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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1 Білім беру бағдарламасының атауы 6В04104 - Мемлекеттік және жергілікті басқару 

2 Білім беру бағдарламасының мақсаты Мемлекеттік қызмет кӛрсету саласында жоғары деңгейдегі білікті мемлекеттік 

қызметкерлерді, сонымен қатар еліміздің экономикасын бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру бағытындағы міндеттерді орындау барысында мықты 

талдаушылық, зерттеушілік және кӛшбасшылық қасиеттерге ие, командалық 

жҧмыс дағдылары бар, қызметті тҧтынушыға бағыттауға байланысты 

мамандарды дайындау 

3 Біліктілік деңгейі:(ҦБШ, СБШ) ҦБШ-6, СБШ-6.1 

4 Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері (Біріккен білім беру 
бағдарламалары/екі дипломды бағдарлама/академиялық алмасу/ дуальды 

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

- 

5 Кәсіби қызмет саласы - басқарушылық лауазымы; 
- мемлекеттік кәсіпорындар мен коммерциялық емес акционерлік 

компаниялардың экономистері; 

- басқару қҧрылымдарының экономист-менеджерлері 

- орталық және жергілікті басқару органдарының экономистері 

-халыққа қызмет кӛрсету орталықтарының маманы, 

-әлеуметтік сала маманы 

- колледж оқытушылары- оқытушы; 

- маман; 

- бас маман; 

- жетекші маман; 

- ғылыми қызметкер; 
- менеджер. 

6 Кәсіби қызмет нысандары (бітіруші тҥлектің бағдарлама бойынша 

жҧмысқа орналастыру орны) 

- Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігі; 

- ҚР Парламенті аппараты; 

- ҚР Ҥкіметінің әртҥрлі қҧрылымдық бӛлімшелері; 

- экономика және қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар 

және агенттіктер); 

- жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың 

әкімдіктері) және 

- атқарушы органдардың аппараттары; 

- орта кәсіптік және жоғары оқу орындары; 

- ҧлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және 

басқалар 
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7 Кәсіби қызмет тҥрлері 1. аналитикалық; 2. ҧйымдастыру-технологиялық; 3. ӛндірістік-басқару; 4. 

жобалау; 5. ғылыми-зерттеу кәсіби қызмет 

8 Оқыту нысаны Кҥндізгі 

9 Оқытудың мерзімі 4 жыл 

10 Оқыту тілі Қазақ 

11 Кредиттердің көлемі 240 

12 Берілетін академиялық дәрежесі «6В04104 - Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы 
бойынша бизнес және басқару бакалавры 

13 Білім беру бағдарламасын әзірлеуге жауапты қҧрылымдық бөлімше Бизнес және басқару кафедрасы 
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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҦЖАТТАР 
 

1. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ Заңымен ӛзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі «Білім туралы» № 319 Заңы. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бҧйрығымен 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. Ҧлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу жӛніндегі республикалық ҥшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген. 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бҧйрығымен 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 бҧйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 қазандағы №563 

бҧйрығымен ӛзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ҧйымдастыру қағидалары». 

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бҧйрығымен бекітілген «Тиісті ҥлгідегі білім беру 

ҧйымдары қызметінің ҥлгілік қағидалары». 

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бҧйрығымен бекітілген «Жоғары және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін жалпы білім беру пәндері циклінің ҥлгілік оқу бағдарламалары». 

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бҧйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №634 бҧйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Білім беру қызметіне қойылатын 

біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын қҧжаттардың тізбесі». 

10. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ҧлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма тӛрағасының 2019 жылғы бҧйрығының № 402 

26.12.2019 Қосымша № 263«Әлеуметтік желілер менеджменті MSS» 

11. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ҧлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма тӛрағасының 2019 жылғы бҧйрығының № 407 

26.12.2019 Қосымша № 263 «Жобаларды басқару» 
12. 2017жылғы ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жобасы. 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) – ҧлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, қҧзыреттілік және дағды терминдерінде әр 

қайсысы сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын кӛрсететін сегіз деңгейден тҧратын қҧрылымдық кестені 

кӛрсетеді. 

Ҧлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тҧрады, бҧл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҦБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби стандарттарды 

әзірлеу ҥшін жалпы кәсіби қҧзыреттердің 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 қҧзыретінің деңгейлері мен кӛлемінің сипаттамасы. 

Қҧзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тҧрғыдан қолдана білу 

қабілеті. 

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

қҧзыреттілік маман біліктілігінің негізін қҧрайды 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер, қҧзыреттілік тілінде кӛрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бӛлігін аяқтау 
арқылы білім алушылардың тҥлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен тҥлектердің кҥтілетін және ӛлшенетін 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 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z0
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КІРІСПЕ 

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

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

Білім беру бағдарламасы Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жҥзеге асыруға бағытталған: оңтҥстік 

аймақтың әлеуметтік жағдайын, инновациялық әлеуетін кӛтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы ӛзара байланысты дамыта 

отырып, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау ҥшін білім беру қызметін ҧсыну. 

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының деңгейлерінің негізінде анықталып, қҧзыреттер арқылы кӛрсетілді. Арнайы қҧзыреттері 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жҧмыс берушілердің, профессор- 

оқытушылар қҧрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сҧраныстары ескеріле отырып анықталды. 

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері қҧзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы нәтижесіне 

негізделіп жасалған. 

Білім беру бағдарламаларының қҧрылымы мен мазмҧны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жҧмыс берушілердің 

сҧраныстарына сәйкес жаңартылып отырады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
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Ф-19-06/04 

11. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МАЗМҦНЫ 

 

1.1. Білім беру бағдарламасында қалыптасатын қҧзіреттіліктер мен кҥтілетін нәтижелері 

 

Тҥйінді 

қҧзіреттіліктер 

Қҧзіреттіліктер Кҥтілетін нәтижелер 

Оқу-танымдық Қ 1. БІЛІМІН ҚОЛДАНУ ON 1 – Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы озық білімге негізделген, 

зерттелетін саладағы білімі мен тҥсініктерін кӛрсету; ғылыми және философиялық 

таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми тҧрғыда тҥсінуді және 

зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан 

дҥниетанымдық ҧстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру. 

ON 2 – Мифологиялық, діни және ғылыми дҥниетанымның мазмҧнын және 

ерекшеліктерін интерпретациялау; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтарын және ӛзіндік ерекшелігін терең тҥсіну және ғылыми талдау негізінде 

азаматтық ҧстанымын кӛрсете білу. 
Қ 2. АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ON 3 – Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ҧғыну; 

әлеуметтік және ӛндірістік салаларда болып жатқан барлық қҧбылыстарға жеке баға 

беру; Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау 
ҥшін тарихы сипаттау әдістері мен тәсілдерін қолдана білу. 

ON 4 - әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі 

негізінде тҥрлі тҧлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы 

жағдайларға баға беру; жеке және кәсібі бәсекеге қабілеттілігін таныту; байланысқа 
қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру. 

Жеке тҧлғалық Қ 3. ӚЗІН-ӚЗІ ДАМЫТУ ON 5 – Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында одан әрі оқуды ӛз бетінше 
жалғастыру ҥшін қажетті оқыту дағдылары; ӛзінің моральдық және азаматтық 

ҧстанымын дамыту; 

ON 6 - Ӛзін-ӛзі дамыту және мансаптық ӛсу ҥшін ӛмір бойына жеке білім беру 

траекториясын қҧру, дене шынықтыру әдістері мен қҧралдары арқылы толыққанды 

әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету ҥшін салауатты ӛмір салтын ҧстану. 
Қ 4. КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
ON 7 - Әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 

қалыптастыру ҥшін ақпаратты жинауды және тҥсіндіруді жҥзеге асыру; тҧлғаралық, 

мәдениетаралық және ӛндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тҥрде қарым 
қатынас жасай білу. 

