

білуді қалыптастыруға, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде макроэкономикалық 

құбылыстар мен процестерді өз бетінше талдау және бағалай білуге тиіс  

Инвестициялық 

жобаларды басқару 

және экономикалық 

бағалау 

Қ 2 Инвестициялық жобалардың классификацияларын талдауды қарастырады, олардың ерекшеліктерін 

анықтайды. Әртүрлі тиімділік көрсеткіштерін бағалауға негізделген индикаторларды талдау негізінде 

бірнеше инвестициялық жобаларды бағалау және олардың біреуін немесе бірнешесін таңдау үшін 

жиынтық көрсеткіштерді меңгеру тиіс  

 

 

 

 

Ақша.Несие.Банктер 

Қ 3 Орталық банктердің ақша-кредит саясатының шешімдері ақшалай төлем механизмі арқылы сұраныс пен 

бағалардың жалпы көлеміне әсер ететіні белгеілі. Осыған байланысты, ақша-кредит саясатының 

экономикаға әсерін дәл анықтау үшін және табысты ақша-несие саясатын қалыптастыру үшін ақша беру 

тетіктері арналарының жұмыс істеуін түсіну маңызды болып табылады. 

Қ 4 - студенттердің ақшаның мәні мен формаларының эволюциясы, ақша айналымын ұйымдастыру, 

несиелік қатынастардың генезисі, несиелік және банктік жүйелердің жұмыс істеу принциптері 

саласындағы жалпы мәдени құзіреттіліктерін қалыптастыру; практикалық есептеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

Экономикалық саясат 

 

Қ 2 

 

-студенттерді нарық жағдайындағы республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты 

проблемаларымен таныстыру. Студенттерде өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселелерді экономикалық 

талдау дағдыларын қалыптастыру. 

 

 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Қ 1 -бұл салық есебінің  мемлекеттік бюджет пайдасына салық міндеттемесін алу және салу негізінде 

анықтау мақсатындағы бухгалтерлік қағидасында қалыптасатын ұйым қызметінің қаржылық – 

экономикалық жүйесіндегі ақпараттық маңызды буын екенін ашып көрсете білуі  

Қ 2 - экономикалық есептемелерді, бағалауды және талдауды жүзеге асыру ; 

- тиімді шаруашылық шешімдерін қабылдау мақсатымен басқару және қаржылық талдауды жүзеге 

асыруды игеру 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 
Қ4 

Қ5 

Әлемдік экономикалық ой дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары, зияткерлік өмірбаян және 

көрнекті экономист-ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны туралы, экономикалық теорияның 

даму тенденциялары, негізгі ағымдары туралы студенттердің білімін және нақты түсініктерін 

қалыптастыру болып табылады.  

Халықаралық 

менеджмент 

Қ 7 - басқару еңбегінің мәні, басқарудың әдістері, қағидалары, қызметтері, басқару стильдері және 

кәсіпорын қызметінің жеке сфераларындағы басқару ерекшеліктері жөнінде түсініктері болуы;               - 

басқарушылық процестердің, негізгі ұйымдық құрылымдардың, менеджердің атқаратын міндеттері мен 

жұмыс стилінің табиғатын; менеджердің жауапкершілігі туралы, басқару деңгейлері бойынша 

жауапкершіліктердің бөліну; ұйым ресурстарын тиімді басқара; ұйым қызметін жоспарлау және болжау 
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әдістері мен нысандарын білуі және қолдану 

 

Салық және салық салу 

Қ 1 - Салық салу негіздерін, ҚР салықтары мен алымдарын есептеу тәртібін, ұйымның салық 

міндеттемелерін орындау мен жоспарлауды білуінің жиынтығын қалыптастыру. 

- Салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық аспектілерін оқып үйрету, яғни 

салықтардың экономикалық мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен 

принциптерін, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи 

дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт-бағдарын 

толықтай меңгеру  

Стратегиялық 

менеджмент 

Қ 6 - басқару теориясының негіздері, ерекшеліктері, мақсаттары мен талдау әдістері, әр деңгейдегі бәсеке 

артықшылықтары, әртараптандыру мен жоспарлау және корпоративтік басқарудың стратегиялық 

негіздері қалаптасуы тиіс 

- Қазақстан экономикасын стратегиялық басқару мәселелеріне байланысты ғылым салалары мен 

пәндерді игеру  

Бизнесті ұйымдастыру Қ 5 Бизнесті ұйымдастыру қағидаттарын, тәсілдері мен әдістерін зерделеу, кәсіпкерлік қызметті дамыту 

үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларды айқындау. Бизнестің 

ұйымдастырушылық құрылымдары, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу, бизнестің экономикалық 

ақпараттық жүйелері туралы түсінікке ие болу. 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

Қ 4 - Қоршаған ортаны қорғау саласында қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруда Қазақстан 

Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасына сәйкес қазіргі жағдайда 

экожүйелердің жағдайын бағалауға, жер, табиғи, өндірістік және биологиялық ресурстарды тиімді 

пайдалануға, қоршаған ортаға техногендік қысымның өсуін азайту үшін экологиялық білімдерді дамыту 

- табиғатты қорғау іс-шараларының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру жолдарын іздестіру 

үшін студенттердің білім алуы. Пайдалы қазбалардың кен орындарын қаржылық-экономикалық бағалау 

әдістемесі қарастырылады, олар оларды зерттеудің бастапқы сатысында қолданылады. 

Креативті экономика Қ 5 Креативті экономиканы дамыту үшін алдымен шығармашылық әдісті пайдалануға, өз ойларымен ашық 

түрде бөлісуге және эксперимент жасауға ынталандыратын мектептер қажет. Қазір біздің білім беру 

жүйелерінің көбісі алға болашаққа қимылдаудың орнына, заманауи трендтерді ескермейтін өзекті емес 

экономика мен қоғамға жас адамдарды дайындауға тырысады. 

 

 

 

Сақтандыру 

Қ3 Сақтандыру қызметін басқару. Сақтандыру сыйақысы мен сақтандыру тарифтері түсінігі және бағыты. 

Сақтандырудың экономикалық мәні. Сақтандыру функциялары. Банк өнімі және оның экономикалық 

мазмұны. Банк клиенттерімен өзара қарым-қатынасты басқару. Банктің несие өнімдерін жобалау 

әдістері. Коммерциялық банк қызметіндегі брэндинг туралы ұғымдарды меңгеру  

Қ4 Сақтандыру бизнесінің негізгі ұғымдары. Сақтандыру нарығы, оның ерекшеліктері. Өмірді сақтандыру, 

жердегі көлік құралдарын сақтандыру, тәуекелдерді сақтандыру, заңды тұлғалардың мүлкін сақтандыру, 

азаматтардың мүлкін сақтандыру, ерікті жауапты сақтандыру. Қауіпті объектілердің иелері үшін 

жауапкершілікті міндетті сақтандыру, мәжбүрлі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. 

Сақтандыру агенттігінің маркетингті жүргізуі. Осы аталған ұғымдарды толығымен меңгеру  

Экономикалық талдау Қ3 - экономика  саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулер; 

- экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау үшін есеп мәліметтерінің негізінде қорытынды 

ұсына білу;  

- активтердің бар болуы мен қозғалысының есебі бойынша жұмыстар орындауды, салықтар мен басқа 

міндетті төлемдердің сомаларын есептеу, зерттеу, болжау - шешім қабылдау мен келісім жүргізуге 
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шарттар жасауда жетістікке жетуге талпыну  

Сандық экономика Қ 4 Шақырылған сарапшылар түрлі бағыттар бойынша: сандық мемлекеттен ауыл шаруашылығы мен 

денсаулық сақтаудағы сандық өндіріске дейін, жағдаяттық мониторингтен үлкен мәліметтерді 

