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6В04103–«Экономика» 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 сәйкесжоғары 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. 

"Экономика" 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. 

"Экономика" 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 оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) зерттелетін саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 

және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4) зерттелетін саладағы оқу-тәжірибелік және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және тәжірибелік білімді қолдану; 

5) зерттелетін салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 

қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну. 

Академиялық адалдықтың негізгі қағидаттары: 

1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде 

академиялық адалдықты қамтамасыз ету; 

2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және объективті қағидаларын 

бекіту; ; 

3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде кредит алушыны қайта есепке алудың нақты тетігі 

мен рәсімін айқындау жолымен білім алушыны дәйекті және үздіксіз оқыту траекториясын қамтамасыз ету; 

4) оқытушының академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде өзінің білім алушыларына құрмет көрсетуі; 

5) білім беру үдерісіне қатысушыларды ынталандыру және тарту академиялық адалдықты сақтау және насихаттау; 

6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы; 

7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлерін айқындау; 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін шаралар қабылдау; 
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9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық адалдықты танытуға 

мүмкіндік беретін академиялық орта құру болып табылады. 

Білім беру мазмұнын, оқу үдрісін ұйымдастыру және өткізу тәсілін жоспарлауды Академия оқытудың кредиттік технологиясы 

негізінде жүзеге асырады. 

Білім беру бағдарламасы (БББ) оқытудың барлық кезеңіне арналған оқу модульдерінің жиынтығы мен бірізділігі ретінде әзірленген 

және "Экономика" БББ бойынша "экономика бакалавры"біліктілігін беруге қажетті құзыреттілікті меңгеруге бағытталған. Модульдерді 

қолдану білім беру бағдарламаларын жетілдіру және оқыту әдістемелерінің қол жетімділігіне қол жеткізу үдерісінде негізгі бағыт болып 

табылады. 

Білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде келесі жұмыс берушілердің ұсыныстары мен тілектері ескерілді. 

"Экономика" 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 – ШҚ) және(немесе) таңдау компоненті (бұдан әрі – 

ТК) пәндерін қамтиды. БП және КП циклдары ЖОО және ТК пәндерін қамтиды және олар академиямен анықталады, еңбек нарығының 

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

ЖБП циклінің көлемі 56 академиялық кредиттен тұрады. Оның ішінде 51 академиялық кредит міндетті компонент пәндеріне 

бөлінеді: Қазақстанның қазіргі 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 заман тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтиханды сол академиялық 

кезеңде аяқтағаннан кейін тапсырады. 

ЖБП циклінің міндетті компонентінің пәндері: 

1) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның дүниетанымдық, 

азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыруға, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникация бағдарламаларын 

құруға, саламатты өмір салтына, өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби жетістіктерге бағдарлануға бағытталған; 

2) дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарының қалыптасуы негізінде болашақ маман тұлғасының әлеуметтік-

мәдени дамуын қамтамасыз ететін жалпы құзыреттер жүйесін қалыптастырады; 

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

4) өз өмірі мен қызметінің барлық салаларында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру және пайдалану 

арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға ықпал етеді; 

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

6) қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни ойлауға және физикалық өзін-өзі жетілдіруге қабілетті тұлғаны қалыптастырады. 

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

КП циклы оқу пәндері мен кәсіптік іс-тәжірибелердің түрлерін, соның ішінде өндірістік және диплом алды іс-тәжірбиелерді 

қамтиды, олардың көлемі кемінде 60 академиялық кредитті құрайды. 

Кәсіби іс-тәжірибе. Кәсіби іс-тәжірибе (оқу, өндірістік, диплом алды) "Экономика" білім беру бағдарламасының құрамдас бөлігі 

болып табылады және студенттердің жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді; 

заңгерлердің кәсіби даярлық деңгейіне, сондай-ақ бітірушінің біліктілік сипаттамасына сәйкес қажетті тәжірибелік іскерліктер мен 

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

негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін бағалау болып табылады. 

Қорытынды аттестаттау білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 12 академиялық кредиттін құрайды және дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға дайындалу мен тапсыру нысанында өткізіледі. 

Бұл ретте кешенді емтихан бағдарламасы "Экономика" БББ сәйкес еңбек нарығымен қалыптасқан интеграцияланған білімдер мен 

негізгі құзыреттерді көрсетеді. 

Білім алушылар дипломдық жұмыстың (жобаның) орнына келесідей жағдайдайларда екі кешенді емтихан тапсыра алады: 

1) денсаулық жағдайы бойынша стационарда ұзақ емделіп жатқандарға; 

2) Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалар, оның ішінде мүгедек балалар, бала кезінен мүгедектер, I топтағы мүгедектер.; 

3) жүкті немесе 2 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеуші; 

4) қосымша білім алып жатқан сырттай оқу бөлімінің студенттері. 

Кешенді емтихан тапсыру үшін білім алушы академиягың президент-ректорының атына өтініш жазады және тиісті құжатты ұсынады. 

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

интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттерді көрсетеді. 

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты жоғары білімнің білім беру бағдарламасын оқуды аяқтағаннан кейін қол жеткізілген оқыту 

нәтижелерін және меңгерілген құзыреттерді бағалау болып табылады. 

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критерийі білім алушының студенттің оқу қызметінің барлық 

түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредитті меңгеруі болып табылады. 

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

экономика бакалавры дәрежесі беріледі және жоғары білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) бірге беріледі, бітірушінің жазбаша 

өтініш бойынша "Экономика" БББ бітірушісіне дипломға жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement) беріледі. 

Оқу нәтижелерін көрсететін "Экономика" білім беру бағдарламасының негізінде оқу жоспарлары (жұмыс оқу жоспарлары, 

студенттердің жеке оқу жоспарлары) және пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді. 

Оқыту нәтижелері (жалпы құзыреттер). "Экономика" БББ  бойынша бизнес және басқару бакаврдың оқыту нәтижелері (ҰБШ 6-

біліктілік деңгейі) білім беру бағдарламасының Паспортында көрсетілген. Квалификационная модель выпускника «6В04103-Экономика»  БББ 

бойынша бітірушінің біліктілік моделі келесі кестеде көрсетілген.  
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Кәсіби стандарт 

атауы  

Кәсіби қызмет 

түрі 

Еңбек 

функциялары 

 

Біліктілік талаптары Қызмет атауы Біліктілік 

деңгейі 

 Қаржылық-

экономикалық 

саладағы кәсіби 

қызмет 

 

 

 

 

Қаржылық-

шаруашылық 

қызметтің 

алғашқы 

мәліметтерді 

жинау және 

өңдеу 

Іскерліктер мен дағдылар 

- Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау бойынша 

заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

актілерді түсіну; 

- Ұйымның қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті 

мәліметтерді жүйелеу; 

- Әртүрлі көздерден, оның ішінде статистика 

органдарынан, рейтингтік агенттіктердің 

шолуларынан, зерттеулерден, ресми ақпарат 

көздерінен, БАҚ-тан сыртқы ақпарат жинау; 

- Құрылымдалған және құрылымданбаған 

деректердің үлкен массивімен жұмыс істеу 

(BigData-технология); 

- Жұмыс уақытының хронометражын өткізу. 

Білім: 

- Қаржылық қызметті реттейтін Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық 

актілері; 

- Маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістері; 

-Деректерді жинау мен жүйелеудің және 

оларды өңдеудің экономикалық-

математикалық әдістері; 

- Заманауи компьютерлік бағдарламалар 

Экономист 

(жалпы бейін) 

 

Бакалавриат 

6 ҰБШ деңгейі 

6 БСШ деңгейі 

  Ұйымның 

қаржылық-

экономикалық 

қызметін 

жоспарлау және 

бақылау 

Іскерліктер мен дағдылар 

- Жоспарлардың экономикалық бөлімдерін 

құру үшін қажетті есептерді орындау, оларды 

негіздеу; 

- Қаржылық, бухгалтерлік ақпаратты талдау 

және түсіндіру; 

- Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

экономикалық талдау; 

- Жұмыс уақыты мен ресурстар шығынын 

мөлшерлеу; 

- Заманауи компьютерлік бағдарламаларды 
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пайдалана отырып ақпаратты жүйелеу; 

- Мәліметтер базасын қалыптастыру. 

Білім: 

- микро және макроэкономика негіздері; 

- бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 

ерекшеліктері; 

- бизнес-жоспарларды әзірлеу тәртібі; 

- ұйымның жоспарлы-есептік құжаттамасын 

жүргізу тәртібі. 

  Ұйымның 

қаржылық-

экономикалық 

қызметі туралы 

есептемені құру 

Іскерліктер мен дағдылар 

- есеп пен есептіліктің ішкі тіркелімдерін 

жүргізу; 

- ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі 

туралы есептерді дайындау; 

- статистикалық есептемені жасау. 

Білім: 

- ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін 

жоспарлау, есепке алу және талдау бойынша 

заңнамалық және нормативтік актілерді түсіну; 

- статистикалық есеп беру тәртібі және 

жүргізу; 

- статистикалық есептемені жасаутәртібі мен 

мерзімдері 
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«Экономика» БББ бітірушісінің негізгі құзіреттіліктері келесі кестеде көрсетілген: 

 

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 отан сүйгіштікті дамыту қабілеті 

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

ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық үдерістерге бағытталу 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 Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну қабілеті 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттер 

ЖҚ -10 Мораль, кәсіби этика және қызметтік этикет нормаларына сәйкес кәсіби міндеттерді орындау қабілеті 

ЖҚ -11 Ұжымда жұмыс істеу қабілеті 

ЖҚ -12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау қабілеті 

ЖҚ -13 Кәсіби қызмет үдерісінде келіспеушілік жағдайлардың алдын алу және сындарлы шешу қабілеті 

Жалпы кәсіби құзыреттер 

ЖКҚ-1 Кәсіби қызметті реттеуге негізгі құқықтық құжаттарға бағдарлану қабілеті 

ЖКҚ -2 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау, есептеу нәтижелерін талдау 

және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 

ЖКҚ -3 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу және оларды қабылдау мен орындау үшін жауапкершілік алу қабілеті 

ЖКҚ -4 Адам ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеуге қатысу, оларды іске асыру бойынша іс-шараларды жоспарлау және 

жүзеге асыру қабілеті 

ЖКҚ -5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен жиналыстар жүргізу қабілеті 

ЖКҚ -6 Іскерлік ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып 

және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, стандартты міндеттерді шешу қабілеті 

Кәсіби құзыреттер 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет 

КҚ-1 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау қабілеті 

КҚ-2 Персоналды басқарудың замануи технологиялары негізінде, оның ішінде мәдениетаралық ортада жанжалды жағдайларды 

шешудің әртүрлі тәсілдерін қолдану қабілеті 

КҚ-3 Стратегиялық талдау, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеу 

дағдыларын меңгеру қабілеті 
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КҚ-4 Инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қаржылық менеджменттің негізгі әдістерін қолдану қабілеті 

КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика мәліметтерін талдау және 

түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті 

Кәсіпкерлік қызмет 

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

ғылыми түсініктерді меңгеру қабілеті 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну қабілеті 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін оның нәтижелерін пайдалану 

қабілеті 

КҚ -11 Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттары, өнімдер және т. б.) құру мен дамытудың бизнес-жоспарларын әзірлеу қабілеті. 

