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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

6В04101–«Менеджмент» білім беру бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 604 қаулысымен бекітілген "Білім 

туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 43-1-бабының 2- тармақшасына сәйкес жоғары білім беру МЖМБС, 

тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына (ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы), ҚР БҒМ 2018 жыл 

12 қазандағы № 563 бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту технологиясы (өзгерістермен және толықтырулармен) бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру ережелеріне, жалпы білім беру пәндер циклі бойынша типтік оқу бағдарламаларына (ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 

бұйрығы) сәйкес әзірленді. 

"Менеджмент" білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттілігін және жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін 

бакалаврларды даярлаудың құзыретті моделі негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттілігін, олардың дайындық деңгейін 

және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

"Менеджмент" білім беру бағдарламасы Дублин дескрипторлары студенттерінің жоғары білімнің бірінші деңгейіндегі (бакалавриат) 

дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген игерілген құзыреттіліктерді 

көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасының деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де қалыптасады. 
Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқу нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқу саласындағы озық білімге сүйене отырып, оқу саласындағы білім мен түсінікті көрсету; 

2) білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікірлер қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге; 

4) теориялық және тәжірибелік білімді зерттелетін бағыттағы оқу, тәжірибелік және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдануға; 

5) оқылатын аймақта қосымша білім беруді өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

6) ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білуге және оларды зерттеу саласында қолдануға; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі байланыстар туралы білімді және 

түсінікті қолдануға; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің мағынасын түсіну. 

Академиялық адалдықтың негізгі қағидалары: 

1) академиялық адалдық пен оқу жұмысындағы өзара сыйластықты қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде 

қамтамасыз ету; 

2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және объективті ережелерін бекіту; 

3) басқа білім беру ұйымдарының тексерілген транскрипттері негізінде студенттік кредиттерді берудің нақты механизмі мен тәртібін 

анықтай отырып, студенттерді оқытудың дәйекті және үздіксіз траекториясын қамтамасыз ету; 

4) оқытушының академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ете отырып, тәлімгер ретінде өз оқушыларына деген құрметін 

көрсету; 

5) оқу үдерісіне  қатысушыларды академиялық адалдықты көтеру және қорғау үшін мақтау және ынталандыру; 

6) оқытушының нақты тәртіп саясатын, студенттен күтілетін талаптарды анықтауы; 

7) оқытушының студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері саясатын анықтауы; 



3 

 

8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау; 

9) студенттерге білімдік, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық адалдықтың көрінуіне жол бермейтін 

академиялық орта құру. 

Білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу процесін ұйымдастыру және жүргізу тәсілі академияны кредиттік оқыту технологиясы негізінде 

жүзеге асырады. 

Білім беру бағдарламасы (ББ) бүкіл оқу кезеңіне арналған оқыту модульдерінің жиынтығы мен бірізділігі ретінде жасалған және 

«Менеджмент» ББ-де «Бизнес және менеджмент бакалавры» дәрежесін беру үшін қажетті құзыреттерді игеруге бағытталған. Модульдерді 

пайдалану білім беру бағдарламаларын жетілдіру мен оқыту әдістерінің қол жетімділігіне қол жеткізудің негізгі бағыты болып табылады. 

«Менеджмент» ББ білім беру бағдарламасының мазмұны үш циклді пәндерден тұрады - жалпы білім беретін пәндер (бұдан әрі - ОӘД), 

базалық пәндер (бұдан әрі - ДБ) және негізгі пәндер (бұдан әрі - ПД). 

"Менеджмент" білім беру бағдарламасының мазмұны үш циклден тұрады – жалпы білім беру пәндері (бұдан әрі – ЖБП), базалық 

пәндер (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндер (бұдан әрі – БП) пәндерінен тұрады. 

ЖБП циклы міндетті компонент (бұдан әрі – МК), ЖОО компоненті (бұдан әрі – ЖООК) және(немесе) таңдау компоненті (бұдан әрі 

–ТК) пәндерін қамтиды. БП және БП циклдары ЖООК және ТК пәндерін қамтиды. ЖООК және ТК  олар Академиямен анықталады, еңбек 

нарығының қажеттілігін, жұмыс берушілердің үміттерін және білім алушының жеке мүдделерін ескереді. 

ЖБП циклінің көлемі жоғары білім беру бағдарламасы 56 академиялық кредиттен тұрады. Оның ішінде 51 академиялық кредит 

міндетті компонент пәндеріне бөлінеді: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Қазақ (орыс) тілі, Шет тілі, Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Дене шынықтыру, Әлеуметтік-саяси білім модулі (саясаттану, әлеуметтану, 

мәдениеттану, психология). 

Сонымен қатар білім алушылар "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтиханды сол академиялық 

кезеңде аяқтағаннан кейін тапсырады. 

ЖБП  циклінің міндетті компоненті пәндері: 

1) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білу негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның, салауатты өмір салтына назар 

аудара отырып, мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде коммуникациялық бағдарламалар құра отырып, идеялық, азаматтық және 

адамгершілік позицияларын қалыптастыруға бағытталған; өзін-өзі жетілдіру және кәсіби жетістікке; 

2) болашақ маманның дүниетанымын, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыру негізінде оның әлеуметтік-мәдени 

дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттер жүйесін қалыптастырады; 

3) мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту; 

4) заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру және олардың өмірі мен жұмысының барлық салаларында 

қолдану арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал ету; 

5) өмір бойы өзін-өзі дамыту және тәрбиелеу дағдыларын қалыптастырады; 

6) қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни тұрғыдан ойлауға және өзін-өзі жетілдіруге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. 

БП циклы оқу пәндерін оқып, кәсіптік іс-тәжірибеден өтуді қамтиды және  112 кем емес академиялық кредитті құрайды. 

БП циклы оқу пәндері мен кәсіптік іс-тәжірибелердің түрлерін, соның ішінде өндірістік және диплом алды іс-тәжірибелерді қамтиды, 

олардың көлемі  60 академиялық кредитті құрайды. 

Кәсіби  іс-тәжірибе. Кәсіби практика (оқу, өндірістік, диплом алдындағы) ББ «Менеджмент» білім беру бағдарламасының ажырамас 

бөлігі болып табылады және студенттердің жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді 
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көздейді; менеджерлердің кәсіби дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға, сондай-ақ түлектің біліктілік сипаттамаларына сәйкес қажетті 

іскерліктер мен дағдыларды игеруді көздейді. 

Қорытынды аттестация.Қорытынды аттестаттаудың мақсаты білім беру бағдарламасын оқуды аяқталғаннан кейін қол жеткізілген 

негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін бағалау болып табылады. 

Қорытынды аттестаттау жоғары білімнің білім беру бағдарламасының жалпы көлеміндегі кемінде 12 академиялық кредитті құрайды 

және дипломдық жұмыс немесе дипломдық жобаны жазу және қорғау түрінде жүзеге асырылады. 

Сонымен бірге дипломдық жұмыс немесе дипломдық жобаның орнына келесі санаттағы адамдар үшін екі кешенді емтихан 

тапсырылады: 

1) денсаулығына байланысты ауруханада ұзақ уақыт емделу; 

2) ерекше білім беру қажеттіліктері бар, оның ішінде мүгедек балаларды, бала кезінен мүгедектерді, I топтағы мүгедектерді; 

3) жүкті әйелдер немесе 2 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеу; 

4) оқуды аяқтайтын сырттай  оқитын студенттер. 

Кешенді емтиханды тапсыру үшін студент Академия президенті-ректорының атына өтініш жазып, тиісті құжатты ұсынады. 

Кешенді емтихан бағдарламасы жоғары білімнің білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығының талаптарына сай 

интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттерді көрсетеді. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты - жоғары білім берудің білім беру бағдарламасын зерттеу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген 

оқыту нәтижелері мен игерілген құзыреттіліктерді бағалау. 

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі критериі  білім алушының барлық оқу кезеңінде 240 кем емес 

академиялық кредитті, студенттің оқу қызметінің барлық түрлерін игеру болып табылады. 

"Менеджмент" білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен тұлғаларға бизнес 

және басқару  бакалавры дәрежесі беріледі және жоғары білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) бірге беріледі, қосымша ББ 

бітірушісіне  жалпыеуропалық  (Diploma Supplement) қосымшасы  беріледі. 

Оқытудың нәтижелерін көрсететін «Менеджмент» білім беру бағдарламасы негізінде оқу жоспарлары (жұмыс оқу жоспарлары, 

студенттердің жеке оқу жоспары) және пәндер бойынша жұмыс бағдарламасы (силлабустар) жасалады. 

Оқыту нәтижелері «Менеджмент» БП бойынша бизнес және басқару  бакалавры (ҰБШ 6-біліктілік деңгейі) бойынша оқыту 

нәтижелері білім беру бағдарламасының паспортында көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасы Ұлттық біліктілік шеңберіне, Салалық біліктілік шеңберіне және Кәсіби стандарттарға сәйкес жасалған. 

Білім беру бағдарламасын құру кезінде оқытушылар құрамының, студенттер мен жұмыс берушілердің тілектері мен ұсыныстары 

ескерілді: э.ғ.к., профессор- Сыздықова К.Ш. ,  э.ғ.м., аға оқытушы - Касенова А.М.,  «Менеджмент» ББ студенті -Байзакова А.Ш. , 

«Менеджмент» ББ магистранты -Солтангулов А. , «Меркурий Проект» ЖШС директоры- Егешбаева А.Б., «Keruen Logistic» ЖШС директоры- 

Казгулова Д.Б.  

«Менеджмент» ББ түлегінің негізгі құзыреттері келесі кестеде көрсетілген: 
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Кәсіби 

стандарт 

атауы  

Кәсіби қызмет түрі Еңбек 

функциялары 

Біліктілік  талаптары Қызмет атаулары Біліктілік деңгейі 

 «Жалпы 

адами 

ресурстарды 

басқару» 

18.12.2019  № 

255 

Кеңес беру және 

басқару бойынша 

кәсіби қызмет 

 

 

 

 

 

Ұйым 

стратегиясын 

әзірлеу және 

жүзеге асыру 

Дағдылар мен біліктілігі  

-- Еңбек қатынастарын және 

адам ресурстарын тартудың 

өзге түрлері шеңберінде 

туындайтын өзге де 

қатынастарды басқару 

мәселелерін реттейтін ҚР 

нормативтік-құқықтық 

актілерін түсіну; 

- Ұйымның стратегиялық 

құжаттарын жүйелеу; 

- Ұйымның адам ресурстарын 

басқару жүйесін талдау; 

-Ұйымның адами 

ресурстарын басқаруды 

SWOT талдау, ұйымның 

жетілу деңгейін талдау; 

-Ұйымның бизнес-

стратегиясына сәйкес 

менеджердің функцияларын 

түсіну және құру; 

- Ұйым басшылығына және 

барлық мүдделі тараптарға 

сұрақтар бойынша кеңес беру 

және кері байланыс беру. 

Менеджер 

 

Бакалавриат 

БҰШ 6-біліктілік 

деңгейі 

  Кәсіпорын 

қызметінің 

стратегиясын 

тұрақты бағалау 

және тиімділігін 

арттыру 

- Кәсіпорынның даму 

стратегиясының тиімділігін 

бағалау; 

- Қолданыстағы 

бағдарламалардағы, 

рәсімдер мен процестердегі 

кемшіліктер мен 

проблемалық аймақтарды 

талдау және анықтау; 

  



6 

 

- Процестерді, рәсімдерді және 

технологияларды енгізу 

бойынша коммуникациялар 

жоспарын әзірлеу; 

- Басқарушылық шешімдерді 

ақпараттық қолдау; 

- Басқарушылық шешімдер 

қабылдау мақсатында орын 

алған немесе ықтимал 

проблемалар, тәуекелдер 

туралы ұйым басшылығын 

хабардар ету; 

- Қызметкерлердің 

қызметтерге 

қанағаттанушылығын зерттеу. 

  Тәуекелдерді 

басқару  

- Тәуекелдердің мониторингі 

және талдау; 

- Қызметкерлердің 

қанағаттану деңгейін зерттеу, 

сауалнама нәтижелерін 

талдау; 

-  Инновациялық процестерді, 

технологиялар мен 

құралдарды бағалау 

нәтижелерін талдау; 

-  Персоналдың қызметіне, 

еңбек қатынастарын реттеуге 

байланысты тәуекелдерді, 

басқару саласындағы 

қаржылық тәуекелдерді 

талдау; 

- Оңтайлы басқару 

шешімдерін таңдау 

мақсатында тәуекелдерді, 

сондай-ақ тәуекелдердің 

пайда болуына әсер ететін 

факторларды сәйкестендіру 
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және талдау; 

- Тәуекелдердің басталуынан 

болатын әсерді бағалау, 

сондай-ақ болжанатын 

әсердің басталуын төмендету 

бойынша рәсімдерді әзірлеу 

және келісу; 

- Тәуекелдерді азайту және 

алдын алу; 

- Ұйымның тәуекелдер 

деңгейін бақылау. 