 ON 8 – Грамматикалық білімдер жҥйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудың 
прагматикалық қҧралдарын жеткілікті кӛлемде тҥсіну негізінде лингвистикалық және 
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  сӛйлеу ресурстарын дҧрыс пайдалана білу. 

Кәсіби КҚ 5. ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ – 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ 
ON 9 – Жеке іс-әрекеттерінде тҥрлі ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды: интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, ӛңдеу, қорғау және 
тарату бойынша бҧлтты және мобильді қызметтерді қолдана білу; 

Қ 6. ОҚЫТУШЫЛЫҚ – ТӘРБИЕЛІК ON 10 – Кәсіби деңгейде білім мен тҥсінуды қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 
қаржы саласындағы мәселелерді шешу; 

ON 11 – Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, қҧқықтық және этикалық 
нормаларын пайдалану; 

Қ-7. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ӘДІСНАМА 

ON 12 - Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы оқу практикалық және 

кәсіби міндеттерді шешу ҥшін теориялық және практикалық білімді қолдану; 

Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы фактілерді, қҧбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы кҥрделі тәуекелділікті білу және тҥсіну; 

ON 13 – Әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді 
практикада қолдана білу; талдаудың әдіснамасын таңдау; 

Қ 8. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ON 14 - Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды 

қаржы саласында қолдану; мемлекеттік және жергілікті басқару ғылымындағы білімді 
интеграциялық процестердің қазіргі заманғы ӛнімі ретінде синтездеу; 

ON 15 – Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы бҥкіл әлеуметтік-саяси 

кластерді зерттеуге арналған ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; зерттеудің 

нәтіжелерін жинақтай білу; жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік 
маңызды ӛнімдер тҥрінде ҧсыну; 
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1.2. Білім беру бағдарламасының мазмҧны 

Ф-19-06/05 

 

 

 

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 Шет 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 

Әлеуметті-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 / 

Психология 

Культурология , Психологии 
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- 

коммуникационных 

технологии (на иностранном 

языке) 

Information and communication 

technologies (in English) 

 

5 

 

ЖБП 
 

МК 
Философия Философия Philosophy  

5 

1.2 ТМ Таңдау модульдері/Модуль выбора/The selection module 

Тҧлғаны қалыптастыру және 

рухани жаңғыру модулі/Модуль 

формирования личности и 

духовной модернизации/The 

 

ЖБП 

 

ТК 

Имиджелогия 

Жеке жетістіктер 

негіздері 

Кәсіпкерлік 

Имиджелогия 

Основы личных достижений 

Навыки 

предпринимательства 

Imagelogy 

Fundamentals of personal 

achievement 

Business skills 

 

5 
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module of formation of the 

personality and spiritual 

modernization 

  дағдылары    

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/ 

Маркетинг и менеджмент/ 

Marketing and management 

БП ЖК Экономикалық теория Экономическая теория Economic theory 4 

БП ЖК Менеджмент Менеджмент Management 4 

БП ЖК Маркетинг Маркетинг Marketing 5 

БП ЖК 
Оқу практика Учебная практика Educational practice 

2 

 
 

Сыбайлас жемқорлық және сананы 

жаңғырту/ Коррупция и 

модернизация сознания/ Corruption 

and modernization of consciousness 

БП ЖК Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

Основы антикорупционной 

культуры 

Fundamentals of anti-corruption 

culture 

4 

 
 

БП 

 
 

ЖК 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ӛзекті 

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 5 

БП ЖК Статистика Статистика Statistics 4 

БП ЖК Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 5 

БП ЖК Халықаралық 

экономика 

Международная экономика International economics 4 

Инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру/ Финансирование 

БП ЖК Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование экономики 

State regulation of the economy 4 
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инвестиционных проектов/ 

Financing of investment projects 

БП ЖК Инвестициялық 

жобаларды басқару 

және экономикалық 

бағалау 

Управление 

инвестиционными 

проектами и экономическая 

оценка 

Management and economic 

assessment of investment projects 

4 

БП ЖК Ақша.Несие.Банктер Деньги. Кредит. Банки Money. Credit. Cans 5 

2.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.1/ Total for module 2.1 53 

2.2 ТМ Таңдау модульдері/ Модули выбора / Selection modules 

Экономикалық саясат және 

бизнес/ Экономическая политика и 

бизнес/ Economic policy and 

business 

 

БП 

 

ТК 

Экономикалық саясат 

Экономиканы болжау 

және жоспарлау 

Даму экономикасы 

 

Экономическая политика 

Прогнозирование и 

планирование экономики 

Экономика развития 

Economic policy 

Economic Forecasting and 

planning 

Development economics 

 

4 

 
БП 

 
ТК 

Бизнесті ҧйымдастыру 

Бизнес – жоспар 

Бизнесті бағалау 

Организация бизнеса 

Бизнес – план 

Оценка бизнеса 

Business organization 

Business plan 

Business valuation 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Менеджмент және есеп/ 

Менеджмент и учет/ Management 

and accounting 

 

 

 

 
БП 

 

 

 

 
ТК 

Мемлекеттік 

органдардағы 

менеджмент 

Мемлекеттік және 

жергілікті басқаруды 

нормативті 

қамтамасыз ету 

Мемлекеттік 

басқаруды қҧқықтық 

қамтамасыз ету 

 

Менеджмент в 

государственных органах 

Нормативное обеспечение 

государственного и 

местного управления 

Правовое обеспечение 

государственного 

управления 

 

 
Management in government 

agencies 

Regulatory support of state and 

local government 

Legal support of public 

administration 

 

 

 

 
5 

 
 

БП 

 

ТК 

Бухгалтерлік есеп 
негіздері 

Қаржылық бақылау 

Салықтық есеп және 

есептілік 

Основы бухгалтерского 
учета 

Финансовый контроль 

Налоговый учет и 

отчетность 

 

Fundamentals of accounting 

Financial control 

Tax accounting and reporting 

 

4 

 
БП 

 
ТК 

Халықаралық 

менеджмент 

Инновациялық 

экономика 

Международный 

менеджмент 

Инновационная экономика 

Экономика торговли 

International management 

Innovative economy 

Trade economy 

 

4 
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   Сауда экономикасы    

 
 

Салық пен кәсіпкерлікті 

экономикасын талдау/ Анализ 

экономики налогов и 

предпринимательства/ Analysis of 

the economics of taxes and 

entrepreneurship 

 
 

БП 

 
 

ТК 

Салық ісі 

Халықаралық салық ісі 

Шаруашылық 

жҥргізуші 
субъектілерге салық ісі 

Налоговое дело 

Международное налоговое 

дело 

Государство и бизнес 

 

Tax case 

International tax case 

Tax case on business entities 

 

5 

 
БП 

 
ТК 

Мемлекет және бизнес 

Мемлекеттік 

жекеменшік әріптестік 

Сақтандыру ісі 

Государство и бизнес 

Государственное частное 

партнерство 
Страховое дело 

Government and business 

Public private partnership 

Insurance business 

 
5 

 

 

 

БП 

 

 

 

ТК 

 

 
Кәсіпорынның қаржы- 

экономикалық талдауы 

Кәсіпорын қаржысы 

Қаржылық есептілік 

 

Финансово-экономический 

анализ 

Финансы предприятия 

Финансовая отчетность 

 

 

Financial and economic analysis 

Enterprise Finance 

Financial statements 

 

 

 
4 

 
 