КҚ -12 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау қабілеті 

Ақпараттық-аналитикалық қызмет 

КҚ -13 Ұйымдардың жұмысына макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау мүмкіндігі 

КҚ -14 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау  үшін оның нәтижелерін пайдалану 

қабілеті 

КҚ -15 Әртүрлі көрсеткіштер бойынша мәліметтер жүргізу қабілеті 

КҚ -16 Бизнес-үдерістерді  үлгілеу және ұйымдардың тәжірибелік қызметінде бизнес-үдерістерді қайта ұйымдастыру әдістерін 

пайдалану қабілеті 

КҚ -17 Қаржылық есептемені талдау және негізделген инвестициялық, несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау қабілеті 

Арнайы  құзыреттер 

Ғылыми-зерттеу қызметі 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау қабілеті 

АҚ -2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, талдау және олардың нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдану қабілеті 

АҚ -3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша 

есептемелер дайындау қабілеті 

Кәсіби-мамандандырылған құзыреттер 

АҚ -4 Экономикалық салада талдау қызметін жүзеге асыру кезінде экономикалық есептеулердің қазіргі заманғы әдістемелері мен 

техникаларын қолдану қабілеті 

АҚ -5 Тәуекелдерді талдау және анықтау негізінде кәсіпорындардың экономикалық жағдайын бағалау қабілеті; 

АҚ -6 Тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды төмендету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, экономикалық және қаржы 

ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау қабілеті 

АҚ-7 Зерттеулер жүргізу үшін қажетті қаржылық-экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы 
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ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 

АҚ-8 Кәсіпорындардың табысы мен тәуекелдерін талдауды жүзеге асыру және мінез-құлық стратегиясын қалыптастыру кезінде 

оның нәтижелерін ескеру қабілеті 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

6B04103-Экономика (бакалавриат) 

 

№ Атауы Ескертпе 

1 БББ коды 6В04103 

2 Білім беру облысындағы коды 

жіктемесі 

6В04 - Бизнес, басқару және құқық 

3 Дайындық бағытының коды мен 

жіктемесі 

6В041 – Бизнес және басқару 

4 Білім беру бағдарламаларының 

тобы 

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 

5 БББ коды мен атауы 6В04103 – Экономика 

6 БББ түрі Әрекет етуші 

7 ҰБШ деңгейі 6 

8 БСШ деңгейі 6 

9 Берілетін біліктілік «6В04103 Экономика» БББ бойынша экономика бакалавры 

10 Кредиттердің жалпы көлемі 240 

11 Айырықша ерекшеліктері жоқ 

12 БББ мақсаты  «6B04103 - Экономика» білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары оқу орнының миссиясымен 

үндесіп, болашақ қызмет нәтижесінің бейнесі болып табылады және келесі тұжырымдамамен 

берілген: ҚР әлемдік экономикалық кеңістікке толық ықпалдасуын қамтамасыз ететін ұлттық 

экономиканың индустриялық-инновациялық дамуына белсенді қатысу үшін заманауи жүйелі 

білімі мен қажетті құзыреттілігі бар, республиканың экономикалық саланың жоғары білікті 

кадрларына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

13 Кадрларды дайындау бағыты 

бойынша лицензияға 

қосымшалардың болуы 

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

14 БББ аккредитациясының болуы 

(аккредитациялау органының 

атауы, аккредитацияның 

қолданылу мерзімі) 

Аккредиттеу және рейтинг жөніндегі Тәуелсіз агенттіктің (НААР) сертификаты 2018 жыл, 11 

мамыр, қолданылу мерзімі-3 жыл (2021 жылғы 10 мамырға дейін) 

15 Бітірушінің біліктілік 

сипаттамасы: 

 

1) Кәсіби қызмет саласы Кәсіби қызмет саласы мемлекеттік органдар, барлық меншік нысанындағы мекемелер мен 

ұйымдар, нарықтықинфрақұрылымбуынындағы экономиканы мемлекеттікреттеуді басқару 

органдары, ғылыми - зерттеу мекемлеріболыптабылады. 
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2) Кәсіби қызмет нысандары Қызмет түрінен тәуелсіз ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, 

маркетингтік, өндірістік-экономикалықжәнеаналитикалыққызметтері 

3) Кәсіби қызмет пәні меншік нысандары, қатысушылар санаттары (ҚР резиденттері және резидент еместері), 

ұйымдастыру - құқықтық нысандары, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік 

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

беру мекемелері 

4)  Кәсіби қызмет түрі − ұйымдастырушылық-технологиялық; 

− өндірістік-басқарушылық; 

− жобалық; 

− ғылыми-зерттеу; 

− білім беру (педагогикалық). 

5) Кәсіби қызмет функциялары - ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге 

қатысу; 

- кәсіпорынды басқару бойынша қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және оның 

нарықтық стратегиясын қалыптастыру; 

- барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу, 

оның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық-техникалық жабдықтау, 

логистика, өткізу; 

- өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске асыруды 

қамтамасыз ету; 

- шаруашылық субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметін жоспарлау және жүзеге асыру; 

- жұмыс күшін ұстауға арналған шығындарды жоспарлау, еңбекті ұйымдастыру және нормалау 

бойынша талдау есептерін жүргізу, жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру және еңбекақы төлеу 

қорын бөлу; 

- жоспарлауға басшылық жасау, жобалық, жоба алдындағы құжаттамаға оның халықаралық 

стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптама жасау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты экономикалық талдау мен түсіндіруді жүзеге асыру және алынған мәліметтерді басқару 

шешімдерін қабылдау үшін пайдалану; 

 – негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару, кәсіпорынның экономикалық 

тиімділігін анықтау бойынша типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база 

негізінде талдау есептерін жүргізу;  

- материалдық және материалдық емес өндіріс саласында экономикалық негіздеме және 

инновацияларды енгізу; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты экономикалық талдау мен түсіндіруді жүзеге асыру және алынған мәліметтерді басқару 
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шешімдерін қабылдау үшін пайдалану; 

–  

негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару, кәсіпорынның экономикалық 

тиімділігін анықтау бойынша типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база 

негізінде талдау есептерін жүргізу; 

- материалдық және материалдық емес өндіріс саласында экономикалық негіздеме және 

инновацияларды енгізу; 

- экономикалық-ұйымдастыру және басқару қызметінің барлық түрлерін бақылауды жүзеге 

асыру; 

- табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу. 
 

6) Кәсіби қызмет міндеттері - экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру, Табиғатты қорғау қызметі саласында 

толыққанды, сапалы базалық білім алу; 

- жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейін алу, сауатты және дамыған сөйлеуді, 

гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау 

мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

- шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамыту; 

- студенттердің көп деңгейлі білім берудің келесі сатысында білім алуын жалғастыруы; 

- еңбек нарығындағы мамандардың бәсекеге қабілеттілігі. 

16 Оқыту нәтижелері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON1 Әлемнің философиялық және ғылыми көріністері, табиғат пен қоғамның даму заңдылықтары, 

адам санасының түрлері және оның қазіргі қоғамдағы көрініс ерекшеліктері, рухани және 

материалдық құндылықтардың арақатынасы, олардың адам, қоғам өміріндегі рөлі туралы білім. 

Ғылым мен ғылыми танымның рөлі, оның құрылымы, нысандары мен әдістері, ғылым, техника 

мен технология жетістіктерін дамыту мен пайдаланумен байланысты әлеуметтік және этикалық 

мәселелер туралы білім. 

ON2Тұлғаның қалыптасу жағдайы, оның бостандығы және өмірін, мәдениет, қоршаған табиғи 

ортаны сақтау жауапкершілігі туралы білім қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен қоғамның 

әлеуметтік-психологиялық феномендерін, тұлғаның әлеуметтік бейімделу жолдарын  білу. 

ON3 Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатысты этикалық және құқықтық нормаларды басқара 

білу. Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігіне әсер ететінфакторлардымеңгеру. 

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

әлеуметтік-гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін қолдана білу.Инновациялық 

жобалардың бизнес-жоспарларын жасай білу кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық 

негіздемесінің есебін жүргізу және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

ON5 Ауызша және жазбаша коммуникацияны, оның ішінде шет тілін білу. Әр түрлі әлеуметтік 
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жағдайларда барабар бағдарлай білу және командада жұмыс істей білу.  

ON6 Кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметін экономикалық талдау 

дағдыларын қолдана білу. Ғылыми ақпараттың үлкен массивіне сүйену, оның түрлі көздерімен өз 

бетінше жұмыс істеу, алынған нәтижелерді өңдеу, бар статистикалық және есептік деректерді 

ескере отырып, оларды талдау және түсіну.  

ON7 Умение анализировать деятельность экономических объектов, делать научно обоснованные 

выводы и выбирать необходимые формы организации производства и управления, принимать 

управленческие решения, строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

процессов, явлений, ситуации, осуществляя при этом их качественный количественный анализ и 

синтез. 

ON8 Өндірістің нақты жағдайларына негізделген маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіби 

рөлдерін ауыстыру жағдайларына, қызметтік иерархия бойынша ілгерілетуге, басқа өңірлерге 

ауысуға, сондай-ақ кәсіптің ауысуына бейімделе білу. Адамдарды және олардың әрекеттерін 

олардың   мүмкіндіктерін, қабілеттерін және уәждемесін ескере отырып басқара білу.  