 

 

«6В04101-Менеджмент»  БББ түлегінің біліктілік моделі» 

 

Жалпы құзыреттер 

Жалпы білімділік 

ЖҚ-1 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі орны мен рөлін түсіну қабілеті 

ЖҚ-2 Азаматтық ұстанымды қалыптастыру және патриотизмді дамыту қабілеті 

ЖҚ-3 Тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарау қабілеті 

ЖҚ-4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді шарлау мүмкіндігі 

ЖҚ-5 Мемлекеттік және орыс тілдерінде жазбаша және ауызша коммуникацияны жүзеге асыру қабілеті 

ЖҚ-6 Шет тілдерінің бірінде іскерлік қарым-қатынас, кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті 

ЖҚ-7 Әр түрлі ақпараттық ресурстармен және технологиялармен жұмыс істеу мүмкіндігі 

ЖҚ-8 Ақпаратты алудың, сақтаудың, іздеудің, жүйелеудің, өңдеудің және берудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

қолдану қабілеті 

ЖҚ-9 Философиялық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну қабілеті 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктер 

ЖҚ-10 Кәсіби тапсырмаларды адамгершілік, кәсіби этика және қызметтік этикет нормаларына сәйкес орындай білу 

ЖҚ-11 Ұжымда  жұмыс істей білу 

ЖҚ-12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және басқа айырмашылықтарға төзе білу 

ЖҚ-13 Кәсіби қызмет процесінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және оларды сындарлы түрде шешу мүмкіндігі 

Жалпы кәсіби құзыреттіліктер 

ЖКҚ-1 Кәсіби қызметті реттейтін негізгі құқықтық құжаттарға бағдар жасай білу 

ЖКҚ-2 Қойылған тапсырмаға сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау мүмкіндігі 

ЖКҚ-3 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және оларды қабылдау мен іске асыруға жауап беру 
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ЖКҚ-4 Адам ресурстарын басқару стратегиясын жасауға қатысу, оларды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге 

асыру мүмкіндігі 

ЖКҚ-5 Іскерлік байланысты, келіссөздер мен кездесулерді жүргізу мүмкіндігі 

ЖКҚ-6 Іскери ақпараттарды өңдеудің заманауи әдістерін қолдана білу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып стандартты мәселелерді шешу 

Кәсіби құзыреттіліктер  

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет 

КҚ-1 Стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивация мен көшбасшылықтың негізгі теорияларын қолдана білу 

және топтық жұмысты ұйымдастыру 

КҚ-2 Персоналды басқарудың заманауи технологиялары негізінде жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі әдістерін қолдану 

мүмкіндігі, соның ішінде мәдениетаралық ортада 

КҚ-3 Стратегиялық талдау, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған ұйымның стратегиясын құру дағдыларын 

игеру 

КҚ-4 Инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қаржылық басқарудың негізгі әдістерін қолдану мүмкіндігі 

КҚ -5 Жобаларды басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ -6 Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін маркетингтік құжаттарды дайындау дағдыларын қолдана білу 

Кәсіпкерлік қызмет 

КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін игеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро- және макроэкономикалық құбылыстар туралы 

ғылыми түсінікке ие болу 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістерін, мемлекеттік сектордың экономикадағы рөлін білу және түсіну мүмкіндігі 

КҚ -9 Кәсіп жүргізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау мүмкіндігі 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау үшін пайдалану мүмкіндігі 

КҚ -11 Жаңа ұйымдарды құру және дамыту бойынша бизнес-жоспарларды құра білу (қызмет салалары, өнімдер және т.б.) 

КҚ -12 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалау мүмкіндігі 

Ақпараттық-талдамалық қызмет 

КҚ-13 Макроэкономикалық ортаның ұйымдардың жұмысына әсерін бағалау мүмкіндігі 

КҚ -14 Маркетингтік басқару шешімдерін қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолдана білу, экономикалық және 

қаржылық модельдерді құру 

КҚ -15 Әр түрлі көрсеткіштер бойынша мәліметтер базасын жүргізу мүмкіндігі 

КҚ -16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдар тәжірибесінде бизнес-процестерді қайта құру әдістерін қолдану мүмкіндігі 

КҚ -17 Қаржылық есептілікті талдау және инвестициялық, несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау мүмкіндігі 

Арнайы құзыреттіліктер  

Ғылыми-зерттеу қызметі 

АҚ-1 Зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдай білу 

АҚ-2 Қолданбалы ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу 
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АҚ-3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорыту және тұжырым жасау, жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша есептер дайындау 

мүмкіндігі 

Кәсіби және мамандандырылған құзыреттіліктер 

АҚ-4 Мотивация теориясының заманауи әдістерін қолдана білу және оларды персоналды басқаруда қолдану 

АҚ-5 Менеджердің этикалық және іскерлік сапаларына ие болу және басқару мәдениетін иелену мүмкіндігі 

АҚ-6 Ұжымдағы  жанжалды мәселелерді шеше білу 

АҚ-7 Тәуекелдерді анықтау және бағалау, персоналды басқару бойынша шешім қабылдау мүмкіндігі 

АҚ-8 Экономикалық, қаржылық және еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігін бағалау мүмкіндігі 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

6B04101-Менеджмент (бакалавриат) 

 

№  Атауы Ескерту  

1 ОБ Коды 6В04101 

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 

6В04 - Бизнес, басқару және құқық 

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

6В041 – Бизнес және басқару 

4 Білім беру бағдарламалар тобы В044 Менеджмент және басқару 

5 ОБ коды және атауы 6В04101 – Менеджмент 

6 ОБ түрі Қолданыста  

7 БҰШ  бойынша деңгейі 6 

8 БСШ бойынша деңгейі 6 

9 Берілетін дәреже  «6В04101 Менеджмент» ОБ бойынша  бизнес және басқару  бакалавры 

10 Жалпы кредиттер көлемі 240 

11 Айрықша ерекшеліктері Жоқ  

12 ОБ мақсаты  «Менеджмент» ББ кәсіби қызметтің бір түрі ретінде менеджмент туралы ғылыми түсінік 

қалыптастыруға бағытталған; студенттердің әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың 

жалпы теориялық ережелерін меңгеруі; басқару мәселелерін практикалық шешу дағдылары мен 

дағдыларын игеру; менеджменттің әлемдік тәжірибесін, сонымен қатар қазақстандық 

менеджменттің ерекшеліктерін зерттеу, ұйымдар қызметінің әр түрлі аспектілерін басқарумен 

байланысты практикалық мәселелерді шешуге үйрету. 

13 Оқу бағыты бойынша 

лицензияның  қосымшасының  

болуы 

10 желтоқсан 2014 ж KZ11LAA00003786 ., қосымша нөмірі  025  28 наурыз  2019 ж. 

14 ОБ  аккредиттеуінің  болуы 

(аккредиттеу органының атауы, 

аккредиттеу мерзімі) 

- 

15 Түлектің біліктілік сипаттамасы:  

1) Түлектің біліктілік 

сипаттамасы: 

Кәсіби қызметтің саласы болып мемлекеттік органдар, меншіктің барлық түріндегі мекемелер мен 

ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым байланыстарындағы экономиканы мемлекеттік реттеудің 

басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері табылады. 

2) Қызметтің  кәсіби 

объектілері. 

Қызмет түрлеріне қарамастан ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, 

маркетингтік, басқарушылық, өндірістік, экономикалық және аналитикалық қызметтері 
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3) Кәсіби қызметтің пәні. Меншік нысандары, қатысушылар санаттары (Қазақстан Республикасының резиденттері мен 

резидент еместері), ұйымдық-құқықтық нысандары, республикалық және жергілікті деңгейлердегі 

мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары 

кәсіптік білім беру оқу орындары 

4) Кәсіби қызметтің түрлері. − ұйымдастырушылық - технологиялық; 

−  өндіріс және басқару; 

− жобалық; 

−  ғылыми зерттеулер; 

−  оқу (педагогикалық). 

5) Кәсіби қызметтің 

функциялары. 

- ұлттық экономика салаларын дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын әзірлеуге қатысу; 

- кәсіпорынды басқару қызметін ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және оның нарықтық 

стратегиясын қалыптастыру; 

- барлық бөлімдердің қызметін ұйымдастыруды жақсарту бойынша шараларды әзірлеу, оның 

ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және логистика , сату; 

- өндірістік бағдарламалардың, жобалардың, кәсіпорынды дамыту стратегиясының орындалуын 

қамтамасыз ету; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін жоспарлау және жүзеге 

асыру; 

- еңбекті ұстауға шығындарды жоспарлау, еңбекті ұйымдастыру және реттеу бойынша 

аналитикалық есептеулер жүргізу, жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру және жалақы қорын 

бөлу; 

- жоспарлау, жобалау, жобалау алдындағы құжаттаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігіне 

сараптама жұмыстарын жүргізу; 

- экономикалық талдау жасауды және шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептеріндегі 

қаржылық, бухгалтерлік және басқа ақпаратты түсіндіру және ақпаратты басқару шешімдерін 

қабылдау үшін қолдану; 

- стандартты әдістерге және негізгі құрал-жабдықтардың қолданыстағы нормативтік-құқықтық 

базасына негізделген аналитикалық есептеулер жүргізу, тауарлық-материалдық қорларды басқару, 

шығындарды басқару; кәсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтау; 

- экономикалық негіздеу және материалдық және материалдық емес өндіріс саласындағы 

инновацияларды енгізу; 

- экономикалық - ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің барлық түрлеріне 

мониторинг жүргізу; 

−  экологиялық менеджмент және қоршаған ортаны қорғау нормалары мен стандарттарының 

сақталуын бақылау 

6) Кәсіби қызметтің типтік 

тапсырмалары 

-экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

толыққанды, сапалы негізгі білім алу; 
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. -дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейіне, сауатты және дамыған сөйлеу шеберлігін, 

гуманитарлық мәдениетті, жоғары моральдық, этикалық және құқықтық нормаларды, еңбекті 

ғылыми ұйымдастыруда ойлау мәдениеті мен дағдыларын игеру; 

-шығармашылық, бастамашылдық пен жаңашылдықты дамыту; 

-көп деңгейлі білім берудің келесі сатысында студенттердің үздіксіз білім алуы; 

- еңбек нарығындағы мамандардың бәсекеге қабілеттілігі. 

15 Оқыту нәтижелері  

 

ON1 Әлемнің философиялық және ғылыми суреттерін, табиғат пен қоғамның даму заңдылықтарын, 

адам санасының формалары мен оның қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктерін, рухани және 

материалдық құндылықтардың арақатынасын, олардың адам, қоғам өміріндегі рөлін білу. Ғылым 

мен ғылыми білімнің рөлін, оның құрылымын, формалары мен әдістерін, ғылымның, 

технологияның және техниканың жетістіктерін әзірлеуге және қолдануға байланысты әлеуметтік-

этикалық мәселелерді білу. 

ON2 Жеке тұлғаны қалыптастыру шарттарын, оның өмірін, мәдениетін және қоршаған ортаны 

сақтауға деген еркіндігі мен жауапкершілігін білу.Қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен 

қоғамның әлеуметтік-психологиялық құбылыстарын, жеке тұлғаның әлеуметтік бейімделу 

жолдарын білу. 

ON3 Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынастардың этикалық және құқықтық нормаларын 

басшылыққа алу. Өндірістің техникалық және экономикалық тиімділігіне әсер ететін факторларды 

қолдану. 

ON4 Әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді терең талдай білу және өз жұмысында 

әлеуметтік-гуманитарлық және іргелі ғылымдардың әдістерін қолдану. Кәсіпорынды басқару 

стратегиясының экономикалық негіздемесін есептеу және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

үшін инновациялық жобаларға бизнес-жоспар құру мүмкіндігі. 

ON5 Ауызша және жазбаша қарым-қатынас, оның ішінде шет тілін білу. Әр түрлі әлеуметтік 

жағдайларда және топта жұмыс істей алуы. 

ON6 Кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық қызметін экономикалық талдау 

дағдыларын қолдана білу. Ғылыми ақпараттардың үлкен көлемімен жұмыс істеу, оның әртүрлі 

көздерімен өз бетінше жұмыс жасау, алынған нәтижелерді өңдеу, қол жетімді статистикалық және 

есептік деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну мүмкіндігі. 

ON7 Экономикалық объектілерінің қызметін талдау, ғылыми негізделген тұжырымдар жасау және 

өндірісті және басқаруды ұйымдастырудың қажетті формаларын таңдау, басқару шешімдерін 

қабылдау, сапалық сандық талдау мен синтездеу кезінде процестерді, құбылыстарды, жағдайларды 

сипаттау және болжау үшін модельдер құру және пайдалану. 

ON8 Өндірістің нақты жағдайлары, қызмет иерархиясында алға жылжу, басқа аймақтарға ауысу, 

сондай-ақ мамандықтың өзгеруімен анықталатын маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіби 

рөлдерінің өзгеру жағдайларына бейімделу мүмкіндігі. Адамдарды және олардың іс-әрекеттерін 

олардың қабілеттеріне, қабілеттері мен уәждемелеріне қарай басқару мүмкіндігі. 
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ON9 Шешім қабылдай білу. Өзін-өзі дамыту , кәсіби өзін-өзі дамыту мүмкіндігі. 

ON10 Ұлттық және халықаралық сапа стандарттарын білу. Қазақстан Республикасындағы бизнесті 

ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптерін білу. 

16 Сведения о модулях и 

дисциплинах 

Пәндер туралы ақпарат білім беру бағдарламасының қалыптасқан оқу нәтижелерінің қол жетімділік 

матрицасында келтірілген 

 

  



14 

 

Академиялық пәндер арқылы 

білім беру бағдарламасының қалыптасқан оқу нәтижелерінің қол жетімділік матрицасы 
 

№ Пәндер атауы Пәндердің қысқаша сипаттамасы Кредитте

р 
Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері 

(кодтар) 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

Жалпы білім берeтін пәндер циклі (56 к.) 

Міндетті компонент 51 

1 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Студенттерге Ұлы Дала аумағында болған тарихи 

заңдылықтарды анықтай отырып, қазіргі заманғы 

Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы 

студенттерге объективті тарихи білім беру 

мақсатында мемлекеттіліктің және тарихи-мәдени 

оқиғалардың қалыптасуы мен дамуының мәселелері 

зерттеледі. ХХ ғасыр және Қазақстан тарихының 

бүгінгі күнге дейінгі ғылыми кезеңдеуі. Көпшілік 

алдында сөйлеу, пікірталас кезінде студент маңызды 

тарихи оқиғаларды талдайды және бағалайды; 

олардың себеп-салдарлық байланыстарын 

түсіндіреді; дереккөздермен, тарихнамамен және 

мерзімді басылымдар мен Интернеттегі 

материалдармен жұмыс істейді. Көпшілік алдында 

сөйлеу, пікірталас кезінде студент маңызды тарихи 

оқиғаларды талдайды және бағалайды; олардың 

себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіреді; 

дереккөздермен, тарихнамамен және мерзімді 

басылымдар мен Интернеттегі материалдармен 

жұмыс істейді. 

5 + + +        

2 Шет тілі Курстың мақсаты - шетел тілінің лексикасы мен 

лингвистикалық ерекшеліктерін меңгеру және 

коммуникативті-функционалдық құзыреттілікті 

қалыптастыру, мәдениетаралық және 

коммуникативтік құзыреттілікті жеткілікті деңгейде 

және негізгі жеткіліктілік деңгейінде, шет тіліндегі 

аргументтік дағдыларды қалыптастыру. және 

аударма тіліндегі елдің лингвомәдени 

10 +    +      
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ерекшеліктерін түсіну. Осы курсты оқу нәтижесінде 

студент серіктес пен мәтін авторларының 

коммуникативті ниеттерін түсіну қабілетін игереді, 

тиісті тілдік құралдарды қолдану, шет тіліндегі 

заманауи мәселелердің мүмкін шешімдерін білдіру 

орынды болады . Оқытудың практикалық, ауызша 

(сөйлеу және тыңдау) және көрнекі әдістерін қолдану 

студентке шетелдік мәтіндерді құлақпен түсінуге, 

диалог жүргізуге, прагматикалық, публицистикалық, 

көркемдік және академиялық сипаттағы шынайы 

мәтіндермен жұмыс жасаудың негізгі 

стратегияларын қолдануға мүмкіндік береді. 
3 Қазақ  (орыс) тілі Қазақ тілі: курсты оқып-үйренудің мақсаты - 

әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қатынас құралы 

ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету, 

мәдениетаралық және коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру. Осы курсты оқу 

нәтижесінде студент лингвистикалық және сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдап, қолдана алады, мәтіннің 

нақты мазмұнын жеткізе алады және тұжырым жасай 

алады, мәтіндердің стилі мен жанрлық 

ерекшеліктерін аша алады, этикалық, мәдени және 

әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылай алады. , өз 

көзқарасын білдіру және оны дәлелдеу, түрлі 

коммуникациялық ситуацияларға қатысу. 