Мемлекеттік қызмет және адам 

ресурстарын басқару/ 

Государственная служба и 

управление человеческими 

ресурсами/ Public service and 

human resource management 

 

БП 
 

ТК 
Мемлекеттік бюджет 
Жергілікті бюджет 

Бюджеттеу 

Государственный бюджет 
Местный бюджет 

Бюджетирование 

State budget 
Local budget 

Budgeting 

 

4 

 

 

 

БП 

 

 

 

ТК 

Еңбек нарығының 

экономикасы 

Қазақстан 

экономикасының 

әлеуметтік саласы 

Қазақстанның 

әлеуметтік 

экономикасының 

дамуы 

 
 

Экономика рынка труда 

Социальная сфера 

экономики Казахстана 

Развитие социальной 

экономики Казахстана 

 

 

Labor market economics 

Social sphere of the economy of 

Kazakhstan 

Development of the social 

economy of Kazakhstan 

 

 

 

4 

 
БП 

 
ТК 

Әлеуметтік экономика 

Қызметті бағдарлау 

Мемлекеттік қызметті 
ҧйымдастыру 

Социальная экономика 

Ориентация деятельности 

Организация 
государственной службы 

 

Social Economy 

Activity orientation 
Organization of public service 

 
5 

 

БП 
 

ТК 
Мемлекеттік 

қызметтің негіздері 

және модельдері 

Основы и модели 

государственной службы 
Кадровая служба 

Fundamentals and models of 

public service 
Personnel Service of Civil 

 

5 
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   Мемлекеттік 

қызметкерлердің 

кадрлық қызметі 

Мемлекеттік 
қаржыларды басқару 

государственных служащих 

Управление 

государственными 

финансами 

servants 

Public finance management 

 

 

БП 

 

ТК 

Адам ресурстарын 

басқару 

Кӛшбасшылық және 

басқару 
Коучинг 

 

Управление человеческими 

ресурсами 

Лидерство и управление 

Коучинг 

 

Human Resource Management 

Leadership and management 

Coaching 

 

5 

2.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.2/ Total for module 2.2 
59 

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

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

3.1 ММ Міндетті модуль/Обязательный модуль /Required module 
 

Мемлекеттік басқару және 

этикасы/ Этика и государственное 

управление/ Ethics and public 

administration 

КП ЖК 
Мемелекеттік басқару 

теориясы 

Теория государственного 

управления 
Theory of public administration 5 

КП ЖК 
Аймақтық экономика 

Региональная экономика Regional economy 4 

КП ЖК 
Мемлекеттік 

қызметкер этикасы 

Этика государственного 

служащего 
Ethics of a civil servant 5 

 
Кәсіби практика модулі/ Модуль 

профессиональной практики / 

Professional practice module 

КП ЖК 
Ӛндірістік практика 

(ҥзіліссіз) 
Производственная практика Manufacturing practice 8 

 
КП 

 
ЖК 

Ӛндірістік 

(кәсіби)/дипломалды 

практика 

Производственная 

(профессиональная)/Предди 

пломная практика 

Production (professional)/Pre- 

graduate practice 
 

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  

Сыртқы экономикалық байланыс 

және мемлекеттік басқару/ 

Внешнеэкономические связи и 

государственное управление/ 

Foreign economic relations and 

public administration 

 

 

КП 

 

 

ТК 

Инвестициялық 

ҥдерістер 

Арнайы экономикалық 

аймақ 

Индустриалды- 

инновациялық іс 

әрекеттер 

Инвестиционные процессы 

Специальная экономическая 

зона 

Индустриально- 

инновационная 

деятельность 

 
Investment processes 

Special Economic Zone 

Industrial and innovative 

activities 

 

 

5 
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КП 

 
ТК 

HR менеджмент 

Тайм менеджмент 

Сапаны басқару 

HR менеджмент 

Тайм менеджмент 

Управление качеством 

HR Management 

Time management 

Quality Management 

 
5 

 

 

 

 
КП 

 

 

 

 
ТК 

 

Халықаралық 

коммерциялық 

кәсіпкерлік 

Сыртқы экономикалық 

қызметті мемлекеттік 

басқару 

Сыртқы экономикалық 

сауда 

 

Международное 

коммерческое 

предпринимательство 

Государственное 

управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

Внешнеэкономическая 

торговля 

 

 
International Commercial 

Entrepreneurship 

State management of foreign 

economic activity 

Foreign economic trade 

 

 

 

 
5 

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

1 траектория : Әлеуметтік-экономикалық ҧйымдастыру және мәліметтерді басқару/ Социально-экономическая организация и управление 

данными/ Socio-economic organization and data management 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік-экономикалық және 

муниципалды басқару/ 

Социально-экономическое и 

муниципальное управление/ 

Socio-economic and municipal 

management 

 

 

КП 

 

 

ТК 

Әлеуметтік – 

экономикалық 

процестерді жоспарлау 

Әлеуметтік – 

экономикалық болжау 

Әлеуметтік сала және 

экономика 

Планирование социально- 

экономических процессов 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Социальная сфера и 

экономика 

 
Planning of socio-economic 

processes 

Socio-economic forecasting 

Social sphere and economy 

5 

 

 

 

 

КП 

 

 

 

 

ТК 

Әлеуметтік саланы 

мемлекеттік реттеу 

Аймақтық әлеуметтік 

– экономиканы 

басқару 

Интелектуалды 

ресурстарды 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 
регулирование социальной 

сферы 
 

Управление региональной 

социально-экономикой 
 

Государственное 

регулирование 

интеллектуальных ресурсов 

State regulation of the social 

sphere 

Regional socio-economic 

Management 

State regulation of intellectual 

resources 

 

 

 

 

 
5 
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КП 

 

 
 

ТК 

 

Қҧрылымды 

муниципалды басқару 

Муниципалды 

менеджмент 

Басқару негіздері 

Муниципальное управление 

структурой 

Муниципальный 

менеджмент 

Основы управления 

Municipal structure management 

Municipal management 

Management Basics 

 

 

 
5 

1 траектория бойынша/По траектории 1/On the trajectory 1: 15 

2 траектория: Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару/ Государственное управление внешнеэкономической деятельностью/ State 

management of foreign economic activity 

 

 

 

 

 

 
 

ҚР инвестицияны тарту мен оны 

мемлекеттік басқару/ 

Государственное управление и 

привлечение инвестиций в РК/ 

Public administration and investment 

attraction in the Republic of 

Kazakhstan 

 

 

 

КП 

 

 

 

ТК 

Сыртқы экономикалық 

қызметтерді 

мемлекеттік басқару 

Сыртқы сауданы 

мемлекеттік реттеу 

Қазақстан 

Республикасының 

сыртқы саясаты 

Государственное управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

Государственное 

регулирование внешней 

торговли 

Внешняя политика Республики 

Казахстан 

State management of foreign 

economic activity 

State regulation of foreign 

trade 

Foreign Policy of the Republic 

of Kazakhstan 

 

 

 

5 

 

 

 

 
КП 

 

 

 

 
ТК 

Инвестициялық 

ҥдерістерді 

мемлекеттік басқару 

Арнайы экономикалық 

аймаққа 

инвесторларды тарту 

Индустриалды- 

инновациялық іс 

әрекетті мемлекеттік 

реттеу 

Государственное управление 

инвестиционными процессами 

Привлечение инвесторов в 

специальную экономическую 

зону 

Государственное 

регулирование индустриально- 

инновационной деятельности 

State management of 

investment processes 

Attracting investors to the 

special economic zone 

State regulation of industrial 

and innovative activities 

 

 

 

 
5 

 

 

 

КП 

 

 

 

ТК 

 

Стратегиялық 

менеджмент 

Инновациялық 

менеджмент 

Индустриалды 

менеджмент 

 