предиктивтік талдауға дейін, кадрлық мәселелерді ұйымдастырудағы инновациялардан сандық 

клиентбағдарлы сервистерді ұсынуға дейін, мобильді қашықтағы ремонттан электронды коммерцияға 

дейінгі кейстерді таныстырады. 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Қ1 - заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады ; 

- бухгалтерлік есептің, аудиттің және экономикалық талдаудың, қаржылық  менеджменттің 

ұйымдастырылуын қамтамасыз ету ; 

- қазіргі заңдар жинағын, нормативті және басқа да құқықтық құжаттарды білу; 

Кәсіпкерлік Қ 8 -кәсіпкерліктің көрсеткіштерін талдайды, бизнес жоспарларды әзірлеп, оларды негіздейді, ауыл 

шаруашылығы өндірісінің тиімділігін бағалайды, нарықтың конъюнктурасын анықтайды. Студенттер 

ғылыми-зерттеу, эвристикалық және проблеманы жеткізу әдістерінің көмегімен ауыл шаруашылығы 

кәсіпкерлігінің дамуын бағалай алалатын құзыреттіліктер қалыптастыруы қажет  

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Қ 4 -мемлекеттік реттеу құралдарын, оның даму тенденцияларын талдауды қамтиды. Экономиканы 

мемлекеттік реттеу механизмі мен негізгі әдістерін, экономикалық саясаттың нормативтік және басқа да 

базаларын қолдана отырып жағдайлық есептерді шешу студенттерге таңдалған экономика/өңір 

сферасында стратегиялық, аймақтық және салалық бағдарламалардың интеллект картасын дайындауға 

және оны бағалауға мүмкіндік береді. 

Өндірістік практика 

(үзіліссіз) 

Қ 8 -студенттің теориялық курсты меңгеру нәтижесінде алған білімдері мен дағдыларын бекіту, ұйымды 

басқару саласында қажетті практикалық білімді, дағдылар мен іскерліктерді алу, кәсіби бағдарланған 

(арнайы) ұйымда басқару, қаржы активтерін бөлу саласында құзыреттерді қалыптастыру болып 

табылады. Тәжірибе оқушылардың жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал 

етеді. 

Өндірістік 

(кәсіби)/Дипломалды 

практика 

 

Қ 8 Диплом алдындағы практиканың мақсаты білім алушылардың Ұйым менеджменті және оның пәндік 

және функционалдық салалары саласында алған теориялық білімдерін бекіту, кеңейту және тереңдету, 

өз бетінше жұмыс істеудің практикалық дағдыларын игеру, кәсіпорынның (ұйымның) нақты міндеттерін 

шешу кезінде алған білімдерін қолдана білуін тұжырымдау, басқарушылық шешімдер қабылдау 

дағдыларын дамыту болып табылады. 

Халықаралық бизнес Қ 5 халықаралық сауда, оның географиялық және тауарлық құрылымы, ішкі сауда саясаты; қаржының өзара 

халықаралық қатынасы, оларды қолданудың әдістері жөніндегі білімді қалыптастырады.Студенттер 

халықаралық салыстыру әдістерін, статистикалық және экономикалық талдауларды, халықаралық сауда 

және қаржы ережелері, үлгілерін қолданып, жағдайлық есептер шығарады, мемлекеттер арасындағы 

сауда-саттық мәселелері, Қазақстанның халықаралық экономикалық және валюта-қаржылық 

қатынастары жөнінде өз ұсыныстарын береді. 