ON9 Шешім қабылдау шеберлігі. Кәсіби даму өзін өзі жетілдіру шеберлігі. 

ON10 Сапаның халықаралық және мемлекеттік стандарттарын білу. Заңды базаны және ҚР-да 

бизнесті ұйымдастыру қағидаларын білу. 

17 Модуль және пәндер туралы 

мәліметтер 

Модуль және пәндер туралы мәліметтер білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

қалыптастырылған матрицада көрсетілген. 
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Білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне оқу пәндерінің көмегімен қол жеткізу матрицасы 

 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредиттер Қалыптасатын оқу нәтижелері(кодтары) 
ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

Жалпы білім беру пәндері циклі (56 кр.) 

Міндетті компонент  

1 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Курс студенттергеқазіргі Қазақстан  тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру 

мақсатында, ХХ ғасырда Ұлы дала аумағында орын 

алған тарихи заңдылықтарды анықтау және Қазақстан 

тарихын қазіргі күнге дейін ғылыми кезеңдеу 

мақсатында мемлекеттілік пен тарихи-мәдени 

оқиғалардың қалыптасуы мен даму мәселелерін 

зерттейді. Көпшілік алдында сөз сөйлеулер, 

пікірталастар кезінде студент маңызды тарихи 

оқиғаларды талдайды және бағалайды; олардың себеп-

салдарлық байланыстарын түсіндіреді; дереккөздермен, 

тарихнамамен және мерзімді басылымдар мен интернет 

материалдарымен жұмыс істейді. 

5 + + +        

2 Шет тілі Курстың мақсаты-білім алушылардың шет тілінің 

лексикасы мен тілдік ерекшеліктерін меңгеру және 

коммуникативтік-функционалдық құзыреттілігін 

қалыптастыру, жеткілікті деңгейде (А2) және 

базалық жеткіліктілік деңгейінде (В2) 

мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру, шет тілінде аргументация 

дағдыларын қалыптастыру және Оқытылатын тіл 

елінің тілдік және мәдени ерекшеліктерін түсіну. 

Осы  курсты оқу нәтижесінде серіктестің және 

мәтін авторларының коммуникативтік ниеттерін 

түсіну, тиіті тілдік құралдарын пайдалану, шет 

тілінде қазіргі  заманғы мәселелерді шешу жолын 

айта білу қабілетін меңгереді. 

10 +    +      

3 Қазақ (орыс) тілі "Қазақ тілі" курсын оқытудың мақсаты-әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым – қатынас құралы 

ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету, 

қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілерге қарапайым 

10 +    +      
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деңгейі А1 және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін 

мәдени-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.   

Осы курсты оқу нәтижесінде студент тілдік және 

сөйлеу құралдарын дұрыс таңдай және қолдана алады, 

мәтіннің мазмұнын дәл бере алады және қорытынды 

жасай алады, мәтіннің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін аша алады, этикалық, мәдени және 

әлеуметтік-маңызды мәселелерді талқылайды, өз 

көзқарасын білдіре алады және оны негіздеп, қарым-

қатынастың әр түрлі жағдайларына қатыса алады.   

"Орыс тілі" курсын оқытудың мақсаты студенттердің 

әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыру, әлемдік мәдениет пен тілге деген 

толерантты көзқарасты қалыптастыру болып табылады, 

осы курсты оқу нәтижесінде студенттер тілдік іс-әрекет 

түрлерін деңгей дайындығына сәйкес меңгеруге, 

тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби деңгейде 

қарым-қатынас жасау үшін лексиканың жеткілікті 

көлемін меңгеруге, дискуссиядағы этикалық, мәдени 

және әлеуметтік-маңызды мәселелерді талқылауға, өз 

көзқарасын білдіруге және оны негіздеуге қабілетті ету. 
4 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар(ағылшы

н тілінде) 

Курстың мақсаты – ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу 

әдістерін, сандық технологиялар арқылыақпаратты 

жинау және беру тәсілдерін сыни бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастыру. Осы курсты оқу нәтижесінде 

студенттер компьютерлік жүйелер, мен желілер 

архитектурасының тұжырымдамалық негіздерін 

меңгеруге, кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық 

жұмыста, өздігінен білім алу мақсатында АКТ қолдану 

дағдыларын меңгеруге, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу 

және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, 

бұлтты және мобильді сервистерді пайдалануға, 

деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеуге, 

қазіргі заманғы АКТ қолдана отырып жобалау қызметін 

жүзеге асыруға қабілетті болады. 

5 + +   +      

5 Философия Курстың мақсаты-болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философияны танымның ерекше түрі 

ретінде, оның негізгі бөлімдері, проблемалары мен 

әдістері туралы тұтас түсінікті студенттерде 

5 + + +        
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қалыптастыру. Осы курсты оқу нәтижесінде 

студент философиялық-дүниетанымдық және 

әдіснамалық мәдениеттің негіздерін меңгереді, 

өзін-өзі талдау және адамгершілік өзін-өзі реттеу 

дағдыларын, медиатекстердің философиялық 

аспектісін, этикалық шешімдерді негіздеу және 

қабылдау үшін әлеуметтік-мәдени және жеке 

жағдайларды талдай біледі, кәсіби саладағы 

проблемалардың философиялық мазмұнын 

анықтау үшін өзекті зерттеу жүргізу қабілетін 

меңгереді.  
6 Дене шынықтыру Бұл курсты  оқу мақсаты студенттердің әлеуметтік-

тұлғалық құзыреттіліктерін қалыптастыру және кәсіби 

іс-әрекетке дайындық үшін денсаулықты сақтау мен 

нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің 

құралдары мен әдістерін мақсатты қолдану қабілеті; 

еңбек қызметіндегі жүйке-психикалық кернеулерді 

және физикалық жүктемелерді тұрақты ауыстыруға. 

Осы курсты оқу нәтижесінде студенттер денсаулықты 

сақтау және оңтайлы кәсіби жұмысқа қабілеттілікті 

қолдау үшін өмірлік маңызды физикалық қасиеттерді 

дамытуда дене шынықтыру мен спортты пайдалану 

туралы базалық ғылыми-негізделген білім алады, 

физикалық қабілеттілікті дамыту бойынша жан-жақты 

іскерліктер мен дағдыларды алады. 

8 +  +        

7 Әлеуметтік-саяси 

білімдер (мәдениеттану, 

психология, әлеуметтану 

және саясаттану) модулі 

Бұл модульді оқу мақсаты "Болашаққа көзқарас: 

қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыру болып табылады. Осы модульді меңгеру 

нәтижесінде білім алушылар негізгі әлеуметтік, саяси 

және гуманитарлық ұғымдарды меңгереді, қоғам мен 

оның кіші жүйелерін зерттеудің теориясы мен 

тәсілдерін, қазіргі қоғам мен оның әлеуметтік 

институттарының жұмыс істеуінің негізгі 

принциптерін, әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық 

және психологиялық ақпаратты алудың негізгі көздері 

мен әдістерін және алған білімдерін кәсіби қызметте 

8 + + +        
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пайдаланатын болады. Студенттер қазақстандық 

қоғамның құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, іскерлік, 

мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен 

арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның әр түрлі 

салаларындағы түрлі жағдайларды талдай алады, кәсіби 

социумда даулы жағдайларды шешу бағдарламаларын 

жасайды. 
Жалпы білім беру пәндері циклі 

Таңдау компоненті 
 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы 

қолданыстағы заңнаманы зерделейді. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі әдістері, 

Қазақстандағы қоғамдық және мемлекеттік саясаттың 

институционалдық практикаларының негізгі 

ерекшеліктерін қарастырады. Курс мәселелері бойынша 

ақпаратты іздеу және сыни талдауға, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіруге, мүдделер 

келіспеушіліктері жағдайындағы іс-әрекеттерге 

үйретеді. 

5   +      +  

 Бизнес және кәсіпкерлік 

негіздері 

 

Пән кәсіпкерлік сауаттылықтың базалық деңгейін; 

экономикалық ойлау мәдениетін; мемлекеттің және 

экономикалық агенттердің экономикалық қызметі 

жүзеге асырылатын қоғамның экономикалық өмірі 

туралы негізгі білімдерді меңгереді. Кейс стади, ми 

шабуылы сияқты оқытудың интербелсенді әдістерін 

пайдалана отырып, студент ресурстардың шектелуі 

кезінде бизнес-үдерістерді тану үшін тиімді шешімдер 

қабылдайды. 

    + + +     

   56 8 5 6 1 4 1   1  

Базалық пәндер циклі 

Жоғары оқу орны компоненті 

   Кредиттер ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

1 Экономикалық теория Қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары және 

оның тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім 

жүйесін, экономикалық үдерістердің даму 

заңдылықтарын, экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы 

барысында құрылған негізгі тұжырымдамаларды, 

нарықтық механизмнің жұмыс істеу қағидаларын, өзін-

өзі реттеу және экономикаға мемлекеттің ықпалын 

6    + + + + +   



18 
 

зерттейді. Студенттердің ұлттық және әлемдік 

экономиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының 

жағдайы мен үрдістерін талдай білу қабілетін 

қалыптастырады және дамытады; 

2 Экономикадағы 

математика 

 

Курс жоғары математика, сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия, математикалық талдау, 

ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика негіздерін оқытады. Белгілі интегралды 

интегралдау және геометриялық интерпретациялау 

әдістері, комбинаторика және оқиғаның ықтималдығын 

есептеу арқылы функцияны зерттеу және туынды 

көмегімен матрицалар мен анықтағыштарды, СЛАУ 

шешімдерін арифметикалық әрекеттерге үйретеді. 

5    + +  + + +  

3 Микроэкономика  

 

Пән микроэкономикалық көрсеткіштер негізінде 

экономика жағдайын болжауға, микроэкономикалық 

сала құрылымына, микроэкономикалық жүйелерді 

басқаратын негізгі экономикалық механизмдерге, 

экономикалық талдау жүргізуге және қабылдауға, 

ауызша және графикалық формада микроэкономикалық 

модельді құрастыруға, мемлекеттің, шаруашылық 

жүргізуші субъектілер мен қаржы институттарының 

ақша ағындарын талдауға үйретеді. 