Стратегический менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Индустриальный менеджмент 

 

Strategic management 

Innovation management 

Industrial management 

 

 

 

5 
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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 жҧмысты (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 ҥйлестірілу 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      +  +   +     

Экономикалық теория 
    +     +  +    

Менеджмент 
     +    +  +    

Маркетинг 
+        + +  +    

Оқу практика 
     +   +      + 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 
+      +       +  
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Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ӛзекті мәселелері 

 +   + +          

Микроэкономика         + +  +    

Статистика          +  +   + 

Макроэкономика         + +   +  + 

Халықаралық экономика         + +  + +   

Экономиканы мемлекеттік 

реттеу 

  
+ 

 
+ 

    + +     

Инвестициялық жобаларды 

басқару және экономикалық 

бағалау 

        + +  + +   

Ақша.Несие.Банктер     +     +  +    

Экономикалық саясат       +   +   +  + 

Бизнесті ҧйымдастыру     +       +   + 

Мемлекеттік органдардағы 

менеджмент 

      
+ 

 +    +  + 

Бухгалтерлік есеп негіздері         +   + +   

Халықаралық менеджмент      +   +      + 

Салық ісі     +    +      + 

Мемлекет және бизнес +    +          + 

Кәсіпорынның қаржы- 
    +     +  +    
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экономикалық талдауы                

Мемлекеттік бюджет     +     +    + + 

Еңбек нарығының 

экономикасы 

     
+ 

  +  +     

Әлеуметтік экономика       +  +  +     

Мемлекеттік қызметтің 

негіздері және модельдері 

      
+ 

     +  + 

Адам ресурстарын басқару      +   +  +     

Мемлекеттік басқару теориясы     +   +  +      

Аймақтық экономика       +      +  + 

Мемлекеттік қызметкер 

этикасы 

      
+ 

 +    +  + 

Ӛндірістік практика (ҥзіліссіз) 
+      +       + + 

Ӛндірістік (кәсіби) / 

дипломалды практика 

 

+ 
      

+ 

      + + 

Инвестициялық ҥдерістер 
      +  +      + 

HR менеджмент 
  +    +  +       

Халықаралық коммерциялық 

кәсіпкерлік 

     
+ + 

 +      + 

 

Әлеуметтік-экономикалық 
     

+ 
  

+ 
 

+ 
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процестерді жоспарлау                

Әлеуметтік саланы 

мемлекеттік реттеу 

     
+ 

  +  +     

Қҧрылымды муниципалды 

басқару 

         +  +   + 

Сыртқы экономикалық 

қызметтерді мемлекеттік 

басқару 

        + +   +  + 

Инвестициялық ҥдерістерді 
мемлекеттік басқару 

        +  +    + 

Стратегиялық менеджмент 
        + +  +    
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Ф-19-06/07 

1.4. Білім беру бағдарламасы пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 
 

 

 
Пәннің атауы 

 

 
Сипаттама 

 
Оқыту 

нәтижелерінің 

коды 

 

 
Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Казакстанның казіргі заман тарихы - тарихи кезеңдер туралы шынайы, толык 

білім беру, мемлекеттіліктің калыптасуы мен дамуы, ондағы тарихи-мәдени 

ҥдерістердің ҥздіксіздігі мен сабактастығы, Ҧлы Дала аумағындағы 

мемлекеттілік пен ӛркениеттердің эволюциясына, тарихтың сабактары мен 

заңдарын тҧтастай және объективті тҥрде карастыруды кӛздеген казіргі Отан 

тарихының ғылыми-негізді тҧжырымдамасын жасауға білім алушылардың 

назарын аудару. 

 
 

ON 2 

ON 3 
ON 4 

 
Шетел тілі 

Шет тілдік білім беру ҥдерісінде студенттердің мәдениетаралық- 

коммуникативтік қҧзіреттерін жеткілікті және базалық, стандарттық 

деңгейлерінде қалыптастыру болып табылады. 

 
ON 7 

ON 8 

 
Қазақ (орыс) тілі 

Оқу циклы пәні ретінде орыс тілі курсы университеттің қазақ бӛлімшелерінің 

студенттеріне арналған. Қазіргі жаһандану жағдайында шет тілдері қоғамның 

зияткерлік әлеуетін қалыптастырудың тиімді қҧралы мәртебесін алады. 

 
ON 7 

ON 8 

 

Дене шынықтыру 

Пәннің мақсаты студенттердің физикалық дайындығын қамтамасыз ету, болашақ 

еңбек қызметінде физикалық жҥктемелерді, жҥйке-психикалық кернеулерді және 

қолайсыз факторларды тҧрақты ауыстыру болып табылады. Дене тәрбиесіне оң 

эмоционалдық қарым-қатынас жасау, оған деген қажеттілікті қалыптастыру, 
салауатты ӛмір салтына мақсат қою, физикалық жетілдіру. 

 
ON 6 

 

Әлеуметтану/ Саясаттану 

Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуындағы негізгі кезеңдерін сипаттайды. 

Қазақстандағы саяси ойдың тарихын зерттейді. Қоғамдық ӛмір жҥйесіндегі 

саясатты айқындайды. Билікті саяси қҧбылыс ретінде қарастырады. Қоғамның 

саяси жҥйесін тҥсіндіреді. Мемлекет және азаматтық қоғам зерттейді. Адам мен 

қоғам жӛніндегі ғылымдардың ішінен, әлеуметтік дҥние, тҧлғаның әлеуметтік 

ӛзара қатынастары жӛніндегі ғылым-әлеуметтану маңызды орынды иеленеді. 

ON 1 
ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 13 
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Мәдениеттану /Психология 

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының 

кӛптҥрлілігін, мәдениетті аксиологиялық, ӛркениеттік, қҧрылымдық, 

антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын тҥсіндіреді. Психологиялық 

қҧбылыстарды жҥйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру 

негізінде олардың психологиялық ойлауын дамытуды, сонымен қатар, болашақ 

мҧғалімдердің психологиялық даярлығын кҥшейтуге мҥмкіндік береді. 

 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 11 

 

 
Ақпараттық-коммуникативтік 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр тҥрлі 

салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жҧмыс ҥшін, ӛздігінен 

білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және 

тҧлғалық қҧзыреттіліктерін игеру мҥмкіндік береді. Курс тәжірибелік 

мақсатымен қатар, білім беру және тәрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой- 

ӛрісін кеңейтуде жалпы мәдениеті мен білімділігінің ӛсуін іске асырады. 

 
 

ON 8 
ON 9 

 

 
Философия 

Философияның қазіргі заманғы маман дайындау жҥйесіндегі рӛлі, оның зерттеу 

объектісі – адам және оның табиғатпен, қоғаммен арақатынасыарқылы 

анықталады. Философия адамның кӛзқарастық, адамгершіліктік және 

ӛмірмәндік қҧндылықтарын қалыптастырады. Философия курсы негізгі даму 

кезеңдері, қазақ халқының философиялық ойының ерекшеліктері туралы білім 

алады.Философияның негізгі мәселелермен, ҧғымдарымен және 

категорияларымен танысады. 

 
 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

 

 

 

Имиджеология 

Табиғи ресурстарды ҧтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың 

заманауи әдістері туралы теориялық және практикалық білімдерді 

қалыптастыра отырып, экономиканы, кәсіпкерлік іс-әрекеттерді, кәсіпкерлік 

қызметтің тҥрлерін, экологиялық білім, білік пен дағдыларды қоршаған ортамен 

қалыптастырудың теориялық негіздерін оқып ҥйретеді. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы азаматтығын жҥйелі тҥрде білу арқылы сыбайлас жемқорлық 

саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дҥниетаным мен қҧқықтық 
мәдениетті қалыптастырады. 