Орыс тілі: бұл курсты оқудың мақсаты 

студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын, әлемдік мәдениеттер мен тілдерге 

деген толеранттық қатынасты қалыптастыру болып 

табылады. Осы курсты оқу нәтижесінде студенттер 

сөйлеу әрекетінің түрлерін сәйкес меңгере алады. 

деңгейлік дайындық, күнделікті өмірде, әлеуметтік 

мәдени және кәсіби деңгейде сөйлесу үшін этикалық, 

мәдени және әлеуметтік маңызды мәселелерді 

талқылауға, өз көзқарасын білдіруге және оны 

дәлелдей алуға арналған сөздік қордың жеткілікті 

көлемі. Оқытудың практикалық, вербальды және 

10 +    +      
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визуалды әдістерін қолдана отырып, студент 

мәдениетаралық факторды ескере отырып, кәсіби іс-

әрекеттегі интеллектуалды және әлеуметтік 

мәселелерді шешеді. 
4 Ақпараттық - 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Бұл курстың мақсаты - процестерді, ақпаратты іздеу, 

сақтау және өңдеу әдістерін, цифрлық технологиялар 

арқылы ақпаратты жинау және беру әдістерін сыни 

тұрғыдан бағалау және талдау қабілеттерін дамыту. 

Осы курсты оқу нәтижесінде студенттер 

компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер мен 

желілер архитектурасының тұжырымдамалық 

негіздерін игере алады, АКТ-ны кәсіби іс-әрекетте, 

ғылыми және практикалық жұмыстарда, өзін-өзі 

тәрбиелеу мақсатында қолдану дағдыларын игереді, 

ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін 

ақпараттық интернет-ресурстарды, бұлтты және 

мобильді қызметтерді пайдалану, талдау мен 

деректерді басқару құралдарын әзірлеу, заманауи 

АКТ-ны қолдана отырып жобалық қызметті жүзеге 

асыру.Оқу процесінде компьютерлік ақпараттық 

шеберханаларды қолдана отырып, студент өзінің 

кәсіби қызметінде тіл мен бағдарламалау әдістерін 

қолданады. 

5 + +   +      

5 Философия Курстың мақсаты - философияны әлемді, оның 

негізгі бөлімдерін, проблемалары мен болашақ 

кәсіби іс-әрекеті жағдайында зерттеу әдістерін 

түсінудің ерекше формасы ретінде тұтас көзқарас 

қалыптастыру. Осы курсты оқу нәтижесінде студент 

философиялық, дүниетанымдық және әдістемелік 

мәдениеттің негіздерін игереді, ішкі көзқарас пен 

адамгершілік өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгереді, 

медиа-мәтіндердің, әлеуметтік-мәдени және жеке 

жағдайлардың философиялық аспектілерін талдай 

алады. этикалық шешімдерді негіздеу және 

қабылдау, кәсіби саладағы мәселелердің 

философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды 

зерттеулер жүргізу. Оқытудың екілік әдістерін, 

5 + + +        
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дәрістер-пікірталастарды қолдана отырып, студент 

тәуелсіз шығармашылық әдістемелік және идеялық 

позицияны қалыптастырады. 
6 Дене шынықтыру Бұл курсты оқып-үйренудің мақсаты - студенттердің 

әлеуметтік және жеке құзыреттіліктерін 

қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындалу 

мақсатында денсаулықты сақтау мен нығайтуды 

қамтамасыз ете отырып, дене шынықтыру құралдары 

мен әдістерін мақсатты қолдана білу; босану 

кезіндегі физикалық күш пен жүйке-психикалық 

стресстің тұрақты ауысуына. Осы курсты оқып-

үйренудің нәтижесінде студенттер денсаулықты 

сақтау және оңтайлы кәсіби көрсеткіштерді сақтау, 

физикалық қабілеттерді дамыту үшін жан-жақты 

дағдылар мен дағдыларды игеру үшін өмірлік 

маңызды физикалық сапаларды дамытуда дене 

шынықтыру мен спортты пайдалану туралы негізгі 

ғылыми негізделген білімдер алады. 

8 +  +        

7 Әлеуметтану, 

саясаттану 

Курсқа әр түрлі әлеуметтік-гуманитарлық тұрғыда 

қарастырылатын қазіргі заманғы Қазақстанның 

әлеуметтануы мен саясатына қатысты мәселелер 

блогы кіреді.Сыныпта оқушылар кейстер мен 

тапсырмалар бойынша топта жұмыс істеуге, өз 

пікірлерін орынды қорғауға және көпшілік алдында 

сөйлеуге үйренеді. 

4 + + +        

8 Психология 

,мәдениеттану 

Оқу үдерісінде кейс-стади, интерактивті әдістерді 

қолдана отырып, студенттер адам және қоғам туралы 

білімді, адамгершілік нормалары мен 

құндылықтарын психология мен мәдениеттің 

байланысы аясында зерттейді. Курс психологиялық 

механизмдерді, олардың адамның және жалпы 

қоғамның мәдениетінің қалыптасуына әсерін 

зерттеуге арналған. Психология мен мәдениеттануды 

білу әлеуметтік және адами проблемалар туралы 

ойлау қабілетін қалыптастыруға, көзқарастар мен 

құндылықтардың алуан түрлілігімен есептесу 

қабілетін дамытуға көмектеседі. 

4 + + +        
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  Матрица РО 51 8 5 5 0 3 0 0 0 0 0 

Жалпы білім пәндердің циклі 

Таңдау компоненті 
9 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

 

Қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы зерттейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаттың негізгі әдістері, Қазақстандағы қоғамдық 

және мемлекеттік саясаттың институционалды 

тәжірибесінің негізгі белгілері. Курстың мәселелері, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, мүдделер 

қақтығысындағы іс-қимыл туралы ақпаратты іздеуді 

және сыни тұрғыдан талдауды үйретеді. 

5    + + +     

Бизнес және кәсіпкерлік  

негіздері 

 

Пән кәсіпкерлік сауаттылықтың негізгі деңгейін 

зерттейді; экономикалық ойлау мәдениеті; мемлекет 

пен шаруашылық агенттерінің экономикалық 

қызметі жүзеге асырылатын қоғамның экономикалық 

өмірі туралы негізгі білімді игеру. Оқытудың 

интерактивті әдістерін қолдана отырып, мысалы: 

кейс-стади, ми шабуылы, студент шектеулі 

ресурстармен бизнес-процестерді түсіну үшін 

ұтымды шешім қабылдайды. 

  +      +  

   5 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

  Матрица РО 56 8 5 6 1 4 1 0 0 1 0 

Базалық пяндер циклы 

Жоғары оқу орнының компоненті 

   Кредиттер ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

10 Экономикадағы 

математика  

 

Курс жоғары математика негіздерін зерттейді. 

Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия, 

математикалық анализ, ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистика тақырыптары. 

Матрицалар мен детерминанттардағы 

арифметикалық амалдарды, SLAE шешімдері, 

туынды және туынды көмегімен функцияны зерттеу, 

интегралдау әдістері және анықталған интегралды 

геометриялық түсіндіру, комбинаторика және 

оқиғаның ықтималдығын есептеуді үйретеді.  

5    + +  + + +  
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11 Экономикалық теория Ол қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары 

және оның тиімді қызмет ету мәселелері, 

экономикалық процестердің даму заңдылықтары, 

экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде 

құрылған негізгі түсініктер, жұмыс істеу 

принциптері туралы білім жүйесін зерттейді. 

нарықтық механизм, өзін-өзі реттеу және 

экономикаға мемлекеттік әсер ету. Студенттердің 

ұлттық және әлемдік экономиканың жағдайы мен 

тенденцияларын талдау қабілеттерін 

қалыптастырады және дамытады; 

6    + + + + +   

12 Эконометрика 

 

Курс келесі тақырыптар мен бөлімдерден тұрады: 

экономикалық пәндердегі эконометриканың орны. 

Эконометриканың қайнар көздері: экономикалық 

теория, әлеуметтік-экономикалық статистика, 

ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика. Модель және мәліметтер түрлері. 

Эконометрика бойынша нұсқаулық. Айнымалы 

түрлері. Эконометрикалық модельдеу кезеңдері. 

Зерттеу гипотезасының тұжырымы. Жүргізілген 

эконометрикалық зерттеулер туралы есеп 

құрылымы. Ықтималдықтар теориясының негізгі 

түсініктері және эконометрикада қолданылатын 

статистика. Ықтималдықтар теориясының негізгі 

түсініктері. Жалпы популяция және іріктеме. 

Үлгілердің үлестірімдері және сипаттамалары. 

Статистикалық бағалау. 

6    +  + + +   

13 Микроэкономика  Пән микроэкономикалық көрсеткіштерге, 

микроэкономикалық саланың құрылымына, 

микроэкономикалық жүйелерді басқаратын негізгі 

экономикалық тетіктерге негізделген экономикалық 

жағдайды болжауды, экономикалық талдау мен 

қабылдауды, ауызша және графикалық формада 

микроэкономикалық модельдер құруды, ақша 

ағымдарын мемлекет, шаруашылық жүргізуші 

субъектілер және қаржы институттарын талдауға 

үйретеді. 

5     + + + + +  
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14 Қаржыға кіріспе Курс экономикалық процестерді реттеу бойынша 

мемлекет қабылдаған шешімдерді талдауға және 

бағалауға, алынған ақпаратты бағалау мен талдау 

негізінде бағалау есебін құруға, алған білімдерін 

іскерлік жоспарлау мен бизнесті жобалау жүйесінде 

тәжірибеде қолдануға үйретеді 

6     +  +    

15 Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Пән бухгалтерлік есептің теориялық және 

практикалық негіздерін заманауи ұйымдардың 

қызмет ету шарттарына байланысты зерттеуді 

қамтамасыз етуге арналған. Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің бухгалтерлік есептің мәнін, 

бухгалтерлік қадағалау объектілерін саналы түсінуі, 

бухгалтерлік есеп жүйесін құру және дамыту 

процестері туралы білуі және әр түрлі экономикалық 

операцияларды есепке алу ерекшеліктерін түсінуі 

болып табылады. 

6      +    + 

16 Менеджмент  Менеджменттің мәні мен мазмұны: менеджмент 

ғылым мен өнер өнері ретінде, менеджмент 

компанияны басқару ұйымы ретінде, менеджмент 

басқарушылық шешімдер қабылдау процесі ретінде. 

Менеджменттің негізгі компоненттері. Басқару 

деңгейлері. Менеджменттің пайда болуының тарихи 

алғышарттары. Менеджменттің ұлттық 

сипаттамалары. Алғашқы басқару теорияларының 

қалыптасуы. Ұйымның қасиеттері мен қасиеттері. 

Ұйымға қойылатын талаптар. Басқару жүйесіндегі 

бақылау. Басқару жүйесін ұйымдастыру формалары. 

4    +  + + + +  

17 Маркетинг  Пән маркетингтік зерттеу әдістемесін, сонымен қатар 

әр түрлі типтегі нарықтардың жұмыс істеу 

ерекшеліктерін қолдану арқылы нарықтық 

мүмкіндіктерді зерттейді, ұзақ мерзімді тұрақты 

даму. Маркетинг туралы білім сұранысқа ие тауар 

өндірісін ұйымдастыруға, тұтынушыларға әсер етуге 

және тиімді сатуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

5 + + +  +      

18 Макроэкономика  Пән экономикалық теорияның бөлімі бола отырып, 

экономиканың жалпыланған көрсеткіштерін, 

5    +  + + + +  
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экономикалық өсуді, инфляция, жұмыссыздық 

мәселелерін және т.б. зерттейді. 

Курс экономикалық өсу қарқынын, өндіріс көлемін, 

ұлттық кірісті, бағаның жалпы деңгейін, ақша 

айналымын, жұмыспен қамтуды арттыру, өндірісті 

ұлғайту, экономикалық өсу, дағдарыстар мәселелерін 

зерттейді. 

19 Кәсіби қазақ  (орыс) тілі  

 

Пән қазақ (орыс) тілін оқудың негізгі әдістемелік 

ережелерін, қазақ (орыс) тілінің грамматикасы мен 

стилистикасын меңгеру, қарым-қатынас кезінде 

қолданылатын шешендік өнер техникасын, көпшілік 

алдында сөйлеу және кәсіби қазақ (орыс) тілін 

меңгеру кәсіби әдебиеттермен жұмыс істеу кезінде 

білім және оқу дағдылары. 

4   + + +      

20 Кәсіби бағытталған  шет 

тілі 

Пән шет тілінің негізгі әдістемелік ережелерін, шет 

тілінің грамматикасы мен стилистикасын, қарым-

қатынас кезінде қолданылатын көпшілік алдында 

сөйлеу шеберлігін, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

кезінде кәсіби шет тілін білуге үйретеді. 

4   + + +      

21 Оқу іс-тәжірибесі 

 

Білім беру практикасы кезінде студенттер 

құрылтайшылық және процессуалдық құжаттармен 

танысады, мекемеде, кәсіпорында немесе 

компанияда іс жүргізуді ұйымдастыруды зерттейді. 

Студент студенттер кіріс және шығыс құжаттарын 

есепке алуды, кездесулер мен сессияларды өткізуді 

үйренеді. 

4   + + +  + +   

  Матрица РО 60 1 1 4 9 8 7 7 7 4 1 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

   Кредитте

р 

ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

22 Халықаралық 

экономика 

 

Курс халықаралық ұйымдардың қызметін ажырата 

білуге, халықаралық экономика нысандарын 

сипаттауға, болжау жасауға, бизнесті ұйымдастыруға 

және стратегиялық жоспарлауға, экономиканы 

мемлекеттік реттеу, нарықтық инфрақұрылым 

4    +  +     
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туралы білімді практикада қолдана білуге, болжам 

жасау үшін мәліметтерді талдауға үйретеді. 