5     + + + + +  

4 Макроэкономика  Курс халықаралық ұйымдардың қызметін ажыратуға, 

бизнесті ұйымдастыру және стратегиялық жоспарлау 

мәселелерінде болжауға, бағдарлауға, экономиканы 

мемлекеттік реттеу, нарықтық инфрақұрылым туралы 

білімді табуға, алуға, жүйелеуге және практикалық 

қызметте пайдалануға, экономиканы болжау үшін 

деректерді талдауға, тиімді жобаларды таңдау, 

Қазақстан Республикасында тұтастай алғанда қаржы 

нарықтары мен экономиканың даму болжамдарын 

әзірлеуге үйретеді. 

5    +  + + + +  

5 Менеджмент  Менеджмент мәні мен мазмұны: менеджмент басқару 

ғылымы мен өнері ретінде, менеджмент фирманы 

басқаруды ұйымдастыру ретінде, менеджмент басқару 

шешімдерін қабылдау үдерісі ретінде. Менеджменттің 

негізгі компоненттері. Менеджмент деңгейлері. 

Басқарудың пайда болуының тарихи алғышарттары. 

Менеджменттің ұлттық ерекшеліктері. Менеджменттің 

алғашқы теорияларының қалыптасуы. Ұйымның 

4    +  + + + +  
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қасиеттері мен қасиеттері. Ұйымға қойылатын 

талаптар. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. 

Менеджмент жүйесін ұйымдастыру формалары. 

6 Қаржыға кіріспе Курс экономикалық үдерістерді реттеу үшін мемлекет 

қабылдайтын шешімдерді талдауға және бағалауға, 

жүргізілген бағалау және алынған ақпаратты талдау 

негізінде бағалау туралы есеп құруға, бизнес-жоспарлау 

және бизнес-жобалау жүйесінде алған білімдерін 

практикада қолдануға үйретеді 

6     +  +    

7 Бухгалтерлік есеп және 

аудит 

Пән қазіргі заманғы ұйымдардың қызмет ету 

жағдайларына қатысты бухгалтерлік есептің теориялық 

және тәжірибелік негіздерін зерделеуді қамтамасыз 

етуге арналған. Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің 

бухгалтерлік есептің, бухгалтерлік бақылау 

объектілерінің мәнін түсінуі, бухгалтерлік есеп жүйесін 

құру және дамыту процестерін білуі және әртүрлі 

экономикалық операцияларды есепке алу 

ерекшеліктерін түсінуі болып табылады. 

6      +    + 

8 Халықаралық 

экономика 

Курс халықаралық ұйымдардың қызметін ажыратуға, 

халықаралық экономиканың нысандарын сипаттауға, 

бизнесті ұйымдастыру және стратегиялық жоспарлау 

мәселелерінде болжауға, бағдарлауға, экономиканы 

мемлекеттік реттеу, нарықтық инфрақұрылым туралы 

білімді табуға, алуға, жүйелеуге және практикалық 

қызметте пайдалануға, экономиканы болжау үшін 

деректерді талдауға үйретеді 

6    +  +     

9 Кәсіби қазақ (орыс) тілі Пән қазақ (орыс) кәсіби қазақ (орыс), қазақ тілін 

оқытудың негізгі әдістемелік ережелерін, экономист-

бухгалтердің коммуникативтік қызметінде 

қолданылатын шешендік өнер тәсілдерін, қазақ тілінің 

грамматикасы мен стилистикасын меңгеруді, қазақ 

халқының рухани байлығын табысты меңгеру үшін 

кәсіби әдебиетпен жұмыс істеу кезінде кәсіби қазақ 

(орыс) тілін оқу дағдысын, білігін және дағдыларын 

қолдануды көпшілік алдында сөйлеуге және меңгеруге 

үйретеді. 

5   + + +      

10 Кәсіби бағытталған-шет 

тілі 

Пән әдебиетпен жұмыс істеу кезінде шет тілдерін 

көпшілік алдында сөйлеуге және меңгеруге, шет тілінің 

негізгі әдістемелік ережелеріне, экономист-

бухгалтердің коммуникативтік қызметінде 

5   + + +      
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қолданылатын шешендік өнер тәсілдеріне, шет тілінің 

грамматикасы мен стилистикасын меңгеруге, көпшілік 

алдында сөйлеу шеберлігіне, шешендік сөйлеудің 

сапалық сипаттамасына, кәсіби әдебиетпен жұмыс істеу 

кезінде шет тілін меңгеруге үйретеді. 

11 Оқу іс-тәжірибесі Оқу іс-тәжірибесі барысында студенттер құрылтай 

құжаттарымен танысады,мекемеде, кәсіпорында немесе 

компанияда іс жүргізудің ұйымдастырылуын 

зерделейді. Студент-практиканттар кіріс және шығыс 

құжаттарын есепке алуды, мәжілістер мен мәжілістерді 

өткізуді үйренеді. 

5   + + +  + +   

  ОН матрицасы 58           

Базалық пәндер циклі  

Таңдау компоненті 

   Кредиттер ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

1 Эконометрика  

 

Курс келесі тақырыптар мен бөлімдерден тұрады: 

экономикалық пәндердегі эконометриканың орны. 

Эконометрика көздері: Экономикалық теория, 

әлеуметтік-экономикалық статистика, Ықтималдықтар 

теориясы және математикалық статистика. Модельдер 

мен деректер типтері. Эконометрика құралдары. 

Айнымалылардың түрлері. Эконометриялық модельдеу 

сатылары. Зерттеу гипотезасын қою. Жүргізілген 

эконометриялық зерттеу бойынша есептің құрылымы. 

Эконометрикада қолданылатын ықтималдық және 

статистика теориясының негізгі ұғымдары. Бас 

жиынтық және таңдау. Таңдау үлестірімдері және 

таңдау сипаттамалары. Статистикалық бағалау. 

6    +  + + +   

Экономикалық-

математикалық әдістер 

Пәннің мазмұны кәсіби қызмет саласына жататын 

экономикалық үдерістерді талдау және модельдеу үшін 

қажетті теориялық дайындық болып табылады. Талдау 

жүйесін дамытудың балама сценарийлерін имитациялау 

мақсатында экономикалық үдерістерді эмпирикалық 

талдаудың математикалық әдістері туралы теориялық 

білім баяндалады; басқару шешімдерін негіздеу үшін 

қажетті талдау құралдарын таңдау және алынған 

нәтижелерді мазмұнды түсіндірудің тәжірибелік 

дағдылары қалыптасады. 

   +  + + +   
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2 Инновациялық 

менеджмент 

Курстың мақсаты: ұйымның дамуын басқару жүйесінің 

басым элементтерінің бірі ретінде инновацияны 

басқару стратегиясы туралы біртұтас түсініктерді 

қалыптастыру; инновациялық теорияның негіздерін 

білу, бұл ұйымдық деңгейде инновацияның өмірлік 

цикліне технологиялық тәртіптердің 

макроэкономикалық серпіні үрдістерін жүйелі түрде 

нақтылаудың логикасын қалыптастыруға ықпал етеді.; 

кәсіпорын дамуының инновациялық стратегияларын 

басқару ерекшеліктерімен таныстыру, бұл ұйымдарда 

күрделі әлеуметтік жүйе ретінде инновациялық 

идеяларды таратудың құндылық аспектісіне назар 

аударуды көздейді, оның ортасында адам оның 

элементі және даму факторы ретінде болады; ұйымның 

инновациялық дамуының жобалық және бағдарламалық 

басқаруының мазмұны мен нысандары туралы білім 

беру, инновациялық қызметтің тиімділігін бағалау 

критерийлерінің кешенін зерделеу инноватика 

идеяларын табысты қолдануға ықпал етеді. 

5  + +   +  +   

Кәсіпорынның 

инновациялық қызметі 

Инновациялық үдерістің мазмұны мен құрылымын 

зерттеу, инновацияны басқарудың әртүрлі аспектілерін 

зерттеу, корпоративтік инновациялық стратегияларды 

талдау дағдыларын меңгеру, сондай-ақ инновациялық 

жобалардың тиімділігін бағалауды орындау және 

оларды қаржыландырудың ықтимал нысандарын іздеу. 

Корпоративтік инновациялық ұйымдық 

құрылымдардың жұмыс істеуіне талдау жүргізуге, 

сондай-ақ ұйымдық инновациялық желілер мен 

кластерлерді зерттеуге ерекше назар аударылады.  

 + +    +  +  

3 Стратегиялық 

жоспарлау 

Нарықтық жағдайларда кәсіпорынды басқару 

тұжырымдамасы ретінде ұйымды стратегиялық 

жоспарлаудың мәні мен мазмұнын зерттеу; 

кәсіпорынды дамытудың басты мәселелерін бөліп 

көрсетуге және оларды шешудің нұсқаларын таңдауға 

мүмкіндік беретін сыртқы және ішкі ортаны 

стратегиялық талдау әдістемесін меңгеру; стратегиялық 

мақсаттарды белгілеу, миссияны қалыптастыру және ол 

тұрған нақты жағдайды ескере отырып ұйымның 

стратегиялық даму бағытын таңдау дағдыларын 

меңгеру; стратегиялық мақсаттарды іске асыруды 

5   +     +  + 
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жоспарлау бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру; 

стратегиялық; ұйымда стратегиялық жоспарлауды 

ұйымдастыру бойынша қажетті білім алу. 

Менеджменттің 

теориясы және 

тәжірибесі 

 

Менеджменттің негізгі ұғымдарымен, 

категорияларымен, бағыттарымен, менеджменттің 

шетелдік тәжірибесімен және пайдалану 

мүмкіндіктерімен таныстыру, менеджменттің 

құралдары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру, 

менеджментте қолданылатын негізгі модельдерді 

меңгеру. 

  +     +  + 

4 Басқарушылық талдау "Басқарушылық талдау" пәнін оқытудың мақсаты 

студенттердің басқару шешімдерін әзірлеу мен 

қабылдаудың негізгі құралы ретінде талдау және оның 

әдістері туралы жүйелік түсініктерін қалыптастыру 

болып табылады. Басқарушылық шешімдерді негіздеу 

әдісі ретінде талдаудың рөлі; басқарушылық талдаудың 

ұйымның басқарушылық құрылымының 

ұйымдастырушылық-шаруашылық қызметімен өзара 

байланысы; әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарда 

басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдерінің 

ерекшеліктері; шығындарды басқарудың, 

калькуляциялаудың, материалдық-өндірістік қорлардың 

деңгейін оңтайландырудың, түсім көлемін факторлық 

талдаудың және ұйым қызметінде резервтерді 

шығарудың негізгі әдістемелерін үйрету. 