 

 
ON 6 

ON 8 

ON 11 

 

Экономикалық теория 

Экономикалық теорияның функцияларын сипаттайды. Экономикалық теорияның 

функцияларын анықтайды. Шектелген ресурстар әлемінде игіліктерді ӛндіру, 

бӛлу және тҧтыну процесіндегі адамдардың мінез-қҧлқын айқындайды; 

қоғамның игіліктерді ӛндіру және оларды қоғамның әртҥрлі топтары арасында 

бӛлу ҥшін органикалық ресурстарды пайдалануын ҥйретеді. 

 

ON 5 

ON 10 

ON 12 

 

Менеджмент 

Менеджменттегі негізгі ережелерді ашады және басқарудағы проблемалық 

мәселелерді қалыптастырады. Басқару қызметіндегі әдістерді сыныптайды. 

Ҧйымдастырушылық процестерді бағалайды және басқарушылық шешімдердің 

дамуына ықпал етеді. Инновациялық менеджменттегі ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін   талдайды   және   бағалайды.   Ҧйым   негізделген   стратегиялық, 

 

ON 6 

ON 10 

ON 12 
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 тактикалық және жедел шешімдерді әзірлейтін әдіснамалық принциптерді, 

әдістемелік қҧралдарды жобалайды. 

 

 
Маркетинг 

Студенттердің маркетингі туралы философия, стратегия және нарықтық қызмет 

тактикасы және қазіргі Қазақстан жағдайында оны жҥзеге асыру ерекшелігі 

туралы тҧтас тҥсініктерін қалыптастырады. Маркетингтің негізгі ҧғымдары мен 
функцияларын, сондай-ақ басқарудың маркетингтік тәсілінің қҧралдарын ашады. 

ON 1 

ON 9 

ON 10 
ON 12 

 

 

 

Оқу практика 

Оқу практикасының мақсаты - алынған теориялық білімді кеңейту, тереңдету 

және бекіту, қаржы, несие ҧйымдарының тәжірибесін зерделеу негізінде қаржы, 

ақша айналымы, ақша-несие саясаты, банктік қызмет, инвестиция және 

сақтандыру, қаржылық-экономикалық талдау саласында қажетті практикалық 

дағдыларды игеру. Сондай-ақ, меншіктің әр тҥрлі формасындағы кәсіпорындар 

мен ҧйымдар, сонымен қатар ӛндірістік дағдылар мен еңбекті ғылыми 
ҧйымдастыру негіздерін игеру. 

 
 

ON 6 

ON 9 

ON 15 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

Экономикалық және қҧқықтық заңнаманы, оның санаттары мен функцияларын 

тҥсіндіреді.Экономика мен қҧқықтың негізгі анықтамаларын жіктеу арқылы 

сипаттайды. Тәжірибеде экономикалық қҧқықтық актілерді қолданады. Қоғамда 

орын алған сыбайлас жемқорлық пен қылмыстарға қарсы іс-қимылды талдайды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрестің қҧқықтық және экономикалық 
тҧжырымдамаларын жобалауды қалыптастырады. 

 
ON 1 

ON 7 

ON 14 

Қоғамдық сананы жыңғыртудың 

ӛзекті мәселелері 

Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын айқындайды. Жастардың 

рухани мәдениетінің даму бағыттарын тҥсіндіреді. Қоғамдық сананың жандануы 

мен қазіргі мәдени қҧндылықтарды салыстырады. Ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру, 

бақылау дағдыларын қалыптастырады. Мемлекетіміздің тҧрақтылығын сақтауда 
бәсекеге қабілетті ҧрпақ тәрбиелейді. 

 

ON 2 

ON 5 

ON 6 

Микроэкономика Микроэкомиканың категориясының негізгі ҧғымдарын, заңдылықтарын 

анықтайды. Жеке кәсіпорындағы, ҥй шаруашылығындағы, жеке саладағы 

экономикалық қҧбылыстар туралы, шектеулі баламалылық, ресурстардың 

ҧтымдылығы жағдайында шешімдер қабылдау процесі туралы ғылыми 

тҥсініктерді қалыптастырады. Микро деңгейде практикалық басқару қызметінде 

экономикалық талдаудың іргелі принциптері мен рәсімдерін қолдану 
дағдыларын қалыптастырады. 

 
 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

Статистика Курстың негізгісімен анықталатын статикалық ғылым саласындағы білім 

алушылардың білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастырады. Қазіргі 

жағдайда шешім қабылдау қҧралы ретінде статистиканы ҧсынады. 

Корреляциялық және регрессиялық талдау әдістерін ҧсынады. Статикалық 

кӛрсеткіштер негізінде шешім қабылдауды анықтауға ықпал етеді. 

 

ON 10 

ON 12 

ON 15 
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Макроэкономика Макро деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестердің негіздерін анықтайды. 

Нарықтық экономиканың мәні мен қҧрылымын, сҧраныс пен ҧсыныстың 

жиынтық теориясының негіздерін тҥсіндіреді. Ол экономиканың негізгі 

мәселелерін сипаттайды: циклдік ауытқулар, жҧмыссыздық, инфляция. 

Макроэкономикалық талдаудың негізгі қҧралдарын жіктейді. 
Макроэкономикалық жаттығулар мен есептерді шешу әдістерін баяндайды. 

 

ON 9 

ON 10 

ON 13 

ON 15 

Халықаралық экономика Студенттер мемлекеттік сипаттағы әртҥрлі экономикалық субъектілердің 

тауарлар мен қызметтердің, капиталдың, жҧмыс кҥшінің және технологияның 

халықаралық алмасуы, мемлекеттердің тиімді сыртқы экономикалық саясатын 

жҥзеге асыру, мемлекетаралық және ҥкіметаралық келісімдер мәселелерін қарау 

саласындағы ӛзара іс-қимылын зерттейді. Халықаралық экономикалық 

қатынастардың рӛлі мен мәнін тҥсіне отырып, халықаралық экономиканың даму 
заңдылықтарын тҥсіну әдістеріне иелік ету. 

 
ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

Экономиканы мемлекеттік реттеу Экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттарының ағашын қҧруға кӛмектеседі. 

Экономиканы реттеудің мемлекет қолданатын нысандары мен әдістерінің 

тиімділігін жоққа шығарады. Алынған экономикалық білімді басқару қызметінің 

тиімділігін арттыру ҥшін пайдаланады экономиканы мемлекеттік реттеу 

жағдайын талдайды. 

 

ON 3 

ON 5 

ON 10 

ON 11 

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 тҥсіндіреді. Кҥрделі 

салымдарды экономикалық негіздеу әдістемесін әзірлейді. Инвестициялық 

жобалардың тиімділігін талдайды және баға береді. Инвестициялық жобалардың 
тиімділігін талдайды және баға береді. 

 

ON 9 

ON 10 

ON 12 
ON 13 

Ақша.Несие.Банктер Ҧлттық және әлемдік экономиканы дамытудағы ақшаның мәнін, функцияларын, 

рӛлін анықтайды. Ақша-кредит саласын реттеу әдістерін сипаттайды. 

Халықаралық экономикалық айналымдағы ақша-несие қатынастарының жҧмыс 

істеу негіздерін сипаттайды.Мемлекеттің несие жҥйесінің қҧрылымын 

бағалайды. Тиісті практикалық дағдыларды игеру ҥшін курстың теориялық 
білімін қолданады.Ақша айналымын тиімді ҧйымдастыруды әзірлейді. 