экономика 

Халықаралық қаржы 

нарығы 

«Халықаралық қаржы нарықтары» курсы осы 

нарықты құрайтын халықаралық нарықтар мен 

институттардың қызметін бөліп көрсетуге арналған. 

Курсты меңгеру студенттерге Қазақстанның қаржы 

нарығында болып жатқан процестерді және оның 

әлемдегі рөлін түсінуге мүмкіндік береді. 

Бұл курс халықаралық қаржы нарықтары туралы 

білімді едәуір дамытатын, нақтылайтын және 

тереңдететін негізгі теориялық пән болып табылады. 

    + +   +  

23 Бизнесті ұйымдастыру Пән кәсіпкерлік және бизнес саласындағы білімнің 

негізін жасайды. Студенттер кәсіпкерліктің дамитын 

заңдылықтары мен принциптерін қарастырады; 

жұмысшының, менеджердің, кәсіпорын иесінің және 

тұтас қоғамның көзқарасы бойынша бар 

проблемалар; кәсіпорындарды құру тетіктері, 

бизнесті ұйымдастыру тәртібі және оны тиімді 

басқару. 

5         + + 

Кәсіпкерлік Курс мәнін, мазмұнын және қалыптасу шарттарын 

ашады. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнесті 

жоспарлау. Бизнес тәуекелдері. Кәсіпкерлік қызметті 

қаржыландыру. Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлар. 

Іскерлік операцияларды ұйымдастыру. 

Коммерциялық құпия және оны қорғау әдістері. 

Кәсіпкерлік субъектілерінің жауапкершілігі. 

Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік 

қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның 

инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату. 

   +  +   +  

24 Экономикалық талдау Курс толық және сенімді аналитикалық ақпаратты 

қалыптастыруды зерттейді, яғни. қаржылық 

тұрақтылықты, қаржылық нәтижелерді, 

шығындарды, өндіріс пен өткізуді, сондай-ақ жалпы 

өндірістік қызметтің тиімділігін басқару үшін 
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қажетті қызмет тиімділігін талдау және бағалау 

бойынша есептеулер, негіздемелер мен тұжырымдар. 

Өндірістік-

шаруашылық қызметті 

талдау 

 

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін 

талдаудың заманауи әдістерін қарастырады; өндіріс 

тиімділігін арттырудың резервтерін анықтау 

тәсілдері; кәсіпорынның, оның бөлімшелері мен 

қызметкерлерінің қызметін бағалау әдістері. 

Сонымен қатар, ол толық және сенімді аналитикалық 

ақпаратты қалыптастыруды қарастырады, яғни. 

есептеулер 

     + +    

25 1C: Кәсіпорын «1С: Кәсіпорын» ортасында конфигурация мен 

бағдарламалаудың теориялық және практикалық 

базасын меңгеру. 

5      + +    

1С: Бухгалтерия Студенттердің «1С бухгалтерлік есеп» әмбебап 

бухгалтерлік бағдарламаның мысалын қолдана 

отырып, бухгалтер жұмысын автоматтандыруға 

бағытталған заманауи бағдарламалық жасақтаманы 

жасауын тексереді. Қазіргі жағдайда бухгалтерлік 

есепті автоматтандыруға арналған бағдарламалық 

өнімдерді жіктеу мәні. Бухгалтерлік бағдарламаның 

бухгалтерлік ақпараттарды сыртқы және ішкі 

пайдаланушылармен өзара әрекеттесуі. 

     + +    

26 Стратегиялық 

жоспарлау 

Ұйымның стратегиялық жоспарлаудың мәні мен 

мазмұнын нарықтық жағдайда кәсіпорынды басқару 

тұжырымдамасы ретінде зерттеу; - кәсіпорынды 

дамытудың негізгі мәселелерін бөліп көрсетуге және 

оларды шешудің нұсқаларын таңдауға мүмкіндік 

беретін сыртқы және ішкі ортаны стратегиялық 

талдау әдістемесін игеру; - ұйымның орналасқан 

нақты жағдайын ескере отырып, оның стратегиялық 

мақсаттарын қою, миссиясын қалыптастыру және 

стратегиялық бағытты таңдау дағдыларын игеру; - 

Стратегияны іске асыруды жоспарлауда практикалық 

дағдыларды алу; - ұйымдағы стратегиялық 

жоспарлауды ұйымдастыру бойынша қажетті білімді 

алу. 

5   +     +  + 
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Ішкі фирмалық 

жоспарлау 

«Ішкі фирмалық жоспарлау» курсы компанияны 

нарықта жоспарлау әдістемесімен танысуға 

бағытталған. Салалық нарықтардың даму 

тенденцияларын ескере отырып, компанияның күшті 

және әлсіз жақтарын анықтап, талдай алатын, 

жоспарланған шешімдердің экономикалық салдарын 

бағалауға қабілетті, сол арқылы басқаруды 

оңтайландыруға ықпал ететін мамандарды даярлау 

қажет. шешім қабылдау процесі 

   + + + +    

27 Кәсіпорын экономикасы 

 

Курс сипаттамалары мен классификациясы, 

кәсіпорын құрылымы, кәсіпорынды басқару, тауар 

өндірісі және нарық туралы түсінік береді. Мұндай 

ұғымдарды түсіндіреді: өндірістік процесті 

ұйымдастыру және кәсіпорынның негізгі құралдарын 

басқару, және инвестициялық саясат, өнім сапасын 

басқару, кәсіпорындағы еңбекті нормалау негіздері, 

кадрлар. Кәсіпорын жұмысшыларының санын 

жоспарлау. Жұмыс уақытының бюджетін есептеу. 

Кәсіпорынның пайдасы және өндіріс рентабельділігі. 

5    + + +  +  + 

Өндірісті ұйымдастыру Нарықтық қатынастар жүйесіндегі өнеркәсіп пен 

кәсіпорын және олардың дамуының экономикалық 

негіздері. Кәсіпорын ресурстары. Негізгі капитал 

және оны пайдалану тиімділігі. Айналым капиталы 

және оны пайдалану тиімділігі. Тамақ өнеркәсібінің 

шикізат базасы. Еңбек ресурстары және жалақы. 

Нарықтық экономика жағдайындағы баға және баға 

саясаты. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының 

өндірістік қуаты және өнім саясаты. Өнімнің өзіндік 

құны, өндірістің пайдасы мен рентабельділігі. Тамақ 

өнеркәсібіндегі инновациялар мен инвестициялар. 

Қоғамдық өндірісті ұйымдастыру формалары және 

оларды анықтайтын факторлар. Өндірісті 

ұйымдастыру. Нарықтық қатынастар жүйесіндегі 

кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық формалары. 

   + + + +   + 
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Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында негізгі өндірісті 

ұйымдастыру. Өндірісті материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Кәсіпорынды 

жоспарлау 

28 Ұлттық экономика Елдің әлеуметтік-экономикалық моделі. Ұлттық 

экономиканың әлеуеті мен пропорциясы, 

экономикалық өсу, инвестициялар және кәсіпкерлік 

нысандары. Еліміздің экономикалық саясаты. Елдің 

экономикалық ресурстары. Ұлттық экономика 

салалары. 

5    +   +   + 

Аймақтық экономика Аймақтық экономиканың теориялық негіздері. 

Аймақтық экономикалық саясатты қалыптастыру 

тұжырымдамасы мен принциптері. Мемлекеттің 

аймақтық экономикалық саясатын қамтамасыз ету 

құралдары, формалары мен әдістері. Жеке 

аймақтардың экономикалық дамуының 

ерекшеліктері. Аймақтық экономикалық 

менеджмент. Аймақтық нарықтар және олардың 

дамуы. Аймақтық қаржы. Аймақтық экономиканы 

реттеудегі аймақтық маркетингтің рөлі. Еркін 

экономикалық аймақтардың аймақтық экономиканы 

дамытудағы рөлі. 

   +   +   + 

29 Мемлекеттік жергілікті 

басқару 

Мемлекеттік және қоғамдық басқару. Мемлекеттік 

басқару туралы білім жүйесін қалыптастыру және 

дамыту. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру. 

Мемлекеттік басқару процесіндегі мемлекет пен 

қоғамның өзара әрекеті. Атқарушы билік 

органдарының функциялары мен типологиясы. 

Мемлекеттік басқарудың тиімділігі. Аймақтың 

дамуын стратегиялық басқару. Аймақтарды 

дамытудың стратегиялық жоспарларының негізгі 

бағыттары. 

4       +  + + 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің пәні мен 

міндеттері. Макроэкономикалық процестердегі 

мемлекеттің рөлі туралы көзқарастардың 

эволюциясы. Қазіргі кезеңдегі экономиканы 

мемлекеттік реттеудің функциялары, мақсаттары мен 
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бағыттары. Экономиканы мемлекеттік реттеу 

әдістері. Бюджет және салықтар мемлекеттің 

фискалдық саясатының негізгі құралдары ретінде. 

Қаржы нарығы мен ақша айналымын мемлекеттік 

реттеу. Ұлттық жоспарлау, жобалау және 

экономиканы бағдарламалау. Мемлекеттің 

әлеуметтік саясаты. 

30 Экономика 

салаларындағы  сандық 

түрлендіру 

 

Экономикалық ақпарат. Ақпараттық ресурс 

экономикалық қызметті ақпараттандырудың негізі 

ретінде. Ұйымдастыру-экономикалық саладағы 

ақпараттық және ақпараттық процестер. Қазіргі 

экономикадағы ақпараттық жүйелер мен 

технологиялардың мәні, маңызы және даму 

заңдылықтары. Экономикалық ақпаратты өңдеудің 

негізгі әдістері. Негізгі ақпараттық технологияның 

құрылымы: тұжырымдамалық сипаттама деңгейі, 

логикалық деңгей және физикалық деңгей. EIS 

дизайны. Дизайн тапсырмалары. EIS жобалауды 

автоматтандыру. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі 

туралы түсінік. CASE - технологиялар. ЭАЖ 

құрылымдық талдауы мен жобалаудың 

тұжырымдамасы және негізгі принциптері. 

Экономикалық ақпараттық жүйелердегі 

интеллектуалды ақпараттық технологиялар. 

Экономика мен менеджменттегі ХАТ мақсаты мен 

мүмкіндіктері. ЭАЖ-да телекоммуникациялық 

технологияларды дамытудың негізгі бағыттары. 

Мәліметтерді өңдеу мен сақтаудың таратылған 

технологиялары.Корпоративтік ақпараттық жүйелер. 

5  +    +   +  

Салалық экономика Ұйымның өндірістік құрылымы. Ұйымның 

материалдық-техникалық базасы. Ұйымның 

капиталы мен мүлкі. Ұйымның негізгі қорлары. 

Ұйымның (кәсіпорынның) айналым қаражаттары. 

Күрделі салымдар және олардың тиімділігі. 

Ұйымдағы (кәсіпорындағы) еңбек ресурстары және 

еңбекақы. Ұйымның өндірістік бағдарламасы, оны 

негіздеу әдістері. Өндірістік шығындар мен өнім мен 

 +    +   +  
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қызметтердің өзіндік құны. Баға. Ұйымның сыртқы 

экономикалық қызметі. Ұйым қаржысы. Пайда және 

рентабельділік. 

31 Қаржылық 

технологиялардың 

дамуы 

  

Төлемдер мен есеп айырысу түрлері: қолма-қол және 

қолма-қол емес (оның ішінде электрондық); 

тауарлық және тауарлық емес операциялар бойынша; 

біртекті, резидент емес, халықаралық. Қолма-қол 

және қолма-қол ақшасыз төлемдер. Ұлттық төлем 

жүйесі. Электрондық төлем жүйелері. Төлем 

карталары. Халықаралық төлемдер және есеп 

айырысу жүйелері. Интернет-банкинг. Офлайн 

терминалдар. Электрондық ақша. SMS төлемдері. 

5  +  +  +     

Қазіргі қаржылық 

технологиялар 

Курсты оқу нәтижесінде студенттерде қаржылық 

технологиялар нарығының негізгі сегменттері және 

әлемдік тәжірибеде, сондай-ақ Қазақстандағы тиісті 

қаржы өнімдері туралы білімді қалыптастыру 

маңызды.Пән заманауи қаржылық қызметтер 

нарығында бағдарлау тұрғысынан заманауи 

инновациялық технологияларды игеруге 

бағытталған. 

 +  +  +     

32 Электрондық сауданы 

дамыту 

Электрондық сауданың түрлері (модельдері). Әлемде 

және Қазақстанда электрондық сауданың дамуы. 

Электрондық коммерциялық бизнес-клиент (B2C); 

электрондық дүкен түрлері; Ақпараттық жүйе; 

Электрондық дүкендерді құруға арналған 

бағдарламалық құралдар. Электрондық коммерция; 

корпоративті сауда алаңы; электрондық сауда 

алаңдары; Интернеттегі банкинг және төлем 

жүйелері; Интернет-сауда; Интернет-маркетинг; 

жарнама және сайтты ілгерілету; Электрондық 

бизнес кәсіпкерлік қызмет аясының кеңеюі ретінде; 

Электрондық бизнеске көшу кезінде туындайтын 

мәселелер; Электрондық бизнестің қауіпсіздігі; 

электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) 

пайдаланудың техникалық және құқықтық негіздері. 

4   + +       

Интернет-маркетинг Интернеттегі коммуникациялардың маркетинг 

құралдары. Әлеуметтік медианың маркетингтік 

  + +       
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мүмкіндіктері, корпоративтік блогтармен, 

алгоритмдермен, онлайн-қауымдастықтармен жұмыс 

істеу. Сайттың ақпараттық мазмұнын жобалаудың 

практикалық әдістері. Веб-аналитика негіздері және 

аналитикалық есептерді интерпретациялау. 

Интернет-маркетингтің тиімділігін талдау 

   52 0 4 5 14 3 14 12 4 5 8 

  Матрица РО 112 1 5 9 23 11 21 19 11 9 9 

Бейіндеуші пәндер циклы  

Жоғары оқу орнының компоненті  

   Кредитте

р 

ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

33 Персоналды басқару Персоналды басқару жүйесінің қалыптасуы мен 

жұмыс істеуі, персоналды басқару технологиясы, 

оны дамыту, еңбекті бағалау және ұйым 

персоналының жұмысын бағалау, жанжалдар 

теориясы, себептері мен менеджменті бойынша 

теориялық-әдістемелік білім мен жұмыс 

дағдыларының негіздерін зерттейді жанжал. 

4    +   + + +  

34 Басқарушылық 

шешімдерді даярлау  

Курс жағдайда қабылданған басқару шешімдерінің 

сапасын қамтамасыз ету әдістерін зерттейді 

жағдайдың белгісіздік факторларын және 

инвестициялау тәуекелін ескере отырып, сыртқы 

және ішкі ортаның белгісіздігі; басқару 

шешімдерінің тиімділігіне әсер ететін факторларды 

(экономикалық заңдар, ғылыми тәсілдер және т.б.) 