5    +  + +    

Көшбасшылық Пән көшбасшылықтың теориялық және тарихи 

негіздерін; менеджмент пен көшбасшылықтың дәстүрлі 

және жаңа теорияларын; мақсат қою қағидаларын; 

ұйымдастырушылық жоспарлаудың түрлері мен 

әдістерін; ұйымдағы адамдардың өзара іс-қимылының 

негізгі теориялары мен концепцияларын; мотивация 

қағидалары мен әдістерін; топтық серпін мен команда 

құру негіздерін; коропоративтік тұжырымдамаларды 

құру қағидаларын және ұйымды дамыту 

тұжырымдамасын; коммуникация негіздерін қамтиды. 

   + + + +    

5 Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні мен 

міндеттері. Макроэкономикалық үдерістердегі 

мемлекеттің рөліне көзқарастың эволюциясы. Қазіргі 

кезеңдегі экономиканы мемлекеттік реттеудің 

функциялары, мақсаттары мен бағыттары. 

5       +  + + 
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Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері. Бюджет 

және салықтар мемлекеттің фискалдық саясатының 

негізгі құралдары ретінде. Қаржы нарығы мен ақша 

айналымын мемлекеттік реттеу. Жалпы мемлекеттік 

жоспарлау, Экономиканы жобалау және бағдарламалау. 

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. 

Аудит  Курс ХҚЕС-ке сәйкес ұйымдардың қаржылық есебін 

жүргізу және қаржылық есептілігін қалыптастыру 

ережелері, есеп жүргізу үшін қажетті ақпараттарды 

өңдеуге оқытады.  ХҚЕС-ке, ұйымдардың қаржылық 

есептілігін қалыптастыру және аудиторлық тексеру 

жүргізу,  аудитті жүргізудің АХС сәйкес қаржылық 

есепті қалыптастыру үшін ақпаратты жинау, тіркеу 

және өңдеу, аудиторлық қорытындылар жасауға 

үйретеді.  

      +   + 

6 1) Контроллинг  Контроллинг ұғымының мәні. Стратегиялық және 

жедел контроллинг. Кәсіпорындағы контроллинг 

нысандары. Контроллинг құралдары. Контроллингті 

ақпараттық қолдау. Контроллинг қызметін 

ұйымдастыру. Кәсіпорында контроллинг жүйесін 

енгізу. 

5       + + +  

1С: Бухгалтерия Жүйенің негізгі компоненттері. Бағдарламаны іске қосу 

режимдері. Метадеректер объектілерінің түрлері мен 

қасиеттері. Құжаттар, операциялар мен өткізулер 

журналы. Құжаттардың өзара байланысы. 

Метадеректер объектілерінің қасиеттері. Шоттардың 

компьютерлік жоспарын ұйымдастыру. Аналитикалық 

есеп объектілерінің анықтамалары. Қолмен жазу. 

Типтік операцияларды қолдану. Жазбаларды 

қалыптастыру. Анықтамалықтарды толтыру. Есеп 

саясаты элементтерінің сипаттамасы. Жалпы және жеке 

теңшеу. Шоттар бойынша бастапқы қалдықтарды 

енгізу. Қалдықтарды енгізудің дұрыстығын тексеру. 

Есептердің әртүрлі түрлерін қалыптастыру есептік 

кезеңді жабу. 

     + +   + 

7 1) Қаржылық 

технологиялардың 

дамуы  

Төлемдер мен есеп айырысу түрлері: қолма-қол және 

қолма-қол ақшасыз (электрондық ақшаны қоса 

алғанда); тауарлық және тауарлық емес операциялар 

бойынша; бір қаладан, басқа қаладан, халықаралық. 

Қолма-қол және қолма-қол ақшасыз төлемдер. Ұлттық 
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төлем жүйесі. Электрондық төлемдер жүйесі. Төлем 

карталары. Төлемдер мен есеп айырысудың 

халықаралық жүйелері. Интернет-банкинг. Офлайн-

терминалдар. Электрондық ақша. SMS-төлемдер. 

Қазіргі қаржылық 

технологиялар 

Корпоративтік қаржы саласында шешімдер 

қабылдаудың заманауи технологиялары. Қаржыны 

басқарудағы қазіргі үрдістер. Интернационализация 

және жаһандану, қазіргі заманғы корпоративтік 

құрылымдардың қаржыларын басқару көзқарасының 

трансформациясындағы осы үдерістердің рөлі. Басқару 

шешімдерін қабылдауда негізгі өлшемдердің бірі 

ретінде құнды құру. Құндылық-бағытталған 

менеджмент. Корпоративтік қаржы жүйесіндегі жедел 

контроллинг құралдары мен әдістері. Операциялық 

пайда мен ақша ағынын басқару мақсаттары үшін 

оперативтік контроллинг әдістері мен құралдарын 

қолданудың функционалдық ерекшеліктері. Ұйымның 

бизнес-үдерістері жүйесіндегі оперативті контроллинг: 

жабдықтау контроллингі, өндірісті контроллинг, сатуды 

контроллинг және корпоративтік басқарудағы 

қаржылық контроллингтің басқа технологиялары. 

Бюджеттеу негізінде Корпоративтік қаржыны басқару. 

Үдеріске бағытталған тәсіл негізінде корпорацияның 

қаржыларын басқару технологиялары. 

 +  +  +     

8 1) Электрондық сауданы 

дамыту 

Электрондық коммерцияның түрлері (модельдері). 

Әлемде және Қазақстанда электрондық коммерцияның 

дамуы. Электрондық коммерция бизнес-клиент (В2С); 

электрондық дүкендер; электрондық дүкендердің 

түрлері; ақпараттық жүйе; электрондық дүкендерді 

құруға арналған бағдарламалық құралдар. Электрондық 

коммерция; корпоративтік сауда алаңы; электрондық 

сауда алаңдары; Интернет-банкинг және Интернет 

төлем жүйелері; 

- Интернет-трейдинг; 

- Интернет маркетинг; жарнама және сайтты ашу; 

- Электрондық бизнес кәсіпкерлік қызмет саласын 

кеңейту ретінде; ; 

- Электрондық бизнес қауіпсіздігі; электрондық-

цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) қолданудың техникалық 

және заңды негіздері. 

5   + +       
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Интернет-маркетинг Ғаламтордағы маркетингтік коммуникация құралдары. 

Әлеуметтік медианың маркетингтік мүмкіндіктері, 

корпоративтік блогтармен, онлайн-қоғамдастықтармен 

жұмыс істеу алгоритмдері. Сайттың ақпараттық 

мазмұнын ресімдеудің практикалық тәсілдері. Веб-

аналитика негіздері және аналитикалық есептерді 

түсіндіру. Интернет-маркетингтің тиімділігін талдау 

  + +       

9 1) Экономика 

салаларындағы сандық 

қалыптасулар 

Экономикалық ақпарат. Ақпараттық ресурс 

экономикалық қызметті ақпараттандырудың негізі 

ретінде. Ұйымдастыру-экономикалық саладағы 

Ақпарат және ақпараттық үдерістер. Қазіргі 

Экономикадағы ақпараттық жүйелер мен 

технологиялардың мәні, маңызы және даму 

заңдылықтары. Экономикалық ақпаратты өңдеудің 

негізгі әдістері. Базалық ақпараттық технологияның 

құрылымы: сипаттаманың концептуалды деңгейі, 

логикалық деңгей және физикалық деңгей. ЭАЖ 

жобалау. Жобалау міндеттері. ЭАЖ жобалауды 

автоматтандыру. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі 

түсінігі. CASE-технологиялар. ЭАЖ құрылымдық 

талдау және жобалаудың түсінігі және негізгі 

принциптері. Экономикалық ақпараттық жүйелердегі 

зияткерлік ақпараттық технологиялар. Экономикадағы 

және басқарудағы мақсаты мен мүмкіндіктері. ЭАЖ-да 

телекоммуникациялық технологияларды дамытудың 

негізгі бағыттары. Деректерді өңдеудің және сақтаудың 

үлестірілген технологиялары корпоративтік ақпараттық 

жүйелер. 

5  +    +   +  

Салалық экономика Ұйымның өндірістік құрылымы. Ұйымның 

материалдық-техникалық базасы. Ұйымның капиталы 

мен мүлкі. 

Ұйымның негізгі қорлары. Ұйымның (кәсіпорынның) 

айналым қаражаты. Күрделі салымдар және олардың 

тиімділігі. Еңбек ресурстары және ұйымдағы 

(кәсіпорында) еңбекке ақы төлеу. Ұйымның өндірістік 

бағдарламасы, оны негіздеу әдістері.Өндіріс 

шығындары және өнімнің, қызметтің өзіндік құны. 

Бағаны қалыптастыру. Ұйымның сыртқы экономикалық 

қызметі. Ұйымның қаржысы. Пайда мен рентабельділік. 

 +    +   +  

10 Ұлттық экономика Елдің әлеуметтік-экономикалық моделі. Ұлттық 4    +   +   + 
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экономиканың әлеуеті мен пропорциясы, экономикалық 

өсу. Инвестициялар және бизнес нысандары. Елдің 

экономикалық саясаты. Елдің экономикалық 

ресурстары. Ұлттық экономика секторлары. 

 

Аймақтық экономика Аймақтық экономиканың теориялық негізі. Аймақтық 

экономикалық саясатты қалыптастыру тұжырымдамасы 

мен қағидалары. Мемлекеттің аймақтық экономикалық 

саясатын жүргізу құралдары, нысандары мен әдістері. 

Жекелеген өңірлердің экономикалық даму 

ерекшеліктері. Аймақтардың экономикасын басқару. 

Аймақтық нарықтар және олардың дамуы. Аймақтық 

қаржы. Аймақтық экономиканы реттеудегі аймақтық 

маркетингтің рөлі. Аймақтық экономиканы дамытудағы 

еркін экономикалық аймақтардың рөлі. 