Мемлекеттік сатып алу Қ 5 Мемлекеттік сатып алу саласындағы қызмет – тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 

номенклатурасын жоспарлау, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеу және бекіту, 

мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды орындау, 

Заңға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын 

мемлекеттік сатып алу саласында мамандар даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру 

жөніндегі қызметтер көрсету, мемлекеттік сатып алу жүйелерінің субъектілеріне консультациялық, 

ақпараттық қызметтер көрсету; 
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Өндірісті ұйымдастыру Қ  6 -  өндірісті ұйымдастыру және өнеркәсіп салаларының қызметін жоспарлау бойынша сұрақтар шеңберін 

қамтиды, өнеркәсіп кәсіпорындарының жоспарлы жұмысын ұйымдастыру әдістерін, еңбекті техникалық 

нормалау негіздерін, өндіріс процесін ұйымдастырумен байланысты есептерді жүргізуді қарастырады, 

өнеркәсіп өндірісінің барлық салалары мен буындарының жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында 

шаруашылық жүргізудің жүйелері мен әдістерін зерттей білу  

HR менеджмент Қ 6 -кәсіпорындар мен мекемелерді басқару принциптерін, басқару ойының эволюциясын, экономикалық 

қызметті басқару концепцияларын және басқару әдістерін, ұйымдар мен басқару жүйелерінің 

сипаттамаларын, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын басқару принциптерін, этика мен әлеуметтік 

жауапкершілікті, ұйымдастырушылық коммуникацияларды, көшбасшылық стилін, басқару шешімдерін 

қабылдау алгоритмдерін меңгеруге, басқару функцияларын жоспарлау мен ұйымдастыруға, басқару 

жүйесінің жағдайын объективті бағалай білуді қалыптастыруға бағытталған. 

Экскурциятану Қ 3 - әдістемелік, өлкетанымдық, тарихи және т.б. әдебиеттерді талдау және пайдалана білу;  

- экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру әдістерін зерттеу;  

- экскурсия өткізу техникасы жөнінде терең білім беру; 

- қызмет бойында жеке текстерді және технологиялық карталарды құрастыру;  

- экскурсиялық объектілерді іріктеу және зерттеу, объектілерді көрсету және экскурсиялық талдау 

әдістерін білу; 

Туристік саяхат Қ 5 - белсенді туризмнің техникасы мен тактикасының жалпы ұғымын;  

- белсенді туризм түрлерінің отандық және шетелдік классификациясын білу; 

- дербес туристік өнім ретінде белсенді жорық бағдарламасының тиімді нұсқаларын құруды;  

- қызмет көрететін мамандарды ұйымдастыру және жетілдіруді;  

- туризмнің әр түрлі саласында белсенді жорықты ұйымдастыра білу керек 

Тұрғын үй құрылыс 

секторы 

Қ 5 -адам іс-әрекетінің тұрғын үй құрылыс салаларында жұмыс істеу үшін қажетті, сапа экономикалық 

аспектілерімен байланысты, бәсекеге қабілетті бұйымдарды шығару және іске асырудың бизнес-

жоспарларын, негізгі құқықтық және нормативтік құжаттардың ережелерін зерделеу негізінде 

стандарттау саласындағы кәсіби есептерді шешуге бағытталған. 

Құрылыс саласына 

инвестиция тарту 

механизмі 

Қ 5 Құрылыс саласында баға белгілеудің және инвестицияларды тартудың заманауи әдістері және 

бағаланған нормативтік базасы; жобаның сметалық құнын құрамы мен құрылымы; шығын баптарын 

анықтау; жергілікті бюджеттеу; жиынтық стандарттарға баға беруді дайындау; жобалау жұмыстарының 

сметалық құнын айқындау; жұмыс көлемін есептеу ережесі; жергілікті бюджеттің бөлімдері бойынша 

жұмыстарды меңгеру  

Құрылыстағы 

мәліметтерді болжау 

және талдау 

Қ 5 -ел экономикасындағы құрылыс саласының орнын, құрылыс ұйымдарының ұйымдық-құқықтық 

нысандарын, кәсіпорын ресурстарын, еңбекті ұйымдастыру, нормалау және төлеу; өндіріс шығындары 

және өнімнің өзіндік құны; кәсіпорын қаржылары, салық салу, маркетингтік қызмет негіздері; өндірістік 

жоспарлау процесстерді толығымен меңгеріп алу 
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