оның бәсекеге қабілеттілігіне жетудің негізгі шарты 

ретінде зерттейді; жоғары сапалы басқару 

шешімдерін әзірлеу, қабылдау, енгізу және 

ынталандыру технологияларын қарастырады; 

басқару жүйесі шеңберінде басқару шешімдерін 

талдау, болжау, оңтайландыру және экономикалық 

негіздеу әдістері туралы білімдерін тереңдетеді; 

нақты жағдайларды ойнау және компьютерлік 

техниканы қолданбай-ақ, практикалық мәселелерді 

шешу арқылы басқару шешімдерін әзірлеудің 

4    +   + + +  
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әдістемелік мәселелерін қолдану тәжірибелік 

дағдыларын береді. 

35 Өндірістік менеджмент  "Өндірістік менеджмент" пәнін меңгерудің мақсаты 

ҚР және шетелдердегі өндірістік-шаруашылық 

объектілерді басқарудың заманауи тәсілдерін 

зерделеу және өндірісті ұйымдастыру процесінің 

мәні туралы базалық білімді қалыптастыру болып 

табылады.  "Өндірістік менеджмент" пәнін оқу кәсіби 

қызметтің келесі міндеттерін шешуге ықпал етеді: 

өндірісті басқарудың қолданыстағы жүйелерін 

зерттеу, өндіріс туралы өте күрделі басқарылатын 

жүйе ретінде түсінік алу, өндіріс жоспарын 

жоспарлау және әзірлеу туралы негізгі ақпаратты 

игеру, еңбекті ынталандыру мен еңбек өнімділігін 

арттырудың озық тәжірибесін зерттеу. 

4    +   + + +  

36 Жобаларды басқару  Бұл курста инвестиция ұғымы, жобаларды талдаудың 

негізгі кезеңдері, оның техникалық, экономикалық 

және қаржылық қолайлылығын алдын-ала дайындау 

және бағалау, бизнес-жоспар, пайыздарды есептеу 

әдістері, дисконттау, инвестициялық жобаларды 

қаржылық-экономикалық бағалаудың негізгі 

ережелері, бағалау ашылады инвестициялық 

тәуекелдер, қаржыландыруды ұйымдастыру, негізгі 

әдістер. 

5      + +    

37 Өндірістік іс-тәжірибе Өндірістік іс-тәжірибе оқу процесінде алған 

теориялық білімдерін бекітеді және тереңдетеді. 

Практика академия қабырғасынан тыс жерде - 

студенттің болашақ мамандығына сәйкес келетін 

кәсіпорындар базасында өтеді. Өту кезеңінде студент 

университетте алған теориялық білімдерін бекітеді, 

болашақ маман рөлінде іс жүзінде кәсіби дағдылар 

мен дағдыларды дамытады. 

10   + +       

38 Диплом алдындағы  іс-

тәжірибе 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе 6В04101 

«Менеджмент» білім беру бағдарламасының 

қорытынды кезеңі болып табылады. Таңдалған 

тақырыпқа сәйкес студент тезиске (жобаға) арналған 

материалдарды зерттейді және жинайды. Оның 

8   + + + + + + +  
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негізгі міндеттері - кәсіби дағдыларды, еңбекті 

ұйымдастыру мен басқару әдістерін меңгеру. 

Тәжірибе деректерді жинау және кәсіпорын қызметін 

талдау үшін жүзеге асырылады, онда зерттелетін 

тақырып бойынша проблемалар және оларды 

студенттің практикалық тәжірибесі негізінде шешу 

жолдары көрініс табуы керек. 

   35 0 0 2 4 1 2 4 3 3 0 

Бейіндеуші пәндер циклы 

Таңдау компоненті  

39 Тәуекелді басқару Пән тәуекелдерді басқару теориясы мен практикасы 

бойынша іргелі және практикалық дайындықты, 

сонымен қатар тәуекелдерді басқару жүйесінің 

тиімділігін бағалау әдістерін меңгеруді, құрылған 

ұйымдарда тәуекелдерді басқарудың заманауи 

тұжырымдамасы туралы білім жүйесін 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді. корпоративтік 

құқықтар және бюджеттік негіз. 

5       +  +  

Құнды қағаздар 

портфелін басқару 

Бағалы қағаздарға инвестициялаудың мәнін, жалпы 

экономикалық құндылығын және ерекшеліктерін 

зерттеу. Инвестициялық жобаның тиімділігін 

анықтау. Портфолио талдауының заманауи 

тұжырымдамаларын, инвестициялық портфолионы 

оңтайландыру теориясын зерттеу. Инвестициялық 

портфельдің тәуекелі мен кірістілігін анықтау. 

Инвестициялық портфельді қалыптастыру әдістері 

мен принциптерін практикалық қолдану. Бағалы 

қағаздар портфелін қайта құрылымдау дәрежесін 

анықтау. 

      +  + + 

40 Стратегиялық 

менеджмент 

Стратегиялық басқарудың теориялық негіздерін 

және қазіргі тәжірибесін оқып үйрену; стратегиялық 

көзқарас пен стратегиялық мақсатты дамытудың 

негізгі кезеңдері; ұйымның миссиясы; мақсаттар, 

стратегиялардың жіктелімдері және оларды әзірлеуді 

ұйымдастыру; ұйымның ішкі және сыртқы ортасын 

диагностикалау; оның бәсекелік күштері. 

5    + +  +    
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Фирманың 

экономикалық 

стратегиясы  

Ол фирмаларды тиімді басқару әдіснамасын, 

сонымен қатар фирмалардың әр түрлі 

стратегияларын, қаржы нарығы құралдарының 

мүмкіндіктері мен мақсаттарын, фирмалардың мінез-

құлық тұжырымдамасын және фирманың бәсекеге 

қабілетті нарықтарын ішкі жағынан да, тұрғысынан 

да зерттейді. өнімнің, шығындардың, кірістіліктің 

және бәсекеге қабілеттіліктің стратегиясы. 

   + +  +    

41 Дағдарысқа қарсы 

менеджмент 

Экономиканың макро- және микро деңгейінде 

дағдарысқа қарсы басқарудың күрделі жүйелерін 

қалыптастыру негіздерін, пайда болу және шешілу 

себептерін зерттеу; дағдарысқа қарсы басқарудың 

мәні; дағдарысқа қарсы кәсіпорынның қаржысын 

бақылау; дағдарысқа қарсы басқарудағы сыртқы 

және ішкі аудит; дағдарысқа қарсы кәсіпорынды 

нақты бағалаудың негізі ретінде басқару есебі; 

дағдарысқа қарсы басқарудың стратегиялары мен 

тактикасын әзірлеу; дағдарысқа қарсы маркетингтік 

стратегияны түсіну. 

5       +  +  

Тәуекел-менеджмент Курс тәуекелдерді басқару жүйесін және басқару 

процесінде туындайтын қаржылық қатынастарды, 

тәуекелдерді басқарудың әр түрлі әдістерін 

зерттейді. Тәуекелді азайту әр түрлі қаржылық 

әдістермен жүзеге асырылады: әртараптандыру, 

лимиттеу, өзін-өзі сақтандыру, сақтандыру және т.б.. 

      +  +  

42 Инновациялық  

менеджмент 

Инновацияның ерекшеліктері мен механизмдері, 

инновацияларды басқару теориясы мен практикасы 

курсы. Инновациялық менеджменттің пайда болуы. 

Инновациялық менеджмент функционалды 

басқарудың бір түрі ретінде. Стратегиялық және 

инновациялық менеджменттің өзара байланысы. 

Инновациялық менеджменттің сипаттамасының 

тәсілдері 

5    +   +    

Инновациялық 

қызметті мемлекеттік 

реттеу 

Курс әлемдік және отандық ғылымның жетістіктерін, 

елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 

инновацияның мәні мен рөлін ескере отырып, 

инновациялық қызметті дамытудың қазіргі жағдайы 

   +   +    
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мен болашақ тенденцияларын зерттейді; 

кәсіпорындағы инновациялық қызметті дамытудағы 

мемлекеттің рөлі; Қазақстан Республикасында 

ғылыми-техникалық және инновациялық қызметті 

жүзеге асыру үшін нормативтік-құқықтық базаның 

маңыздылығы. 

43 Коммуникациялық 

менеджмент 

Ішкі және сыртқы байланыстың міндеттерін 

зерттейді; әр түрлі ұйымдардың PR-бөлімдерінің 

мамандары ретінде байланыс процесін басқару; 

ұйымның негізгі және мақсатты аудиториямен 

байланысының негізгі формалары мен құралдары. 

Сонымен қатар коммуникация процестеріне 

қатысушылардың сипаттамалары мен типтерін 

зерттейді; командадағы қарым-қатынас 

процестерінің принциптері мен заңдылықтары; 

қоғамдық коммуникацияның ерекшеліктері, 

қоғамдық пікірді, имиджді қалыптастыру. 

5   + +     +  

Операциялық  

менеджмент 

Оперативті басқару жедел басқару 

тұжырымдамасының мәнін, қазіргі заманғы және тез 

өзгеріп отыратын нарық жағдайындағы 

кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін, процестің 

жиынтығын қарастырады, оның нәтижесі ұйымның 

барлық деңгейлерінде ағымдағы басқару шешімдерін 

қабылдау болып табылады. 

  + +     +  

   25 0 0 2 6 2 0 8 0 6 1 
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1. Әлеуметтік-саясаттық білімдер модулі 

 

Модуль атауы және шифр  Әлеуметтік-саясаттық білімдер, ЖБП-1 

Модуль типі Жалпы білім пәндерінің циклы  (ЖБП) соның ішінде: міндетті компонент (МК) - 8 

Модуль мазмұны (пәннің)  Әлеуметтану, саясаттану, психология, мәдениеттану 

Академиялық сағаттар саны  240 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  8 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 3-4  

Модуль сипаттамасы Модуль студенттерде қазіргі қоғам мен оның әлеуметтік институттарының негізгі жұмыс істеу 

принциптері, социологиялық, саяси, мәдени және психологиялық ақпарат алудың негізгі көздері мен 

әдістері туралы түсініктерін қалыптастырады, логиканың дамуының негізгі кезеңдерінің мазмұнын ашады 

; ойлау тұжырымдамасының, пайымдаулар мен қорытындылардың негізгі формаларын қарастырады, 

сонымен қатар олармен негізгі логикалық операциялар; ғылыми дәлелдеудің принциптері мен әдістері 

туралы түсінік береді және оқушылардың өзіндік көзқарасын логикалық баяндау және дәлелдеу, пікірталас 

техникасын қолдану дағдыларын дамытады; саяси шындықты шарлауға көмектеседі, оларда белгілі бір 

саяси оқиғалар мен құбылыстарды, саяси ойлау мен мінез-құлық нормаларын бағалауға ғылыми көзқарасты 

дамытады; саяси шындықты бағдарлауға көмектеседі, белгілі бір саяси оқиғалар мен құбылыстарды, саяси 

ойлау мен мінез-құлық нормаларын бағалауға ғылыми көзқарасты дамытады; студенттерде заманауи 

басқарушылық ойлау мен іскерлік тұлғааралық қарым-қатынас саласындағы әр түрлі психологиялық 

мәселелерді шешу қабілеттерін қалыптастырады, игеру процесінде алған білімдерін қолдана отырып, 

қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін, әлеуметтік процестер мен қатынастардың мәнін талдау дағдыларын 

қалыптастырады кәсіби қызметтегі әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ -1 - Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі орны 

мен рөлін түсіне білу; 

ЖҚ-2 - Азаматтықты қалыптастыру және патриотизмді дамыту мүмкіндігі; 

ЖҚ-4 - Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді бағдарлай білу. 

 

 

2. Модуль «Экономика-математикалық дайындық» 

 

Модуль атауы және шифр  Экономико-математикалық дайындық, БПМ-2 

Модуль типі Базалық пәндер циклы  (БП), соның ішінде:жоғарғы оқу орны компоненті (ЖООК)-22 . 

Модуль мазмұны (пәннің)  Экономикалық теория, экономикадағы математика, микроэкономика, эконометрика 

Академиялық сағаттар саны  660 академиялық сағат 
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Академиялық кредиттер саны  22 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 1-2 

Модуль сипаттамасы Макроэкономикалық және микроэкономикалық көрсеткіштерге негізделген экономиканың жағдайын 

болжау. Математикалық әдістерді практикалық басқару саласындағы мәселелерді шешуге, 

функциялардағы айнымалыларды есептеуге, қатарлар теориясын талдауға, ауызша және графикалық 

формада микроэкономикалық модельдер құруға, олардың экономикалармен өзара әрекеттесуі 

жағдайында ашық ұлттық экономиканы талдау құралдарын қолдану басқа елдердің. 

Макроэкономикалық сфераның құрылымын, микроэкономикалық жүйелерді басқаратын негізгі 

экономикалық тетіктерді білу, себеп-салдарлық байланыстарды және экономикалық байланыстарды 

негіздеу, қолданбалы экономикалық мәселелерге математикалық талдау жүргізу, жиынтық сұраныстың 

қалыптасу заңдылықтары және халықаралық айналымдағы тауарлар мен өндіріс факторларына 

жиынтық ұсыныс. Экономикалық талдау жүргізу және оның негізінде шешімдер қабылдау, 

функциялардағы айнымалыларды есептеудің қолданбалы экономикалық мәселелеріне математикалық 

талдау жүргізу, мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің және қаржы институттарының 

ақша ағындарын талдау. Құрылымдық микроэкономикалық нысандарды құру, маркетингтік зерттеулер 

жүргізу, негізгі экономикалық тетіктер, макроэкономикалық жүйелерді басқаратын, шетелдік 

менеджменттің тәжірибесін дұрыс бағалайтын және қолданатын бизнес-жобаларды құрудағы 

білімдерді, дағдыларды қолданыңыз. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ-3 Тарихи мұралар мен мәдени дәстүрлерді құрметтей білу және оларға қамқорлық жасау; 

ЖҚ-7 - Әр түрлі ақпараттық ресурстармен және технологиялармен жұмыс жасау мүмкіндігі; 

ЖКҚ-2 - Қойылған тапсырмаға сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау 

мүмкіндігі; 

КҚ-10 - Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін 

дайындау үшін пайдалану мүмкіндігі. 

 

 

3.Кәсіби дағдылар негізі модулі 

 

Модуль атауы және шифр  Кәсіби дағдылар негізі, БПМ-3 

Модуль типі Базалық пәндер (БП) соның ішінде жоғарғы оқу орын компоненті (ЖООК)-12 

Модуль мазмұны (пәннің)  Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Академиялық сағаттар саны  360 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  12 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 3 
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Модуль сипаттамасы Модульді оқу барысында бухгалтерлік есеп пен қаржының негізгі дағдылары қалыптасады. 