   +   +   + 

11 Мемлекеттік және жеке 

серіктестік 

Курс мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің негізгі 

санаттары мен ұғымдарын, тұжырымдамалық 

мәселелер мен ұғымдық аппаратты, мемлекеттік-

жекешелік әріптестік тәжірибесін, мемлекеттік-

жекешелік әріптестік саласындағы басқару мен реттеу 

тетіктерін қамтиды. 

4   + + +     + 

Мемлекет және бизнес Бұл курс мемлекеттің қызметін және елдегі кәсіпкерлік 

ортаның қалыптасу мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Зерделенетін проблемалар саласына мыналар жатады: 

мемлекеттің экономикалық рөлі, мемлекет және 

Бюрократтық нарық, нарықты трансформациялауды 

жүргізу кезіндегі ырықтандыру және мемлекеттің осы 

процестерге араласуының шектері, мемлекеттің 

экономикалық секторының шектелген мүмкіндіктері, 

кәсіпкерліктің мәні және оның қоғамдағы алатын 

жағдайы, жекешелендіру жеке кәсіпкерліктің 

қалыптасу факторы ретінде, елдің экономикалық тетігін 

жаңартудың негізгі бағыттары және осы үдерістегі жеке 

кәсіпкерліктің рөлі. 

Қоғам өмірі мен экономикасындағы институционалдық, 

этикалық қарым-қатынастар мәселелерінде "Мемлекет 

және бизнес" пәні ерекше маңызға ие. Курста Австрия, 

Бельгия, Дания, Испания, Франция және т. б. елдердің 

экономикасын мемлекеттік реттеу тәжірибесі 

қарастырылған. 

  + +      + 
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  ОН 112           

Кәсіби пәндер циклі 

Жоғары оқу орны компоненті 

   Кредиттер ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

1 Кәсіпорын экономикасы 

 

 

 

Курс кәсіпорынның сипаттамасы мен жіктелуі, 

құрылымы туралы, кәсіпорынды басқару, тауар өндірісі 

және нарық туралы түсінік береді. Өндірістік үдерісті 

ұйымдастыру және кәсіпорынның негізгі қорларын 

басқару, инвестициялық саясат, өнімнің сапасын 

басқару, кәсіпорында еңбекті нормалау негіздері, 

кадрлар сияқты ұғымдарды түсіндіреді. Кәсіпорын 

қызметкерлерінің санын жоспарлау. Жұмыс уақытының 

бюджетін есептеу. Кәсіпорынның пайдасы және 

өндірістің рентабельділігін қарастырады. 

5    + + +  +  + 

2 Кәсіпкерлік Курс мәнін, мазмұнын және қалыптасу шарттарын 

ашады. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-

жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. 

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік 

қызметте кадрлық қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік 

мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және 

оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің жауапкершілігі. Кәсіпкерлік мәдениеті 

және этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау 

және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және 

оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату. 

5    +  +   +  

3 Өндіріс саласының 

экономикасы 

Қазақстанның өндірістік саласының салалық 

құрылымының бәсекеге қабілеттілігі Қазақстанның 

өндірістік саласының салалық құрылымының бәсекеге 

қабілеттілігі. Экономиканың өндірістік секторын 

орналастыру. Өндірістік салада мамандандыру және 

кооперациялау. Өндірістің шоғырлануы және 

кәсіпорынның өлшемдері. Өндірістік салада біріктіру. 

Өндірістік сектор салаларының ресурстары. ҚР Ұлттық 

экономикасын дамытудың инвестициялық-

инновациялық стратегиясы. ҚР өндірістік саласындағы 

қаржы-бюджет саясаты. 

5       + + +  

4 Өндірістік іс-тәжірибе Өндірістік іс-тәжірибе оқу үдерісінде алынған 10   + +       
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теориялық білімді бекітеді және тереңдетеді. Өндірістік 

тәжірибе барысында студент-практикант бизнес-

жобаларды дербес дайындайды ұйымдарда, 

мекемелерде, кәсіпорындарда немесе білім беру 

ұйымының кафедраларында жүргізіледі. Оны өту 

кезінде студент игеретін бағыт бойынша қызмет 

атқаратын ұйымның қызметімен танысады. 

5 Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе оқу үдерісін аяқтаушы 

болып табылады. Диплом алдындағы іс-тәжірибе 

барысында студент дипломдық жобаға материалдар 

жинайды. Оның негізгі міндеттері кәсіби дағдыларды, 

еңбекті ұйымдастыру және басқару әдістерін меңгеру 

болып табылады. Ол дипломдық жұмысты жазу 

алдында, қорытынды бөлім жазу үшін жүргізіледі, онда 

зерттелетін тақырып бойынша мәселелер және 

студенттің практикалық тәжірибесіне сүйене отырып 

оларды шешу жолдары көрсетілуі тиіс. 

8   + + + + + + +  

Таңдау компоненті бойынша 

1 Адам ресурстарын 

басқару 

Курс қазіргі экономикалық теория жүйесінде 

(микроэкономика, макроэкономика, адам ресурстарын 

басқару) қарастырылатын халықаралық экономиканың 

негізгі мәселелерін ашады. Халықаралық сауда 

теориясы, сауда саясаты, еңбек, капитал, технология, 

өндірістің жаңа негізгі факторлары инновациялық 

энергетикалық, ақпараттық және экологиялық 

қарастырылады. 

5   +  +  +  +  

Еңбек ақыны 

мөлшерлеуді 

ұйымдастыру  

Еңбек ақыны ұйымдастырудың мәні мен қағидалары. 

Экономикалық өсу факторларының, еңбек сапасы мен 

тиімділігінің жұмыс күші нарығы құрылымындағы 

еңбекке ақы төлеу. Еңбекке ақы төлеудің кесімді және 

мерзімді төлеу жүйесі. Еңбекақының тарифсіз 

жүйелері. Тарифтік жүйе оның құрылымы мен 

функциялары. Қызметкерлерге сыйақы беру. Қосымша 

ақылар мен үстемеақылар нысанындағы қосымша 

төлемдер жүйесі. 

  +  +  +  +  

2 Өндірісті ұйымдастыру Нарықтық қатынастар жүйесіндегі сала мен кәсіпорын 

және олардың дамуының экономикалық негіздері. 

Кәсіпорынның ресурстары. Негізгі капитал және оны 

пайдалану тиімділігі. Айналым капиталы және оны 

пайдалану тиімділігі. Тамақ өнеркәсібінің шикізат 

6    + + + +   + 
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базасы. Еңбек ресурстары және еңбекақы төлеу. 

Нарықтық экономика жағдайында баға белгілеу және 

баға саясаты. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының 

өндірістік қуаты және тауарлық саясаты. Өнімнің 

өзіндік құны, пайда және өндірістің рентабельділігі. 

Тамақ өнеркәсібіндегі инновациялар және 

инвестициялар. Қоғамдық өндірісті ұйымдастыру 

формалары және оларды анықтайтын факторлар. 

Өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық қатынастар 

жүйесіндегі кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық 

формалары. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында негізгі 

өндірісті ұйымдастыру. Өндіріске материалдық-

техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

Кәсіпорындағы жоспарлау. 

Өндіріс саласын талдау Өндірістік саладағы объективті экономикалық 

заңдардың, өмір сүрудің оңтайлы шығындары кезінде 

жұмыс істеудің ең жақсы нәтижелеріне қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін жағдайлар мен факторлардың іс-

әрекеттері мен көріністері; өндірістік сектордың 

функцияларын, орны мен рөлін, салалық және 

аумақтық кешендерді қалыптастыру, сондай-ақ 

тұтастай алғанда ұлттық экономиканы дамыту;  

салалық мамандандыруды ескере отырып, нарықтық 

экономика жағдайында өндірістік сектордағы 

экономикалық қызмет мәселелерін егжей-тегжейлі 

қарау; 

 Қазақстанның және шет елдердің өндірістік 

секторында экономикалық менеджменттің дамуының 

негізгі бағыттары мен өндірістік сектордағы 

кәсіпкерліктің дамуын талдау, шаруашылық жүргізу 

әдістері және біздің республикамыздың ерекшеліктерін 

ескере отырып табысқа жету құралдары; 

 өндірістік секторды экономикалық реттеу тәсілдерін 

егжей-тегжейлі зерделеу, экономистер мен басшылар 

пайдаланатын құралдарды егжей-тегжейлі қарау. 

   + + + + +  + 

3 Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау 

Кәсіпорын және оның дамуын жоспарлау. Кәсіпорын 

қызметін жоспарлау. Кәсіпорын қызметіндегі 

стратегиялық жоспарлау. Өндірістік қызметті зерттеу 

әдістемесі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметіндегі 

өткізу стратегиясының мәні мен рөлі. Кәсіпорын 

6    + + + +    
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қызметін имитациялық модельдеу. Кәсіпорынның 

стратегиясын әзірлеу. Жеткізушілермен іскерлік 

ынтымақтастық стратегиясын әзірлеу. Өткізу 

стратегиясы. Дамуды модельдеу. 

Ішкіфирмалық 

жоспарлау 

"Ішкіфирмалық жоспарлау" курсы нарық жағдайында 

компания қызметін жоспарлау әдістемесімен танысуға 

бағытталған. Салалық нарықтардың даму үрдістерін 

ескере отырып, компанияның күшті және әлсіз 

жақтарын анықтауға және талдауға, жоспарланатын 

шешімдердің экономикалық салдарын бағалауға 

қабілетті мамандар даярлау қажет. 

    + + + +    

4 Экономикалық саясат Курс коммерциялық кәсіпкерлікті, тауар биржасын 

және оның тауарлар мен қызметтерді сатып алу-сату 

бойынша мәміле функцияларын, әлемнің экономикалық 

дамыған елдеріндегі коммерциялық кәсіпорындардың 

негізгі нысандарын ҚР-дағы коммерциялық 

ұйымдардың негізгі нысандарын ашады. 

5    + + + +    

Нарықтық 

инфрақұрылым 

Әлемдік қаржы нарығының қазіргі құрылымы мен 

қатысушылары, оның даму үрдістері. Халықаралық 

капитал нарығын дамыту. Негізгі және туынды қаржы 

құралдарының нарығы. Қор биржаларының қызметі. 

Әлемдік қаржы нарығында валюталық-қаржылық 

операцияларды жүзеге асыру кезіндегі тәуекелдер. 