 
ON 5 

ON 10 
ON 12 

 

 
Экономикалық саясат 

Әлеуметтік-экономикалық процестерге мемлекеттік ықпал ету әдістерін, 

қҧралдары мен нысандарын айқындайды, экономикалық стратегияның сол 

немесе ӛзге тҥрлерінің іске асырылуын талдайды. Экономиканы басқару, 

мемлекеттің мақсаттарына, міндеттеріне, мҥдделеріне сәйкес экономикалық 

процестерге белгілі бір бағыт беру саласындағы жҥйелерді пайдаланады. 

ON 7 

ON 10 

ON 13 

ON 15 
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Бизнесті ҧйымдастыру 

Кәсіпкерлікті меншік нысандары, қызмет салалары, қызметкерлер саны, 

тәуекелдер бойынша жіктейді. Нарықты зерттеуді талдаудың заманауи әдістерін, 

қҧралдарын таңдайды. Бизнестің экономикалық тиімділігін талдауды бағалайды. 

Шағын бизнесті дамытудың басым бағыттарын суреттейді, бизнес тҥрін таңдау 
кезінде мәселелерді шешеді. 

 

ON 5 

ON 12 
ON 15 

 

Мемлекеттік органдардағы 

менеджмент 

Мемлекеттік органдардың ҧйымдастырылуы мен деңгейін айқындайды. 

Басқарудың заманауи әдістерін қолданады. Мемлекеттік басқарудағы заманауи 

менеджмент тиімділігінің тӛмендеу себептерін талдайды. Адам ресурстарын 

басқару жҥйесін ҧйымдастырудың әдіснамасын сипаттайды. Ҧйым 

қызметкерлерінің уәждемесін пайдаланады. Ҧйымның кадрлық жоспарлауын 
және қызметкерлерді қабылдауды талдайды. 

ON 7 

ON 9 

ON 13 
ON 15 

 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық және практикалық аспектілерін 

сипаттайды. Есептік деректерді дайындау ҥшін 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 жҥргізеді. 

 
ON 9 

ON 12 

ON 13 

Халықаралық менеджмент Шет елдердегі ҧжымдық қызмет жағдайында кәсіпорындарды ҧтымды 

ҧйымдастыру мен басқарудың теориялық және практикалық аспектілерін 

сипаттайды, экспорттағы, импорттағы, технологиялармен алмасудағы, бірлескен 

кәсіпорындардағы, шетелде қызмет кӛрсету мен ӛндірудегі сыртқы 

экономикалық байланыстарды талдайды. 

 

ON 6 

ON 9 
ON 15 

 

 
Салық ісі 

Мемлекеттің салық жҥйесінің қалыптасуының жиынтығын сипаттайды. 

Мемлекет қызметін қаржылық қамтамасыз ету мақсатында ҧйымдар мен жеке 

тҧлғалардан алынатын тӛлемді айқындайды. Мемлекеттің салық жҥйесін 

қҧрудың белгіленген салықтарының, принциптерінің, нысандары мен әдістерінің 

жиынтығын бағалайды. Мемлекеттік салық қҧрылымдарының жеке және заңды 
тҧлғалардан ақша қаражатын мәжбҥрлеп алып қоюының тҥсінігін тҥсіндіреді. 

 
ON 5 

ON 9 
ON 15 

Мемлекет және бизнес Экономикалық ӛмірдегі мемлекеттік органдарды анықтайды. Ол қазіргі 

экономиканы және мемлекеттің экономиканың жҧмысына әсер ету жолдарын 

сипаттайды. Ҥкіметтің, бизнестің, мҥдделі топтар мен жҧртшылықтың 

ынтымақтастығы жӛніндегі білімді пайдаланады. Ҥкімет пен бизнес арасындағы 

қатынастардың рӛлі мен мәнін сипаттайды. Экономиканың циклдік дамуы 

жағдайында мемлекет пен бизнестің бейімделуін бағалайды. 

 
ON 1 

ON 5 

ON 15 

Кәсіпорынның қаржы- 

экономикалық талдауы 

Кәсіпорын экономикасын сипаттайды. Кәсіпорынды сандық және сапалық 

параметрлер бойынша жіктейді. Талдау жҥргізу кезінде кәсіпорынның қаржы- 
 

ON 5 
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 шаруашылық қызметінің жағдайын бағалайды. Тәсілдерді салыстыру кезінде 

параметрлерді қолданады. Сапалы ӛнім шығару бойынша кәсіпорынның 

заманауи технологиялық базасының макетін жасайды. 

ON 10 

ON 12 

 

 

Мемлекеттік бюджет 

Мемлекеттік қазына есебінен қанағаттандырылуға тиісті қажеттіліктерді 

айқындайды. Бюджеттік баптардың факторлық талдауын, мемлекеттік қаржы 

ресурстарын қалыптастыру нысандары мен әдістерін пайдаланады. Бюджет 

тапшылығының пайда болу себептерін тҥсіндіреді. Салық бересі деңгейін 

бюджет кірісіне пайызбен сыныптайды. Шоғырландырылған бюджет 

кірістеріндегі аймақтық бюджет кірістерінің ҥлес салмағын бағалайды. 

Фискалдық саясаттың тиімділігін сипаттайды. 

 

ON 5 

ON 10 

ON 14 

ON 15 

Еңбек нарығының экономикасы Жҧмыспен қамту салалары арасындағы жҧмыс кҥшінің артуын және жҧмыспен 

қамтылған қызметкерлер санын анықтайды. Қазақстан Республикасының 

Конституциясы мен заңдарында кепілдік берілген шеңберде халықтың ӛсімін 

молайтуды қолдау ҥшін жеткілікті деңгейде жҧмыспен қамтуды қамтамасыз ету 

ҧғымы.Корпоративтік және жеке капиталды пайдаланады. Адамдарды ҧйымнан 

ҧйымға жҧмысқа орналастыруды сипаттайды. Еңбек ресурстарын және олардың 

ҧдайы ӛндірілуін бағалайды. 

ON 6 

ON 9 

ON 11 

Әлеуметтік экономика Ғылыми білім саласын, қызметі мен экономика саласын анықтайды. Жеке 

дамудың жетістігін, сондай-ақ адамзаттың прогресіне ықпал етуді сипаттайды. 

Экономикалық қызметті пайдаланады. Әлеуметтік экономиканың 
тҧжырымдамалық негіздерін бағалайды. 

ON 7 

ON 9 

ON 11 

Мемлекеттік қызметтің негіздері 

және модельдері 

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін зерделейді, адами фактордың 

маңыздылығын тҥсіндіреді. тиімді кадрлық жҧмысты жҥзеге асыруға 

бағытталған. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін, тиімді кадр тетіктерін 

қалыптастырады. Мемлекеттік қызметке кірудің тиімді және ашық тәртібін 

талдайды. Мемлекеттік қызметшілердің ҥздіксіз кәсіби даму мҥмкіндігін, жҧмыс 

нәтижелері мен сыйақы жҥйесінің ӛзара байланысын айқындайды. 

 

ON 7 

ON 13 

ON 15 

Адам ресурстарын басқару Қызметкерлерді іріктеуді, оқытуды бағалайды. Бизнесті басқару әдістерін 

сипаттайды жҧмысқа қабылдау ережелері мен ішкі еңбек тәртібінің сәйкестігін 

сипаттайды. Ҧйым мен еңбек ҧжымының (әдетте кәсіподақ) ӛкілдері арасындағы 

тікелей делдал талдайды. Басқарудың материалдық-техникалық жабдықталуын 
сипаттайды. Еңбек және материалдық ресурстар кеңістігін пайдаланады. 