Компанияның қаржылық есептілігінің негізгі формаларымен жұмыс жасаудың негізі қаланған: 

бухгалтерлік баланс және пайда мен шығындар туралы есеп, студенттер оларды құру тәртібін білуі, 

негізгі қаржылық көрсеткіштерді талдай білуі керек. Модульдің негізгі міндеттері қаржылық 

құжаттармен жұмыс жасаудағы негізгі кәсіби дағдыларды игеру болып табылады, оны білу 

компанияның болашақ менеджері үшін маңызды. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ-8 - Ақпаратты алу, сақтау, іздеу, жүйелеу, өңдеу және берудің негізгі әдістерін, әдістері мен 

құралдарын қолдану мүмкіндігі; 

ЖКҚ-3 - Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және олардың қабылдануы 

мен орындалуы үшін жауапкершілік; 

КҚ-3 - Стратегиялық талдау дағдыларын меңгеру, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған ұйымның стратегиясын құру; 

КҚ-7 - Экономикалық білім негіздерін игеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро- және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу. 

 

4. Басқару және тәжірибелік дағдылар модулі 

Модуль атауы және шифр  Басқару және тәжірибелік дағдылар , БПМ -4 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде  жоғары оқу орнының компоненті (ЖООК)-13 

Модуль мазмұны (пәннің)  Менеджмент, маркетинг, Оқу тәжірибесі 

Академиялық сағаттар саны  390 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  13 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 3-4 

Модуль сипаттамасы Модуль бизнесті ұйымдастыру және басқару, жоспарлау, маркетингтік зерттеу әдістемесіне бағдар 

туралы негізгі түсінік береді. Модульдің маңызды міндеті - ішкі және халықаралық нарықтарда мықты 

позицияларға ие болу үшін білім мен дағдыларды қалыптастыру, компанияның және олардың 

тауарларының (қызметтерінің) бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз ету құзыреттілігі, компанияны 

басқаруға бағыттау нарықтық сұраныстар және мәдени ортаға әсер ету және оның элементтері. ... 

Модульді зерделеу кезінде алынған білім тұтынушыларға әсер етіп, тиімді менеджмент пен айналым 

құра отырып, сұранысқа ие тауарлар өндірісін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ-4  Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді бағдарлай білу; 

ЖҚ-9 Дүниетанымды, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну қабілеті; 

ЖҚ-13 Кәсіби қызмет процесінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және оларды сындарлы түрде 

шешу мүмкіндігі; 
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КҚ-1 Іскери ақпараттарды өңдеудің заманауи әдістерін қолдана білу, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып стандартты 

мәселелерді шешу; 

АҚ-5 Менеджердің этикалық және іскерлік қасиеттерін иелену және басқару мәдениетін иелену 

мүмкіндігі. 

 

5. Халықаралық қаржылық нарықтар және макроэкономика модулі 

 

Модуль атауы және шифр  Халықаралық қаржылық нарықтар және макроэкономика, БПМ-5 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде жоғарғы оқу орын компоненті (ЖООК)-5 және таңдау 

компоненті (ТК)-4 

Модуль мазмұны (пәннің)  Халықаралық экономика, халықаралық қаржы нарықтары, макроэкономика 

Академиялық сағаттар саны  270 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  9 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 3-4 

Модуль сипаттамасы Модульдің мақсаты - халықаралық экономика және макроэкономика саласындағы базалық білімді 

қамтамасыз ету; 

тұрақты экономикалық өсудің тұрақтылық жағдайларын қамтамасыз ету, инфляция деңгейін төмендету 

мақсатында біртұтас тұтастық түрінде экономикалық жүйені бөлектеу. 

Модуль студенттердің халықаралық экономика нысандары, тауарлардың халықаралық айырбастау 

саласындағы әр түрлі мемлекеттердің экономикалық субъектілерінің өзара әрекеттесу заңдылықтары, 

тұрақты экономикалық өсімнің тұрақтылығы шарттары және инфляцияны төмендету туралы білімдерін 

қалыптастырады. 

Модуль экономиканың біртұтас нарық ретінде, біртұтас және тұтас жүйе ретінде қалыптасуы мен 

қызмет етуінің негізгі сәттерін зерттейді. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ-1 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі 

орны мен рөлін түсіне білу; 

ЖҚ-4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді бағдарлай білу; 

КҚ-7 Экономикалық білім негіздерін игеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро- және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу; 

КҚ-13 Макроэкономикалық ортаның ұйымдардың жұмысына әсерін бағалау мүмкіндігі; 

КҚ-14 Маркетингті басқару шешімдерін қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін 

қолдана білу, экономикалық және қаржылық модельдерді құру 

 

6. Кәсіби коммуникациялар негізі модулі 



37 

 

 

Модуль атауы және шифр  Кәсіби коммуникациялар негізі, БПМ-6 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде жоғарғы оқу орын компоненті (ЖООК)-8 

Модуль мазмұны (пәннің)  Кәсіби қазақ (орыс)тілі ,Кәсіби бағытталған шет тілі  

Академиялық сағаттар саны  240 академиялық сағат  

Академиялық кредиттер саны  8 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Модульдің міндеттері студенттерге қазақ (орыс), шет тілдерінің грамматикасы мен стилистикасын білу, 

шешендік өнерді меңгеру, шешендік өнердің сапалық сипаттамалары, кәсіби қазақ (орыс), шетел тілін 

кәсіби деңгейде меңгеру арқылы кәсіби қарым-қатынасты үйрету болып табылады. әдебиет. Модульді 

зерделеу барысында өз ойын сауатты жеткізетін, өз ойын жеткізе білетін және кез-келген тілде (қазақ, 

орыс, ағылшын) дәлел келтіре алатын маманға негіз қаланады. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ-5 Мемлекеттік және орыс тілдерінде жазбаша және ауызша сөйлесу мүмкіндігі; 

ЖҚ-6 Іскерлік қарым-қатынас, шет тілдерінің бірінде кәсіби қарым-қатынас жасау мүмкіндігі; 

ҚҚ-7 Экономикалық білім негіздерін игеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро- және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу; 

АҚ-1 Ғылыми ақпараттарды, зерттеу тақырыптары бойынша отандық және шетелдік тәжірибені талдай 

білу. 

 

7. Экономикалық талдау және бизнесті ұйымдастыру модулі 

 

Модуль атауы және шифр  Экономикалық талдау және бизнесті ұйымдастыру модулі, БПМ-7 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде: таңдау компоненті (ТК)-15 

Модуль мазмұны (пәннің)  Бизнесті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік, Экономикалық талдау, Өндірістік-шаруашылық қызметті 

талдау,1C: Бухгалтерия, 1C: Кәсіпорын 

Академиялық сағаттар саны  450 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  15 академиялық кредит 

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 5-6 

Модуль сипаттамасы Модуль кәсіпкерлікті, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда негізгі деректерді беруге бағытталған. 

Бизнес жүргізудің негіздерін біліп қана қоймай, өз мүмкіндіктеріңізді бағалай білу, компанияның жұмыс 

нәтижелерін, болашағы мен ақауларын талдай білу маңызды. Модульдің пәндері онлайн режимінде 

компанияның барлық негізгі бизнес-процестерін басқаруға, бақылауға және талдауға қажетті 

ақпараттарды - келіссөздер жүргізу, бухгалтерлік есеп, электрондық коммерция, қолма-қол ақшасыз 

төлемдер, логистикалық процестер, операцияларды тіркеу, сатып алу, персоналды оқыту, іс қағаздарын 
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жүргізу, серіктестермен және тұтынушылармен қарым-қатынасты бақылау, техникалық қолдау. Алған 

теориялық білім мен дағдыларды кәсіби іс-әрекетте қолдану. Модуль студенттерге кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру тиімділігін арттыру мақсатында өндірістік-шаруашылық қызметті есепке алу мен 

талдауды автоматтандыруға бағытталған заманауи бағдарламалық құралдарды қолдануға үйретуге 

арналған. 

Құзыреттіліктерді игеру МҚ-11 Командада жұмыс істеу мүмкіндігі; 

ЖҚҚ-3 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және олардың қабылдануы мен 

орындалуы үшін жауапкершілік; 

ҚҚ 10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау 

үшін пайдалану мүмкіндігі; 

ҚҚ-14 Маркетингті басқару шешімдерін қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін 

қолдана білу, экономикалық және қаржылық модельдер құру; 

ҚҚ-17 Қаржылық есептілікті талдау және инвестициялық, несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау 

мүмкіндігі. 

 

 

8. Кәсіпорын  экономикасының   стратегиялық жоспары модулі 

Модуль атауы және шифр  Кәсіпорын  экономикасының   стратегиялық жоспары модулі, БПМ-8 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП),соның ішінде: таңдау компоненті (ТК) - 10  

Модуль мазмұны (пәннің)  Кәсіпорын экономикасы, Өндірісті ұйымдастыру, Стратегиялық жоспарлау, Ішкі фирмалық жоспарлау 

Академиялық сағаттар саны  300 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық кредит 

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 5 

Модуль сипаттамасы Қазіргі заманда білім, білік және дағдылар кәсіпорын экономикасын талдауда, өндірісті ұйымдастыруда 

өзекті және қажет. Модуль кәсіпорынның экономикалық объект ретіндегі мәнімен, оның ұлттық 

экономика жүйесіндегі орны мен рөлімен танысуға көмектеседі; нарықтық экономиканың агенті ретінде 

кәсіпорынды сипаттау; кәсіпорынның ресурстық базасын және әр түрлі ресурстарды пайдалану 

тиімділігін қарастыру; кәсіпорын жұмысының экономикалық механизмін және оның қызметінің 

қаржылық нәтижелерін, персоналды басқару және еңбекақы төлеуді зерттеу, кәсіпорынды дамытудың 

стратегиялық жоспарын, кәсіпорынның ішкі құрылымдарын дамыту жоспарын құру және талдау . 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚҚ-3 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және олардың қабылдануы мен 

орындалуы үшін жауапкершілік; 
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ҚҚ-1 Стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу, топтық жұмысты ұйымдастыру үшін 

мотивация мен көшбасшылықтың негізгі теорияларын қолдана білу; 

ҚҚ 10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау 

үшін пайдалану мүмкіндігі; 

ҚҚ-11 Жаңа ұйымдарды құру және дамыту бойынша бизнес-жоспарларды құра білу (қызмет салалары, 

өнімдер және т.б.); 

ҚҚ-12 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалау 

мүмкіндігі. 

 

9.Ұлттық экономика және мемлекеттік экономиканы реттеу модулі   

Модуль атауы және шифр  Ұлттық экономика және мемлекеттік экономиканы реттеу, БПМ-9 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде таңдау компоненті (ТК)- 9 

Модуль мазмұны (пәннің)  Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік  жергілікті басқару, Ұлттық экономика, аймақтық 

экономика 

Академиялық сағаттар саны  270 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  9 академиялық кредит 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 5-6 

Модуль сипаттамасы Модуль экономиканы мемлекет тарапынан реттеу және бақылау, макроэкономикалық процестердегі 

мемлекеттің рөлі туралы көзқарас эволюциясы туралы негізгі түсініктерді ұсынады. Сондай-ақ, модуль 

мемлекеттік бюджеттік саясаттың, қаржы нарығын және ақша айналымын реттеудің негізгі құралдары 

ретінде бюджеттеу және салық салу мәселелерін үйретеді. Ұлттық жоспарлау, жобалау және 

экономиканы бағдарламалау. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Мемлекеттік және қоғамдық басқару. 

Мемлекеттік басқару туралы білім жүйесін қалыптастыру және дамыту. Мемлекеттік басқаруды 

ұйымдастыру. Мемлекеттік басқару процесіндегі мемлекет пен қоғамның өзара әрекеті. Атқарушы билік 

органдарының функциялары мен типологиясы. Мемлекеттік басқарудың тиімділігі. Аймақтың дамуын 

стратегиялық басқару. Аймақтарды дамытудың стратегиялық жоспарларының негізгі бағыттары. 

Модульдің жоғарыда аталған мәселелерін білу студенттерге мемлекеттік және жергілікті басқарудың 

рөлі туралы көбірек білуге, патриоттық сезімдер мен азаматтықты дамытуға көмектеседі. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚҚ-1 Кәсіби қызметті реттейтін негізгі заң құжаттарында бағдарлау мүмкіндігі; 

ҚҚ-1 Стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу, топтық жұмысты ұйымдастыру үшін 

мотивация мен көшбасшылықтың негізгі теорияларын қолдана білу; 

ҚҚ-7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро- және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу; 
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ҚҚ-8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін, экономиканың мемлекеттік секторының рөлін білу 

және түсіну мүмкіндігі. 

 

10. Экономикадағы сандық турлендіру модулі 

Модуль атауы және шифр  Экономикадағы сандық түрлендіру, БПМ-10 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде таңдау компоненті (ТК)- 14 

Модуль мазмұны (пәннің)  Қаржылық технологиялардың дамуы, Қазіргі қаржылық технологиялар, Электрондық сауданы дамыту, 

Интернет маркетинг, Экономика салаларындағы сандық түрлендіру, Салалық экономика 

Академиялық сағаттар саны  420 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  14 кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 5-6 

Модуль сипаттамасы Біздің көз алдымызда болып жатқан цифрлық революция Қазақстан өзінің даму жоспарларына 

цифрландыруды мемлекеттік саясат ретінде қосуы керек екендігіне әкеледі. Курс дамыған елдердің 

экономиканы цифрландыру (Қытай, Сингапур, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Корея және Дания), байланыс, 

барлық Интернет-транзакцияларды жүзеге асыру, үзінділер алу, салық төлеу және есептер жіберу 

тәжірибесін зерттейді. Адами капиталды, кәсіпкерлікті дамытуға және АКТ жетістіктерін таратуға 

бағытталған «ақылды экономиканы» қалыптастыру. Экономиканың барлық элементтері мен 

қатысушылары арасында тиімді ақпарат алмасуды қамтамасыз ету мақсатында әр түрлі Smart 

технологиялардың енгізілуін зерттеу. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚ-8 Ақпаратты алу, сақтау, іздеу, жүйелеу, өңдеу және берудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және 

құралдарын қолдана білу; 

ҚҚ-15 Әр түрлі көрсеткіштер бойынша мәліметтер базасын жүргізу мүмкіндігі; 

ҚҚ-16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді 

қайта құру әдістерін қолдану мүмкіндігі; 

АҚ-7 Қолданбалы ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу. 