           

5 Кәсіпкерлік құқық Кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдері. Кәсіпкерлік қызмет 

жүйесіндегі бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті 

қаржыландыру. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау 

тәсілдері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

жауапкершілігі. Кәсіпкерлік саласындағы бәсекелестік 

және бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпкерлікті мемлекеттік 

қолдау және оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік 

қызметті тоқтату.  

5  +   + + + +  + 

Қаржылық құқық Мемлекеттің қаржылық қызметі. Қаржылық құқық 

ұғымы, пәні және жүйесі. Қаржылық құқықтық 

нормалар мен қаржылық құқықтық қатынастар түсінігі 

мен түрлері. Ақша жүйесінің құқықтық негіздері. 

Ақша-несие саясаты. Валюталық реттеу. Қаржылық 

бақылауды құқықтық реттеу. Аудит пен аудиторлық 

қызметті жүзеге асыру тәртібі. Бюджеттік құрылым 

және ҚР Бюджеттік жүйесі. Бюджет саласындағы 

басқару және бюджеттік бақылау. Бюджеттік үдеріс. 

  +   + + + +  + 



31 
 

Салық қаржылық-құқықтық санат ретінде. Мемлекеттік 

несиенің құқықтық негіздері. 

Банк қызметінің құқықтық негіздері. ҚР сақтандыру 

қызметін мемлекеттік реттеу. ҚР зейнетақы жүйесінің 

қаржы-құқықтық негіздері 

  ОН 60  2 4 9 11 10 11 6 5 5 

    ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

  ЖББ ПМК–Барлық БББ үшін оқыту нәтижелері 

бірдей 

           

  ЖББ ПТК  8 6 6 1 4 1   1  

  БП ЖК+ТК  2 8 10 14 5 13 11 8 6 9 

  БП   2 4 9 11 10 11 6 5 5 

  Жиынтығы  10 16 20 24 20 24 22 14 12 14 

  Барлығы 240 

 

 

1. Әлеуметтік-саяси білімдер модулі 

Модуль атауы және шифры Әлеуметтік-саясаттық білімдер, ЖББМ-1 

Модуль түрі Жалпы білім беру  пәндері циклі (ЖББП) оның ішінде: міндетті компонент (МК)  

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

Академиялық сағаттар саны 240  академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 8 академиялықкредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1-2  

Модуль сипаттамасы Модуль білім алушыларда қазіргі қоғам мен оның әлеуметтік институттарының негізгі жұмыс істеу 

қағидалары туралы, әлеуметтанулық, саясаттанулық, мәдениеттанулық және психологиялық ақпаратты 

алудың негізгі көздері мен әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады, логика дамуының негізгі 

кезеңдерінің мазмұнын ашады; ойлау процесінің негізгі нысандарын ұғымдарды, пайымдауды және 

ақыл-ойға таңуды, сондай-ақ олармен негізгі логикалық операцияларды қарастырады.; ғылыми 

аргументацияның принциптері мен әдістері туралы түсінік береді және студенттердің өз көзқарастарын 

қисынды баяндау және дәлелдеу, пікірталасты жүргізу тәсілдерін қолдану дағдыларын 

қалыптастырады; саяси шындықты бағдарлауға көмектеседі, оларда саяси оқиғалар мен құбылыстарды, 
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саяси ойлау және мінез-құлық нормаларын бағалауға ғылыми көзқарас жасайды; саяси шындықты 

бағдарлауға көмектеседі, қандай да бір саяси оқиғалар мен құбылыстарды, саяси ойлау және мінез-

құлық нормаларын бағалауға ғылыми көзқарасты қалыптастырады;; студенттердің қазіргі заманғы 

басқарушылық ойлау қабілетін және іскерлік тұлғааралық қарым-қатынас саласындағы әртүрлі 

психологиялық мәселелерді шешу қабілетін қалыптастырады, қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін, 

әлеуметтік үдерістер мен қарым-қатынастардың мәнін, социология, саясаттану, мәдениеттану және 

психологияны кәсіби қызметте меңгеру үдерісінде алынған білімді пайдалануды талдау дағдыларын 

үйретеді. 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ-1 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі 

орны мен рөлін түсіну қабілеті 

ЖҚ -2 Азаматтық ұстанымды қалыптастыру және отан сүйгіштікті дамыту қабілеті 

ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық үдерістерге бағытталу мүмкіндігі 

КҚ-2 Персоналды басқарудың замануи технологиялары негізінде, оның ішінде мәдениетаралық ортада 

жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі тәсілдерін қолдану қабілеті 

 

 

2. «Экономикалық-математикалық дайындық» модулі 

Модуль атауы және шифры Экономикалық-математикалық дайындық, БПМ-2 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті (ЖК) және таңдау компоненті  

(ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Экономикалық теория, экономикадағы математика, микроэкономика, эконометрика, экономикалық-

математикалық әдістер 

Академиялық сағаттар саны 660 академиялық ағаттар 

Академиялық кредиттер саны 22 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1-2 

Модуль сипаттамасы Модуль студенттердің болашақ қызметі саласындағы үдерістер мен құбылыстарды маман ретінде 

зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді, микроэкономикада 

қолданылатын негізгі ұғымдар мен санаттарды, тауарларды тұтыну және өндіру көлемі және өндіріс 

факторлары, ресурстарды бөлу мәселелері бойынша экономикалық агенттердің шешім қабылдау 

әдістерін, тәсілдерін, модельдерін, қағидаларын, экономикалық агенттердің өзара іс-қимылының 

формалары ретіндегі негізгі нарықтық құрылымдарды, тауарлар, қызметтер және өндіріс факторлары 

бағасының деңгейін анықтау механизмдерін және қағидаларын; экономикалық мәселелерді зерттеуді 
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өз бетінше талдау дағдысы мен дағдысын қалыптастырады, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми 

іздестіруге ұмтылысты дамыту және экономикалық заңдарды, теориялар мен санаттарды тану арқылы 

болып жатқан үдерістер мен құбылыстарға, сондай-ақ тұрақты дамудағы пән ретінде экономикалық 

теорияға жүйелі көзқарасты, оларға экономикалық теория мәселелерінде еркін бағдарлауға, баламалы 

теориялық тәсілдерді салыстыруға мүмкіндік беретін аналитикалық қызмет дағдыларын қалыптастыру. 

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

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

ЖКҚ -2 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау, 

есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану қабілеті 

 

 

3. «Макроэкономика және басқару» модулі 

Модуль атауы және шифры Макроэкономика және басқару, БПМ-3 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП)  оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Макроэкономика, менеджмент 

Академиялық сағаттар саны 270 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 9 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Осы модульді оқу студенттердің макроэкономикалық теорияның тұжырымдамалық ережелерінің 

негіздерін меңгеруіне, экономикалық сауаттылықтың базалық деңгейін қалыптастыруға, өзіндік 

экономикалық ойлау мәдениетін дарытуға, макродеңгейде қазіргі экономиканың қызмет ету 

заңдылықтарын тану мәселелерінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, макроэкономикалық 

тұрақсыздық көрінісінің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер мен формаларына, қазіргі заманғы 

менеджменттің, ұжымдағы іскерлік және басқарушылық қарым-қатынастың, басқарушылық 

шешімдерді қабылдау үдерісіне бағытталған. 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық үдерістерге бағытталу мүмкіндігі 

ЖҚ -10 Мораль, кәсіби этика және қызметтік этикет нормаларына сәйкес кәсіби міндеттерді орындау 

қабілеті 

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

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерді меңгеру қабілеті 
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КҚ -13 Ұйымдардың жұмысына макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау мүмкіндігі 

КҚ -14 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау  үшін 

оның нәтижелерін пайдалану қабілеті 
 

 

4. «Қаржы және есеп» модулі 

Модуль атауы және шифры Қаржы және есеп, БПМ-4 

Модуль түрі Базалық пәндер циклы (БП) оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Қаржыға кіріспе, Бухгалтерлік есеп және аудит 

Академиялық сағаттар саны 360 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 12 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Бұл модульдің пәндері білім алушыларды қаржылық қатынастардың экономикалық табиғатымен, 

қаржы, ақша айналымы мен кредитті ұйымдастырудың теориялық негіздерімен, қызметтің түрлі 

салаларында қаржыны ұйымдастыру қағидаларымен таныстырады, қаржы нарықтары мен 

пайдаланылатын қаржы құралдарының, бухгалтерлік есептің, бухгалтерлік бақылаудың мәнін, 

функциялары мен рөлін және құрылымын, бухгалтерлік есеп жүйесін құру мен дамыту және әртүрлі 

экономикалық операцияларды есепке алу ерекшеліктерін түсіну үдерістерімен таныстырады, білім 

алушыларда қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес қаржыландыру және 

кредит беру тәсілдерін, бухгалтерлік есеп пен аудиттің практикалық негіздерін, қаржылық және 

өндірістік есепті ұйымдастыруды тәжірибеде пайдалану дағдыларын қалыптастырады. 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -8 Ақпаратты алудың, сақтаудың, іздеудің, жүйелеудің, өңдеудің және берудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын қолдану қабілеті 
ЖКҚ-1 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын 

бағалау қабілеті 

ЖКҚ -2 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау, 

есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 
КҚ-1 Кәсіби қызметті реттеуге негізгі құқықтық құжаттарға бағдарлану қабілеті 
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5. «Халықаралық экономика және тәжірибелік дағдылар» модулі 

Модуль атауы және шифры Халықаралық экономика және тәжірибелік дағдылар, БПМ-5 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Халықаралық экономика, оқу іс-тәжірибесі 

Академиялық сағаттар саны 330 академиялықсағаттар 

Академиялық кредиттер саны 11 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Бұл модуль халықаралық экономика саласындағы білімді, халықаралық экономика, халықаралық 

экономикалық, валюталық және қаржылық қатынастар мен халықаралық сауда дамуының 

заңдылықтары мен үрдістерін меңгеруге, қазіргі заманғы халықаралық экономикалық өмірдегі 

өзгерістерді талдау мәселелерінде құзыреттілікті қалыптастыруға және алынған білімді, іс жүзінде 

қолдануға бағытталған. 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау 

қабілеті 
КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

мәліметтерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін 

анықтау қабілеті 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу 

және түсіну қабілеті 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 

 

 

6. «Кәсіби коммуникация негіздері» модулі 

Модуль атауы және шифры Кәсіби коммуникация негіздері, БПМ-6 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Осы модульдің пәндер жиынтығы болашақ мамандардың коммуникативтік және кәсіби 
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құзыреттіліктерін қалыптастырады, арнайы экономикалық мәтіндерді қабылдау үшін мемлекеттік және 

ағылшын тілдерінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде дағдыларды үйретеді, сондай-ақ 

студенттердің көпшілік алдында сөйлеу, аргументация, дискуссияны жүргізу дағдыларын 

қалыптастырады; іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеу дағдылары, кәсіби қызмет шеңберінде 

көпшілік және ғылыми сөйлеу дағдылары, мәдени деңгейді, кәсіби құзыреттілікті арттыру үшін 

неғұрлым тиімді және табысты әдістер мен құралдарды қолдануға үйретеді. 