 

ON 6 

ON 9 

ON 11 

Мемлекеттік басқару теориясы Мемлекеттік және жергілікті басқару жҥйесінің теориялық аспектілерін, оның 

ішінде мемлекеттік басқарудың мәні мен ерекшеліктерін қарастырады. Оның 

заңдарын,   принциптерін,   нысандары   мен   әдістерін,   мемлекеттік   басқару 
субъектісі мен объектісінің ерекшеліктерін сипаттайды. Мемлекеттің қызметін 

ON 5 

ON 8 
ON 10 
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 талдайды.  

Аймақтық экономика Әр тҥрлі аймақтық экономикалық жҥйелерді анықтайды. Мемлекеттік саясат 

нысандарын жҥзеге асыру механизмін сипаттайды. Ҧлттық экономиканы 

аймақтық басқарудағы мемлекеттік реттеудің қолданылатын әдістері мен 

қҧралдарына талдау жасайды. Экономикалық циклдің әртҥрлі кезеңдерінде 

қолданылатын мемлекеттік ықпал ету әдістері мен қҧралдарын әзірлейді. 
Мемлекеттік билік органдарының нормативтік актілерін бағалайды. 

 
ON 7 

ON 13 
ON 15 

Мемлекеттік қызметкер этикасы Пәнді игерудің мақсаты-студенттерде мемлекеттік және муниципалды 

қызметкерлердің кәсіби этикасы мәселелері туралы тҧтас тҥсінік қалыптастыру; 

этикалық нормалар мен мораль басымдылығымен іскерлік қатынастардың 
теориясы мен практикасы саласында кең және жҥйелі білім алуға ықпал ету. 

ON 7 

ON 9 

ON 13 
ON 15 

 

 

Ӛндірістік практика (ҥзіліссіз) 

Студенттердің арнайы пәндер мен мамандандыру пәндерін оқу кезінде алған 

теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді, кеңейтуді анықтайды. Ӛндірістік 

меншік нысанындағы ҧйымдарда кәсіпорынды ҧйымдастыру және басқару 

мәселелерін талқылайды. Ӛзіндік жҧмыстың практикалық дағдыларын 

бағалайды. Әр тҥрлі меншік нысанындағы компаниялар мен фирмалардың 

жҧмысын сипаттайды. Ӛндірістік практика барысында алынған деректер мен 
материалдарды талдайды. 

 

ON 1 

ON 7 

ON 14 

ON 15 

 

Ӛндірістік (кәсіби) /Дипломалды 

практика 

Деректерді жинауды, талдауды және ӛңдеуді анықтайды. Қаржылық, 

бухгалтерлік және басқа ақпаратты ажыратады. Ақпараттық шолу мен 

аналитикалық есепті шешеді. Стандартты теориялық және эконометриялық 

модельдерді сипаттайды. Алынған нәтижелерді мазмҧнды тҥсіндіреді.Талдау 

және зерттеу міндеттерін шешу ҥшін қазіргі заманғы техникалық қҧралдар мен 
ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларын әзірлейді. 

ON 1 

ON 7 

ON 14 

ON 15 

Инвестициялық ҥдерістер Ӛндірістің басқа салаларындағы ӛнеркәсіпке, қҧрылысқа, ауыл 

шаруашылығына және шаруашылық жҥргізуші субъектіге арналған 

шығындардың жиынтығын мҥлік тҥрінде айқындайды, инвестициялық 

процесті қаржыландырудың нарықтық тетігінің біріздендірілуін 

бағалайды, тиімді инвестициялық тетікті қалыптастырады, ӛнеркәсіптік 

ӛндірісті қалпына келтіруге және сапаны қайта қҧруға әртҥрлі тәсілдерді 
ҧсынады. 

 

ON 7 

ON 9 
ON 15 

HR Менеджмент Еңбек қызметінің адами ресурстарын анықтайды. Адам ресурстарын басқару 

жҥйесін ҧйымдастырудың әдіснамасын сипаттайды. Ҧйым қызметкерлерінің 

уәждемесін пайдаланады. Ҧйымның кадрлық жоспарлауын және қызметкерлерді 

қабылдауды талдайды. Қызметкерлердің кәсіби бағдары мен бейімделуін 
бағалайды. Ҧйымның кадрлық саясатын жасайды. 

 

ON 3 

ON 7 

ON 9 
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Халықаралық коммерциялық 

кәсіпкерлік 

Әлемдік нарықтың негізгі кӛрсеткіштерін анықтайды. Сыртқы экономикалық 

мәміленің тиімділігін анықтау әдістерін қолданады. Сыртқы экономикалық 

қызметті реттеудің ерекшеліктерін сипаттайды. Ҧйымдардың Фирмаішілік 

жоспарының сыртқы экономикалық бӛлімін бағалайды. Халықаралық 

экономикалық қатынастардың мәні мен негізгі нысандары туралы білімді 
қалыптастырады. 

ON 6 

ON 7 

ON 9 

ON 15 

1 траектория: Әлеуметтік-экономикалық ҧйымдастыру және мәліметтерді басқару 

Әлеуметтік-экономикалық 

процестерді жоспарлау 

Әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау экономиканы мемлекеттік 

реттеу қҧралы ретінде анықталады. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлауының мәні, объектісі, пәні, жҥйесі, әдістемесі және әдістерімен 

танысады. Стратегиялық жоспарлау логикасы зерттелінеді. Дамыған елдерде 

әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлау тәжірибесін зерделеудің 

маңызы анықталады. Ӛсу қарқынын болжау, қҧрылым және ӛндірістің тиімділігі 

зерттеледі. Аймақтық стратегиялық жоспарлаудың мәні мен принциптері 

сипатталады. 

 

 
ON 6 

ON 9 
ON 11 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік 

реттеу 

Әлеуметтік басқару жҥйесінің теориялық аспектілерін, оның ішінде мемлекеттік 

басқарудың мәні мен ерекшеліктерін қарастырады. Оның заңдарын, 

принциптерін, нысандары мен әдістерін, мемлекеттік басқару субъектісі мен 
объектісінің ерекшеліктерін сипаттайды. Мемлекеттің қызметін талдайды. 

ON 6 

ON 9 

ON 11 

Қҧрылымды муниципалды басқару Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының қҧрылымын зерттейді. Коммуналдық 

қызметтің негізгі мәселелерін анықтайды. Муниципалдық меншікті басқару 

бойынша сайланған және басқа да жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының 

қызметін талдайды. Әр тҥрлі деңгейдегі әлеуметтік қауымдастықтарды 

бағалайды. Муниципалдық басқару саласында әдістерді әзірлейді. 

 

ON 10 

ON 12 

ON 15 

2 траектория: Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару 

Сыртқы экономикалық қызметті 

мемлекеттік басқару 

Халықаралық сауда мәмілелерін дайындау, келісім-шарттық бағдарламаларды 

талдайды және есептейді. Сыртқы сауда келісімдерінің негізгі талаптарымен 

танысады. Әлемдік нарықтағы сауда іскерлік операцияларымен, сыртқы сауда 

қҧжаттарының тҥрлерімен танысады. Шетелдік серіктестіктер ҥшін 

коммерциялық ҧсыныстар мен сҧраныстарды дайындайды меңгереді. Қоғамда 

болып жатқан экономикалық ҥдерістерді тҥсіндіреді. Қазақстандық және әлемдік 
экономиканың даму ҥрдістерін талдайды. 

 

ON 9 

ON 10 

ON 13 

ON 15 

Инвестициялық ҥдерістерді 

мемлекеттік басқару 

Пәннің мақсаты-ішкі және шетелдік инвестицияларды тарту және тиімді 

пайдалану жолдары мен әдістері, инвестициялық ағындар мен инвестициялық 

нарықтың қҧрамын басқару ерекшеліктері туралы теориялық және практикалық 
тәжірибе мен ғылыми білімді жалпылау; мемлекеттің инвестициялық саясатын 

ON 9 

ON 11 

ON 15 
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 қалыптастыру стратегиясы мен тактикасы мәселелерін, оның экономикалық 

негізін, инвестициялық ресурстарды оңтайлы пайдаланудың принциптері мен 

негізгі жолдарын, тікелей инвестицияларды муниципалды қолдау мәселелерін, 

сондай-ақ шетелдік инвестицияларды тартудың нысандары мен негізгі 
бағыттарын зерттеу. 