 

 

11. Басқару шешімдері модулі 

Модуль атауы және шифр  Басқару шешімдері модулі,БПМ-11 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП), соның ішінде: жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) - 12 

Модуль мазмұны (пәннің)  Персоналды басқару , Басқарушылық шешімдерді даярлау, Өндірістік менеджмент  

Академиялық сағаттар саны  360 академиялық сағат 
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Академиялық кредиттер саны  12 Академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 6 

Модуль сипаттамасы Модуль персоналды басқару жүйесінің қалыптасуы мен жұмыс істеуі, персоналды басқару 

технологиясы, оның дамуы, еңбекті бағалау және ұйым персоналының қызметін бағалау, жанжалдар 

теориясы, себептері мен себептері туралы теориялық-әдістемелік білім мен жұмыс дағдыларының 

негіздерін зерттейді. жанжалды басқару. Пәнді ойдағыдай игеру үшін студент заманауи қоғамның 

құрылымын, нарықтық қағидаларды, бюджет және экономика ұғымдарын, менеджментті, оның 

функциялары мен әдістерін білуі керек, кәсіпорынды басқару туралы талдай және шешім қабылдай білуі 

керек. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖҚҚ-4 Адами ресурстарды басқару стратегиясын жасауға қатысу, оларды жүзеге асыру бойынша іс-

шараларды жоспарлау және жүзеге асыру мүмкіндігі; 

ҚҚ-1 Стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу, топтық жұмысты ұйымдастыру үшін 

мотивация мен көшбасшылықтың негізгі теорияларын қолдана білу; 

ҚҚ-2 Персоналды басқарудың заманауи технологиялары негізінде жанжалды жағдайларды шешудің 

әртүрлі әдістерін, оның ішінде мәдениетаралық ортада қолдана білу; 

ҚҚ-10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау 

үшін пайдалану мүмкіндігі; 

ҚҚ-12 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалау 

мүмкіндігі. 

 

 

12. Жобаларды және тәуекелдерді басқару модулі  

Модуль атауы және шифр  Жобаларды және тәуекелдерді басқару модулі , БПМ-12 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП), соның ішінде: жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) -5, Таңдау 

компоненті (5)-5 

Модуль мазмұны (пәннің)  Жобаларды басқару, Тәуекелді басқару, Құнды қағаздар портфелін басқару 

Академиялық сағаттар саны  300 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 7 

Модуль сипаттамасы Бұл модуль инвестициялар тұжырымдамасын, жобаларды талдаудың негізгі кезеңдерін, оның 

техникалық, экономикалық және қаржылық қолайлылығын алдын-ала дайындауды және бағалауды, 

бизнес-жоспарды, пайыздарды есептеу әдістерін, дисконттауды, инвестициялық жобаларды қаржылық-
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экономикалық бағалаудың негізгі ережелерін, бағалауды ашады инвестициялық тәуекелдер, 

қаржыландыруды ұйымдастыру, бизнестің алдын-алу және азайтудың негізгі әдістері, құнды қағаздарға 

инвестициялаудың мәнін, жалпы экономикалық құндылығын және ерекшеліктерін зерттеу, 

инвестициялық жобаның тиімділігін анықтау. портфолионы талдаудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларын, инвестициялық портфолионы оңтайландыру теориясын зерттеу. Инвестициялық 

портфельдің тәуекелі мен кірістілігін анықтау. инвестициялық портфельді қалыптастыру әдістері мен 

принциптерін тәжірибеде қолдану. бағалы қағаздар портфелін қайта құрылымдау дәрежесін анықтау. 

Құзыреттіліктерді игеру ҚҚ-3 Стратегиялық талдау дағдыларын игеру, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған ұйымның стратегиясын құру мүмкіндігі; 

ҚҚ-4 Инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қаржылық менеджменттің негізгі әдістерін қолдана білу 

ҚҚ-5 Жобаларды басқаруға қатысу мүмкіндігі; 

ҚҚ-10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау 

үшін пайдалану мүмкіндігі; 

ҚҚ-16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді 

қайта құру әдістерін қолдану мүмкіндігі. 

 

13. Кәсіпорындағы менеджмент модулі  

 

Модуль атауы және шифр  Кәсіпорындағы менеджмент модулі  БПМ-13 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП), соның ішінде: Таңдау компонент (ТК)-10 

Модуль мазмұны (пәннің)  Стратегиялық менеджмент, Фирманың экономикалық стратегиясы, Дағдарысқа қарсы менеджмент, 

Тәуекел-менеджмент 

Академиялық сағаттар саны  300 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі /Очная 

Семестр 7 

Модуль сипаттамасы Модульде стратегиялық басқарудың теориялық негіздері мен заманауи тәжірибесі бар; стратегиялық 

көзқарас пен стратегиялық мақсатты дамытудың негізгі кезеңдері; ұйымның миссиясы; мақсаттар, 

стратегиялардың жіктелімдері және оларды әзірлеуді ұйымдастыру; ұйымның ішкі және сыртқы 

ортасын диагностикалау; оның бәсекеге қабілетті күштері, фирмаларды тиімді басқару әдістемесі, 

сонымен қатар фирмалардың әр түрлі стратегиялары, қаржы нарығы құралдарының мүмкіндіктері мен 

мақсаты, фирмалардың мінез-құлық тұжырымдамасы және фирманың бәсекеге қабілетті нарықтары ішкі 

жағынан да, өнімдер, шығындар, кірістілік және бәсекеге қабілетті стратегия тұрғысынан, 

экономиканың макро және микро деңгейлерінде дағдарысқа қарсы басқарудың интеграцияланған 

жүйелерін қалыптастырудың негізі, пайда болу және шешілу себептері; дағдарысқа қарсы басқарудың 

мәні; дағдарысқа қарсы кәсіпорынның қаржысын бақылау; дағдарысқа қарсы басқарудағы сыртқы және 
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ішкі аудит; дағдарысқа қарсы кәсіпорынды нақты бағалаудың негізі ретінде басқару есебі; дағдарысқа 

қарсы басқарудың стратегиялары мен тактикасын әзірлеу; дағдарысқа қарсы маркетингтік стратегияны 

түсіну 

Құзыреттіліктерді игеру КҚ-9 кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

мүмкіндігі; 

ҚҚ-16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді 

қайта құру әдістерін қолдану мүмкіндігі; 

АҚ-4 Мотивация теориясының заманауи әдістерін қолдана білу және оларды персоналды басқаруда 

қолдану; 

АҚ-6 Жанжалды мәселелерді топта шеше білу; 

АҚ-8 Экономикалық, қаржылық және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау мүмкіндігі. 

 

 

14. Инновациалық басқару модулі  

 

Модуль атауы және шифр  Инновациалық басқару модулі БПМ-14 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП), соның ішінде: Таңдау компонент (ТК)-10 

Модуль мазмұны (пәннің)  Инновациялық менеджмент, Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу, Коммуникациялық 

менеджмент, Операциялық менеджмент 

Академиялық сағаттар саны  300 академиялық  сағат 

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 7 

Модуль сипаттамасы Инновацияның ерекшеліктері мен механизмдері туралы модуль, инновацияны басқару теориясы мен 

практикасы. Инновациялық менеджменттің пайда болуы. Инновациялық менеджмент функционалды 

басқарудың бір түрі ретінде. Стратегиялық және инновациялық менеджменттің өзара байланысы. 

Әлемдік және отандық ғылымның жетістіктерін, елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 

инновациялардың мәні мен рөлін ескере отырып, инновациялық менеджменттің сипаттамаларына 

тәсілдер, инновациялық қызметті дамытудың қазіргі жағдайы мен болашақ тенденцияларын зерттейді; 

кәсіпорындағы инновациялық қызметті дамытудағы мемлекеттің рөлі; Қазақстан Республикасында 

ғылыми-техникалық және инновациялық қызметті жүзеге асыру үшін нормативтік-құқықтық базаның 

маңыздылығы. Ішкі және сыртқы байланыстың міндеттерін зерттейді; - әр түрлі ұйымдардың PR-

бөлімдерінің мамандары ретінде байланыс процесін басқару; ұйымның негізгі және мақсатты 

аудиториямен байланысының негізгі формалары мен құралдары. Сонымен қатар коммуникация 

процестеріне қатысушылардың сипаттамалары мен типтерін зерттейді; командадағы қарым-қатынас 
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процестерінің принциптері мен заңдылықтары; қоғамдық қатынастардың ерекшеліктері, қоғамдық 

пікірді, имиджді қалыптастыру, қазіргі заманғы және тез өзгеретін нарық жағдайында кәсіпорынның 

тиімді жұмыс істеуі, процестің кешені, оның нәтижесі ұйымның барлық деңгейлерінде ағымдағы 

басқару шешімдерін қабылдау болып табылады. 

Құзыреттіліктерді игеру ЖKҚ-5 Іскери коммуникация жүргізу, келіссөздер мен кездесулер жүргізу мүмкіндігі; 

ЖҚҚ-6 Іскери ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін қолдана білу, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып стандартты 

мәселелерді шешу; 

ҚҚ-11 Жаңа ұйымдарды құру және дамыту бойынша бизнес-жоспарларды құру мүмкіндігі (қызмет 

салалары, өнімдер және т.б.); 

ҚҚ- 12 Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын бағалау 

мүмкіндігі. 

 

15. Кәсіби іс- тәжірибе модулі 

 

Модуль атауы және шифр  Кәсіби іс- тәжірибе, БПМ-15 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП), соның ішінде: жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) -18 

Модуль мазмұны (пәннің)  Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

Академиялық сағаттар саны  540 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  18 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 8 

Модуль сипаттамасы Тәжірибенің барлық түрлері теориялық оқытуда маңызды. Өндірістік практика білім беру 

бағдарламасын оқып-үйрену кезінде алынған теориялық білімді өндірістік және қаржылық салалардағы 

кәсіпорындарда, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ компанияларда бекіту мақсатында 

ұйымдастырылған білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес жүзеге асырылады. және меншіктің әр 

түрлі формасындағы фирмалар. Студенттің кәсіби (диплом алдындағы) практикасы студент дипломдық 

жұмысты жазу кезінде тәжірибеден өту барысында жинақталған тәжірибені пайдалануға мүмкіндігі 

болатындай етіп ұйымдастырылған. 

Құзыреттіліктерді игеру ҚҚ-6 Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін маркетингтік құжаттарды дайындау дағдыларын қолдана 

білу 

ҚҚ-10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау 

үшін пайдалану мүмкіндігі 

АҚ-2 Қолданбалы ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу 

АҚ-3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорыту және тұжырымдау, жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша 

есептер дайындау мүмкіндігі 
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16. Қорытынды атестаттау модулі 

 

Модуль атауы және шифр  Қорытынды атестаттау ,ҚА 

Модуль типі Қорытынды аттестаттау 

Модуль мазмұны (пәннің)  Дипломдық жұмысын (жобасын) дайындау мен қорғау және кешенді емтиханды тапсыру 

Академиялық сағаттар саны  360 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  12 академиялық кредиттер 

Оқыту формасы Күндізгі 

Семестр 8 

Модуль сипаттамасы Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны қорғау Аттестациялық комиссияның ашық отырысында 

жүзеге асырылады, онда студенттер практика базасына сәйкес дайындалған дипломдық жұмыс 

(дипломдық жоба) туралы есеп жасайды. Ғылыми жетекшінің қадағалауымен диплом. Қорытынды 

жұмыста таңдалған зерттеу тақырыбының теориялық негіздемесі, кәсіпорын қызметінің 

көрсеткіштеріне, зерттелетін объектінің даму проблемалары мен перспективаларына талдау жасалады. 

Құзыреттіліктерді игеру ҚҚ-5 Жобаларды басқаруға қатысу мүмкіндігі; 

ҚҚ-6 Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін маркетингтік құжаттарды дайындау дағдыларын қолдана 

білу; 

ҚҚ-10 Ұйымның экономикалық қызметін талдау және оның нәтижелерін басқару шешімдерін дайындау 

үшін пайдалану мүмкіндігі; 

ҚҚ-17 Қаржылық есептілікті талдау және инвестициялық, несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау 

мүмкіндігі; 

АҚ-8 Экономикалық, қаржылық және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау мүмкіндігі 
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ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫ / РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6В04101  Менеджмент / 6В04101  Менеджмент 

№ Модуль атауы / 

Наименование 

модуля 

Пәннің 

коды/ Код 

дисциплины 

Циклі 

және 

компоне

нті                                                

Цикл и 

компоне

нт 

Пән атауы                                                           

Наименование дисциплины 

Акаде

миялы

қ 

кредит

тер                                                     

Акаде

мичес

кие 

кредит

ы  

Семес

трі / 

Семес

тр 

Бақ

ыла

у 

түрі                                                                        

Фо

рма 

кон

тро

ля 

Сағаттар көлемі (академиялық 

сағаттармен) / Объем часов (в 

академических часах) 

Курс, семестр бойынша бөлу (акад. 

кредитпен) /                                                

Распределение по семестрам, 

курсам (в акад. кредитах) 

        Бар

лығ

ы / 

Всег

о 

Дә

ріс

тер 

/ 

Ле

кц

ии 

Семина

рлық-

тәжіриб

елік / 

Семина

рские-

практи

ческие 

Ла

бо

ра

то

рл

ық 

/ 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

О

О

Ө

Ж/

С

Р

О

П 

ОӨЖ

/СРО 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

              1 

сем. 

2 

сем

. 

3 

сем

. 

4 

сем

. 

5 

сем

. 

6 

сем. 

7 

сем

. 

8 

сем. 