 

Стратегиялық менеджмент Білім алушылар ҧйымның микро және макро ортасының қҧрамдастарын 

стратегиялық талдау мен болжаудың негізгі әдістерін, оның ішкі ортасын, 

ҧйымның бәсекеге қабілеттілігін бағалау критерийлерін, қабылданған даму 

стратегияларын іске асыруды басқару тәсілдерін, стратегиялық бақылауды білу, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізудің баламалы стратегияларын талдай білу және 
ҧйымның дамуының басым стратегияларын таңдауды меңгереді. 

 
ON 9 

ON 10 
ON 12 
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Ф-19-06/08 

2. ОҚУ ҤДЕРІСІН ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ 

2.1. Оқу ҥдерісін ҧйымдастыру 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 

Ӛндірістік (ҥзіліссіз)    /2 кр /2 кр /2 кр /2 кр   8 кр 

Ӛндірістік 

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 қҧралдары 
 

Технологиялық карта 
 

 

№ Қҧзыреттер Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау формалары Меңгеру 

нәтижесі 

1 КҚ 1; 

КҚ 2; 

КҚ 3; 

КҚ 4; 

КҚ 5; 

1. Лекция. 

2. Семинар. 
3. Курстық жҧмыс бойынша 

семинар. 

4. Практикалық курс 

бойынша семинар. 

5. Практикалық жҧмыстар. 
6. Оқытушы басшылығымен 

жҧмыс. 

7. Ӛзіндік жҧмыс. 

8. Ӛндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша 

жҧмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық 

сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Ӛндірістік жҧмыстар. 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдар 

ды іздеу. 
2. Әдебиеттерді шолу. 
3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

4. Қажетті зерттеулер 

жҥргізу 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. Жҧмыс нәтижелерін 

қорғау. 

Білім: 

- білу; 

- тҥсіну; 

- 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 

кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

кӛрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі 

есте сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын ӛте аз 

мӛлшерде есте 

сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы 
меңгерілген оқу 

материалдарын мҥлде 

есте сақтамағанын 
кӛрсетеді. 

Тҥсіну білім алушы оқу 
материалдарын толық 

тҥсінгендігін кӛрсетеді. 

білім алушы оқу 

материалдарын аз 

мӛлшерде тҥсінгендігін 

кӛрсетеді. 

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай 

тҥсінгендігі туралы 
мағлҧмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын толықтай 

тҥсінбегендігі туралы 

мағлҧмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын мҥлде 

тҥсінбегендігі туралы 

мағлҧмат береді. 

Қолдану оқу материалын 

тҥсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

тҥсінумен  жаңа 

жағдаяттарда оны толық 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала тҥсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

тҥсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мҥлдем пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық кӛрсете алады 

(негізгі  идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады,  жҥйе 

қҧраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

алатынын  кӛрсетеді 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады,  жҥйе 

қҧраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы   шектеулі/ 

жартылай талдай алатынын 

кӛрсетеді (негізгі идеяларды, 

астарлы  мағынаны 

ажыратады,    жҥйе 

қҧраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді  (негізгі 

идеяларды,  астарлы 

мағынаны ажыратады, 

жҥйе қҧраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мҥлдем 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге    қатысты, 
ӛзінің жеке критерийлері 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге    қатысты, 
ӛзінің жеке критерийлері 

оқу материалын/ 

тапсырманы  берілген 

критерийлерге         қатысты, 
ӛзінің жеке критерийлері т.б. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге    қатысты, 
ӛзінің жеке критерийлері 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 
қатысты, ӛзінің   жеке 
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 т.б. жағынан толықтай 

бағалауды кӛрсетеді. 

т.б. жағынан аз ғана 

қателіктермен бағалай 

алатынын кӛрсетеді. 

жағынан шектеулі/жартылай 

бағалай алатынын кӛрсетеді. 

т.б. жағынан толықтай 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

критерийлері  т.б. 

жағынан мҥлдем 

бағалай алмайтынын 
кӛрсетеді. 

Қҧрасты- 

ру 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн,  модель, 

қҧрылым, т.с.с.) 

қҧрастыруды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн,  модель, 

қҧрылым, т.с.с.) аз ғана 

қателіктермен қҧрастыра 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн, модель, қҧрылым, 

т.с.с.) шектеулі/жартылай 

қҧрастыратынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн,  модель, 

қҧрылым, т.с.с.) толықтай 

қҧрастыра алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 
жоспарын мҥлдем 

қҧрастыра 

алмайтынын кӛрсетеді. 

 

3.2. Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

 

3.2. Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс қҧзыреттерге қатысты соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жҥйелі 

тҥрде бақыланып, бағаланып отырады. Ол ҥшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала келесі шаралар жҥзеге 

асырылады: 

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

оқытушы мен білім алушының элементтері, оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып семестрге тиесілі 100 балдық ҧпай бақылау формаларына 

(теңдей бӛлінуі шарт емес) бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

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

ҧпай біркелкі бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан келесі шаралар жҥзеге асырылады: 
2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жҥйелі тҥрде орындауы ҧйымдастырылады және орындау нәтижелері ӛз 

уақытында бағаланып отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта кӛрсетілген ҧпайдан артық бола алмайды және міндетті тҥрде орындалған жҧмыс/ меңгерілген 

қҧзырет деңгейіне байланысты максимал ҧпайдың сәйкес бӛлігін қҧрайды. 

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 ҧпайы анықталып, университеттің “Аралық 

аттестаттауды ҧйымдастыру және ӛткізу ережесі” талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 

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

бар әріптік жҥйеге және дәстҥрлі жҥйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және 

"қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады. 
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2.6 "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта ӛтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мҥмкіндігіне ие. 

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

барлық тҥрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жҧмысының барлық тҥрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

["Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ҧйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бҧйрығы. 

2.8 Білім алушылардың ҥлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің тәртібін ЖОО ӛзінің академиялық 

саясатына және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстҥрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) 

аударылған балдық-рейтингтік әріптік жҥйесі бойынша белгіленеді. 

2.9 Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері бағалаудың деңгейлік ҥлгіге және ECTS (иситиэс) дәстҥрлі 

бағалар шәкілене сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жҥйесі бойынша бағаланады. Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің 

қҧзыретіне (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады. 

2.10 Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады: 

1) академиялық ҥлгермеушілігі; 

2) академиялық адалдық қағидаттарын бҧзғаны ҥшін; 

3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖОО жарғысын бҧзғаны ҥшін; 

4) білім беру қызметтерін кӛрсету туралы шарттың талаптарын бҧзғаны ҥшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу қҧнын тӛлемеген жағдайда; 

5) ӛз еркімен. 

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

Ҥшінші 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 мҥмкіндігінен айырылады. Бҧл ретте, білім алушы ӛз қалауынша 

басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа білім беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы ӛз қалауынша жалпы білім беретін пәндер циклінен басқа, 

"қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмҧнында болмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауысады. ЖОО-дан оқудан шығарылған білім 
алушыға ЖОО бірінші басшысы қол қойған және мӛрмен 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 тҥрде жазылады. [Тиісті ҥлгідегі білім беру ҧйымдары қызметінің ҥлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бҧйрығы. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