              15 15 15 15 15 15 15 0 

ЖАЛПЫ БІЛІМ ПӘНДЕРДІҢ ЦИКЛІ / ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН - 56  кредит/кредитов - оның ішінде / из них :                                                                                                                                                                                     

Міндетті  компонент (МК) / Обязательный  компонент (ОК) - 51 кредит/кредит, Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 5 кредит/кредитов 

  KKT 1101/SIK 

1101 

ЖБП МК               

ООД ОК 
Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы / Современная история 

Казахстана 

5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5        

  ShT 1102/ IYa 

1102 

ЖБП МК                 

ООД ОК 
Шет тілі / Иностранный язык 10 1,2 Э 300 0 90 0 30 180 5 5       

  K(O)T 1103/  

K(R) Ya 1103 

ЖБП МК                   

ООД ОК 
Қазақ (орыс) тілі / Казахский  

(русский) язык 

10 1,2 Э 300 0 90 0 30 180 5 5       
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  SZhKMN 1104 / 
OAK 1104                         

BKN 1104 /              

OPB 1104 

ЖБП ТК                 
ООД КВ 

Сыбайлас жемқорлыққа  қарсы 

мәдениет негіздері  / Основы 

антикоррупционной культуры                                                                                                                                                                     

Бизнес және кәсіпкерлік 

негіздері / Основы 

предпринимательства и бизнеса 

5 2 Э 150 30 15 0 15 90  5       

  AKT 2105 / IKT 
2105 

ЖБП МК                  
ООД ОК 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) / Информационно-

коммуникационные технологии 

(на английском языке) 

5 3 Э 150 0 30 15 15 90   5      

  Fil 2106 /              

Fil 2106 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 
Философия / Философия 5 4 Э 150 30 15 0 15 90    5     

   DSh / FK  ЖБП МК /                  

ООД ОК 
Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

8 1,2 Э 240  120 0 60 60 4 4       

Барлығы / Итого    48   1440 90 375 15 18

0 

780 19 19 5 5     

ЖБП-1        

ООМ-1 

Әлеуметтік-

саясаттық 

білімдер модулі / 

Модуль  

социально-

политических 

знаний  

Ale 2107/Soc 

2107                        
Saya 2107/              

Pol 2107 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 
Әлеуметтану, Саясаттану / 

Социология, Политология 

4 3 Э 120 18 18 0 12 72   4      

  Psi 2108                     

Mad 2108 /                       
Psi2108/  Cul 

2108 

ЖБП МК /                  

ООД ОК 
Психология, Мәдениеттану / 

Психология, Культурология 

4 4 Э 120 18 18 0 12 72    4     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 8   240 36 36  24 144   4 4     

ЖБП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ООД 56   1680 126 411 15 20

4 

924 19 19 9 9     

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН (БД) - 112 кредит/кредитов - оның ішінде / из них:                                                                                                                                                                                                     

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 60 кредит, Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 52 кредит 

БПМ-2      

МБД-2 

Экономика-

математикалық 

дайындық / 

Экономико-

математическая 

подготовка 

ЕМ 1201 / МЕ 

1201 

БП.ЖК           

БД ВК 
Экономикадағы математика/ 

Математика в экономике 

5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5        

  ЕТ 1202/ ЕТ 

1202 

БП.ЖК           

БД ВК 
Экономикалық теория/ 

Экономическая теория 

6 1 Э 180 45 15 0 15 105 6        

  Ekon 1203/  Ekon 

1203 

БП.ЖК           

БД ВК 
Эконометрика / Эконометрика                                                             6 2 Э 180 45 15 0 15 105  6       
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  Мік 1204/ Мік 
1204 

БП.ЖК           
БД ВК 

Микроэкономика / 

Микроэкономика 

5 2 Э 150 30 15 0 15 90  5       

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 22   660 150 60  60 390 11 11       

БПМ-3      

МБД-3 

 Кәсіби дағдылар 

негізі / Основы 

профессиональн

ых  навыков 

КК 2205 / VF 
2205 

БП.ЖК           
БД ВК 

Қаржыға кіріспе / Введение  в 

финансы 

6 3 Э 180 45 15 0 15 105   6      

  BЕN 2206 /                

OBU 2206 

БП.ЖК           

БД ВК 
 Бухгалтерлік есеп негіздері / 

Основы бухгалтерского учета   

6 3 Э 180 45 15 0 15 105   6      

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 12   360 90 30 0 30 210   12      

БПМ-4      

МБД-4 

 Басқару және 

тәжірибелік 

дағдылар / 

Управление и 

практические 

навыки 

Men 2207/Men 
2207 

БП.ЖК           
БД ВК 

Менеджмент/Менеджмент 4 3 Э 120 18 18 0 12 72   4      

  Mar 2208/Mar 

2208 

БП.ЖК           

БД ВК 
Маркетинг / Маркетинг 5 4 Э 150 30 15 0 15 90    5     

  OT / UP  БП.ЖК           

БД ВК 
Оқу іс- тәжірибесі / Учебная 

практика 

4 4 O 120  120       4     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 13   390 48 153  27 162   4 9     

БПМ- 5     

МБД-5 

Халықаралық 

қаржылық 

нарықтар және 

макроэкономика/   

Международные 

финансовые 

рынки и 

макроэкономика 

Mak 2209/Mak 
2209 

БП.ЖК           
БД ВК 

Макроэкономика / 

Макроэкономика 

5 3 Э 150 30 15 0 15 90   5      

  ChE 2210 МЕ 

2210                        

ChKN  2210 / 

MFR  2210  

БП ТК              

БД КВ 
1) Халықаралық экономика / 

Международная экономика                                                                  

2) Халықаралық қаржы нарығы 

/ Международные финансовые 

рынки 

4 4 Э 120 18 18 0 12 72    4     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 9   270 48 33  27 162   5 4     

БМП-6        

МБД-6 

Кәсіби 

коммуникацияла

р негізі /Основы 

профессиональн

ых 

коммуникаций 

KК(О)Т 2211 / 
PKYa 2211 

БП ЖК              
БД ВК 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі /                          

Профессиональный казахский 

(русский)  язык 

4 4 Э 120  36 0 12 72    4     
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   RBshT 2212 / 
POIYa 2212 

БП ЖК              
БД ВК 

Кәсіби бағытталған шетел тілі / 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

4 4 Э 120  36 0 12 72    4     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 8   240 0 72  24 144    8     

БПМ-7       

МБД-7 

Экономикалық 

талдау және 

бизнесті 

ұйымдастыру / 

Организация 

бизнеса и 

экономический 

анализ 

BU 3213 / ОВ 

3213         Kas 
3213 / Pred  3213 

БП ТК              

БД КВ 
1) Бизнесті ұйымдастыру / 

Организация бизнеса                                                                            

2) Кәсіпкерлік / 

Предпринимательство 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     5    

  ET 3214 / EA 
3214        OShKT 

3214 /             

APChD 3214 

БП ТК              
БД КВ 

1) Экономикалық талдау / 

Экономический анализ                                                                   

2) Өндірістік-шаруашылық 

қызметті талдау / Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     5    

  ICK 3215 /                  

ICP  3215                         
1CB  3215/                  

1CB  3215 

БП ТК              

БД КВ 
1) 1C: Кәсіпорын / 1С: 

Предприятие                                                          

2) 1C: Бухгалтерия / 1С: 

Бухгалтерия 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90      5   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 15   450 90 45  45 270     10 5   

БПМ-8       

МБД-8 

Кәсіпорын  

экономикасының   

стратегиялық 

жоспары/ 

Стратегическое 

планирование в 

экономике 

предприятия 

SZh 3216 / SP 

3216                          

IFZh 3216 /               
VFP3216 

БП ТК              

БД КВ 

1) Стратегиялық жоспарлау / 

Стратегическое планирование                                                                   

2) Ішкі фирмалық жоспарлау / 

Внутрифирменное 

планирование 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     5    

  KE 3217 / EP  

3217                          
OU  3217/ OP  

3217 

БП ТК              

БД КВ 

1) Кәсіпорын экономикасы / 

Экономика предприятия                                                                         

2) Өндірісті ұйымдастыру / 

Организация производства 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     5    

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 10   300 60 30  30 180     10    

БПМ-9        

МБД-9 

Ұлттық 

экономика және 

мемлекеттік 

экономиканы 

реттеу/Государст

венное 

UE 3218 / NE  

3218                  

AE  3218/ RE  
3218 

БП ТК              

БД КВ 
1) Ұлттық экономика / 

Национальная экономика                                                                                                                    

2) Аймақтық экономика / 

Региональная экономика 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     5    
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регулирование 

экономики и 

национальная 

экономика 

  MZhB 3219 /            

GMU 3219             

EMR 3219 /                  
GRE 3219 

БП ТК              

БД КВ 
1) Мемлекеттік  жергілікті 

басқару / Государственное 

местное управление                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Экономиканы  мемлекеттік 

реттеу / Государственное 

регулирование экономики 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72      4   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 9   270 48 33 0 27 162     5 4   

БПМ-

10          

МБД-

10 

Экономикадағы 

сандық 

турлендіру/ 

Цифровизация в 

экономике 

ESST 3220 /               

SPOE 3220                        

SE3220  / OE 

3220  

БП ТК              

БД КВ 
1) Экономика салаларындағы 

сандық турлендіру / Цифровые 

преобразования в отраслях 

экономики                                                                                                

2) Салалық экономика / 

Отраслевая экономика 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     5    

  KTD 3221 / RFT  

3221                           

KKT  3221/   SFT  
3221 

БП ТК              

БД КВ 
1)  Қаржылық 

технологиялардың дамуы / 

Развитие финансовых 

технологий                                                                                                  

2) Қазіргі қаржылық 

технологиялар / Современные 

финансовые технологии 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90      5   

  ESD 3222/                   

RET 3222               

IM 3222 / IM 
3222 

БП ТК              

БД КВ 
1) Электрондық сауданы 

дамыту / Развитие электронной 

торговли                                                                                                 

2) Интернет маркетинг/ 

Интернет маркетинг 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72      4   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 14   420 78 48 0 42 252     5 9   

БП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу БД 112   3360 574 498 0 32

6 

1962 11 11 21 21 30 18   

БЕЙІНДЕУШІ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ  ПРОФИЛИРУЮЩИХ  ДИСЦИПЛИН - 60  кредит/кредитов - оның ішінде/  из них                                                                                                                                                                    

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК)/Вузовский компонент(ВК) - 35 кредит/кредита    Таңдау компоненті (ТК)/Компонент по выбору (КВ) - 25 кредит/кредита 

БПМ-

11       

МПД-

11 

 Басқару 

шешімдері/ 

Управленческие 

решение 

PB 3301/ UP3301 БП ЖК             

ПД ВК 
Персоналды басқару / 

Управление персоналом 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72      4   

  BshD3302/RUR3

302 

БП ЖК             

ПД ВК 
Басқарушылық шешімдерді 

даярлау/Разработка 

управленческих решений 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72      4   
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  OM 3303 /                
PM 3303  

БП ЖК             
ПД ВК 

Өндірістік менеджмент / 

Производственный 

менеджмент 

4 6 Э 120 18 18 0 12 72      4   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 12   360 54 54 0 36 216      12   

БПМ-

12      

МПД-

12 

Жобаларды және 

тәуекелдерді 

басқару/Управле

ние проектами и 

рисками 

ZhB 4304 /   UР 

4304  

БП ЖК             

ПД  ВК 
 Жобаларды басқару / 

Управление проектами    

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       5  

  TB 4305 / UR  

4305                  

KKPB  4305/                
UPZB  4305 

БП ТК             

ПД КВ 
1)  Тәуекелді басқару / 

Управление рисками                                                                                

2)  Құнды қағаздар портфелін 

басқару / Управление 

портфелем ценных бумаг 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       5  

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 10   300 60 30 0 30 180       10  

БПМ-

13      

МПД-

13 

Кәсіпорындағы 

менеджмент / 

Менеджмент на 

предприятии 

SM 4306 /  SM 

4306                

FES 4306/               
ESF 4306 

БП ТК             

ПД КВ 
1) Стратегиялық менеджмент / 

Стратегический менеджмент                                                                                             

2) Фирманың экономикалық 

стратегиясы / Экономическая 

стратегия фирмы 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       5  

  DKM 4307/             
AkM  4307              

TM  4307 / RM  

4307 

БП ТК             
ПД КВ 

1) Дағдарысқа қарсы 

менеджмент / Антикризисный 

менеджмент                                                                                       

2)  Тәуекел-менеджмент / Риск-

менеджмент 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       5  

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 10   300 60 30 0 30 180       10  

БПМ-

14      

МПД-

14 

 Инновациалық 

басқару   / 

Инновационные  

управление  

IM 4308/IM  

4308                            
IKMR  4308/            

GRID  4308 

БП ТК             

ПД КВ 
1) Инновациялық менеджмент / 

Инновационный менеджмент                                                                                      

2) Инновациялық қызметті 

мемлекеттік реттеу / 

Государственное 

регулирование инновационной 

деятельности 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       5  

  KM 4309/KM  

4309                        
OM 4309/ OM  

4309 

БП ТК             

ПД КВ 
1) Коммуникациялық 

менеджмент / 

Коммуникационный 

менеджмент                                                                                      

2) Операциялық менеджмент / 

Операционный менеджмент 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90       5  

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 10   300 60 30 0 30 180       10  
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БПМ-

15       

МПД-

15 

Кәсіби іс-

тәжірибе / 

Профессиональн

ая практика 

 ОT / PP  БП ЖК             
ПД ВК 

Өндірістік іс-

тәжірибе/Производственная 

практика 

10 8 O 300  300           10 

  DAР / PrDP  БП ЖК            

ПД ВК 
Диплом алдындағы іс-

тәжірибе/Преддипломная 

практика 

8 8 О 240  240           8 

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 18   540  540           18 

КП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ПД 60   1800 270 660  12

0 

750      12 30 18 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                  

ҚА / 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау / 

Итоговая 

аттестация 

DZhDKKET / NZDRPSKE Дипломдық жұмысын 

(жобасын)  дайындау мен 

қорғау және кешенді 

емтиханды тапсыру /Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного экзамена 

12 8  360    12

0 

240        12 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/итого по итоговой аттестации 12   360    12

0 

240        12 

 Оқу жоспары бойынша   Итого по учебному плану 240   7200 969 1569 15 77

1 

3876 30 30 30 30 30 30 30 30 

                      

 ЖБП циклі бойынша  По циклу ООД 56   1680 126 411 15 20

4 

924         

 ЖБП МК                                  ООД /ОК 51   1530 96 396 15 18

9 

834         

 ЖБП ТК                                  ООД/КВ 5   150 30 15  15 90         

 БП циклі бойынша  По циклу БД 112   3360 574 498  32

6 

1962         

 БП ЖК                                  БД/ВК  60   1800 317 279  19

3 

1011         

 БП ТК                                  БД/КВ  52   1560 257 219  13

3 

951         

 БП циклі бойынша  По циклу ПД 60   1800 270 660  12

0 

750         

 БП ЖК                                  ПД/ВК  35   1050 120 585  45 300         

 БП ТК                                  ПД/КВ  25   750 150 75  75 450         

 Қорытынды аттестаттау бойынша По итоговой аттестации 12   360    12

0 

240         
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БББ дайындағандар 

Аты-жөні Қызметі Байланыс мәліметтері 

Сыздыкова К.Ш.  э.ғ.к,профессор ұялы.тел + 7 702 3587748 

Касенова А.М.  э.ғ.м.,аға оқытушы ұялы.тел +7 707 8357737 

Егешбаева А.Б.  «Mercury Project» ЖШС директоры ұялытел. + 7 7777236527 

Мурзахметова А.Б.  «Керуен Logistic» ЖШС директоры ұялы тел. + 7 7758412190 

 