 

Меңгерілген құзыреттер 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 

ЖКҚ -5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен жиналыстар жүргізу қабілеті 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 
 

 

7. «Экономикадағы менеджмент және талдау» модулі 

Модуль атауы және шифры Экономикадағы менеджмент және талдау, БПМ 8 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Инновациялық менеджмент, кәсіпорынның инновациялық қызметі, стратегиялықжоспарлау, 

менеджмент теориялары мен тәжірибелері, басқарушылықталдау, көшбасшылық  

Академиялық сағаттар саны 450 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 15 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5 

Модуль сипаттамасы Модуль алынған ақпаратты талдау негізінде бағалау туралы есепті құрастыруға, алынған білімді 

практикада қолдануға, жүйелендіруге және модельдеуге, түрлі факторлардың әсерін анықтауға, нақты 

табиғи-тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда механизмдерді қолданудың мәні мен 

әдістерін білуге, меншікті бағалаудың әдістері мен тәсілдерін білуге, қол жеткізілген нәтижелерді 

бағалауға, жоспарлаудың тиімділігін арттыру резервтерін анықтауға, жеке даму және кәсіби өзін-өзі 

білім алу қажеттілігін іске асыруға мүмкіндік беретін курстарды қамтиды, өз жұмысының сапасын 

арттыруға ұмтылу, кәсіби өсуге дайын болу, өзін-өзі уәждемелеу қабілетін дамыту. 

 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ-1 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі 

орны мен рөлін түсіну қабілеті 
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ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық үдерістерге бағытталу мүмкіндігі 

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

ЖҚ -12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау 

қабілеті 

АҚ -4 Экономикалық салада талдау қызметін жүзеге асыру кезінде экономикалық есептеулердің қазіргі 

заманғы әдістемелері мен техникаларын қолдану қабілеті 
 

 

8. «Экономиканы мемлекеттік реттеу және контроллинг» модулі 

Модуль атауы және шифры Экономиканы мемлекеттік реттеу  және контроллинг, БПМ 9 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Экономиканы мемлекеттік реттеу, Аудит, Контроллинг, 1С:Бухгалтерия 

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық кредиттер 

Оқу Күндізгі 

Семестр 5-6 

Модуль сипаттамасы Осы модульдің пәндер жиынтығы білім алушыларда мемлекеттің экономиканы реттеу және бақылау, 

жалпы мемлекеттік жоспарлау, Экономиканы жобалау және бағдарламалау, мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты, аудитті жүргізу және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен 1С: Бухгалтерия 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып контроллингті жүзеге асыру саласындағы кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осы модульдің пәндерін оқу нәтижесінде білім 

алушылар қаржылық есепті жүргізу ережелеріне сәйкес есеп жүргізу үшін қажетті ақпаратты жинауға, 

тіркеуге және өңдеуге, ХҚЕС сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін ресімдеуге, аудиторлық 

қорытынды жасауға және АХС сәйкес аудиторлық тексеру жүргізуге қабілетті болады. 

Меңгерілген құзыреттер ЖКҚ -6 Іскерлік ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, стандартты 

міндеттерді шешу қабілеті 

КҚ-3 Стратегиялық талдау, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға бағытталған ұйымның 

стратегиясын әзірлеу дағдыларын меңгеру қабілеті 

КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

мәліметтерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін 

анықтау қабілеті 
КҚ -13 Ұйымдардың жұмысына макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау мүмкіндігі 
КҚ -17 Қаржылық есептемені талдау және негізделген инвестициялық, несиелік және қаржылық 
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шешімдер қабылдау қабілеті 
 

 

9. «Экономикадағы цифрландыру» модулі 

Модуль атауы және шифры Экономикадағы цифрландыру, БПМ 10 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Қаржылық технологияларды дамыту, қазіргі заманғы қаржылық технологиялар, электрондық сауданы 

дамыту, интернет-маркетинг, Экономика салаларындағы сандық өзгерістер, Салалық экономика 

Академиялық сағаттар саны 450 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 15 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Модуль сипаттамасы Осы модульді білім беру бағдарламасына енгізу Қазақстан Республикасының сандық экономикаға 

көшуімен байланысты. Бұл курстың пәндері дамыған елдердің экономиканы цифрландыру бойынша 

тәжірибесін, адам капиталын дамытуға, кәсіпкерлік пен ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың жетістіктерін таратуға, Smart технологияларды дамытуға бағытталған "ақылды 

экономиканы" қалыптастыруды үйренеді және сандық экономика саласында жаңа жетістіктерді 

қолданудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады. 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -8 Ақпаратты алудың, сақтаудың, іздеудің, жүйелеудің, өңдеудің және берудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын қолдану қабілеті 
ЖКҚ -6 Іскерлік ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, стандартты 

міндеттерді шешу қабілеті 

КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 
КҚ -15 Әртүрлі көрсеткіштер бойынша мәліметтер жүргізу қабілеті 
АҚ-7 Зерттеулер жүргізу үшін қажетті қаржылық-экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау 

үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 
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10. «Мемлекет және бизнес» модулі 

Модуль атауы және шифры Мемлекет және бизнес, БПМ 

Модуль түрі Базалық пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Ұлттық экономика, аймақтық экономика, мемлекеттік және жеке меншік әріптестік, мемлекет және 

бизнес 

Академиялық сағаттар саны 240 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 8 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Модуль сипаттамасы Модуль ұлттық және өңірлік экономикалық саясатты қалыптастыру тұжырымдамасы мен қағидаларын, 

елдің әлеуметтік-экономикалық моделін, мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің негізгі санаттары мен 

ұғымдарын, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік саласындағы басқару мен реттеу тетіктерін, 

мемлекеттің функцияларын, елдің экономикалық тетігін жаңартудың негізгі бағыттарын және осы 

үдерістегі жеке кәсіпкерліктің рөлін ашады. Осы модульдің пәндері елдің экономикалық ресурстары 

мен Ұлттық экономика секторларына, жекелеген аймақтардың экономикалық даму ерекшеліктеріне, 

жалпы елдің және жекелеген өңірлердің экономикалық дамуындағы еркін экономикалық аймақтардың 

рөліне, мемлекеттің функцияларына және оны ырықтандыру мен жекешелендіру кезіндегі араласу 

шегіне қатысты мәселелерді қарастырады. 

Меңгерілген құзыреттер ЖҚ -9 Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну қабілеті 

ЖҚ -12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау 

қабілеті 

КҚ -8 Стратегиялық талдау, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға бағытталған ұйымның 

стратегиясын әзірлеу дағдыларын меңгеру қабілеті 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 
 

 

11. «Сала экономикасы және кәсіпкерлік» модулі 

Модуль атауы және шифры Сала экономикасы және кәсіпкерлік, БПМ 12 

Модуль түрі Бейіндеуші пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК), жоғары оқу орны компоненті 

Модуль мазмұны (пәндер) Кәсіпорын экономикасы, кәсіпкерлік, өндірістік сала экономикасы, адам ресурстарын басқару, 

еңбекақыны мөлшерлеуді ұйымдастыру 

Академиялық сағаттар саны 600 академиялық сағаттар 
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Академиялық кредиттер саны 20 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5-6 

Модуль сипаттамасы Қазіргі уақытта кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бойынша білім, біліктілік және дағдылар қажеттілігі 

өзекті болып табылады. Бұл модуль кәсіпорынның шаруашылық нысаны ретіндегі мәнімен, оның 

Ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлімен танысуға; кәсіпорынды нарықтық экономиканың 

агенті ретінде сипаттауға; кәсіпорынның ресурстық базасын және әр түрлі ресурстарды пайдаланудың 

тиімділігін қарауға; кәсіпорынның жұмыс істеуінің шаруашылық механизмін және оның қызметінің 

қаржылық нәтижелерін, персоналды басқару және еңбекақы төлеуді зерделеуге көмектеседі. 

Меңгерілген құзыреттер ЖКҚ -3 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді табу және оларды қабылдау мен орындау 

үшін жауапкершілік алу қабілеті 
ЖКҚ - 4 Адам ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеуге қатысу, оларды іске асыру бойынша іс-

шараларды жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті 
ЖКҚ -6 Іскерлік ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, стандартты 

міндеттерді шешу қабілеті 
КҚ - 9 Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттары, өнімдер және т. б.) құру мен дамытудың бизнес-

жоспарларын әзірлеу қабілеті 
КҚ -11 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 
 

12. «Кәсіпорын қызметін ұйымдастыру және жоспарлау» модулі 

Модуль атауы және шифры Кәсіпорын қызметін ұйымдастыру және жоспарлау, БПМ 13 

Модуль түрі Бейіндеуші пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Өндірісті ұйымдастыру, Өндірістік саланы талдау, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Ішкіфирмалық 

жоспарлау 

Академиялық сағаттар саны 360 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 12 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Модуль сипаттамасы Модульдің мақсаты өндірістік саладағы объективті экономикалық заңдардың іс-әрекеттері мен 

көріністерін, қоршаған және тірі еңбектің оңтайлы шығындары кезінде жұмыс істеудің ең жақсы 

нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін жағдайлар мен факторларды зерделеу, өндірістік 

сектордың функцияларын, орны мен рөлін зерделеу, салалық және аумақтық кешендерді 

қалыптастыру, сондай-ақ тұтастай алғанда ұлттық экономиканы дамыту; салалық мамандандыруды 
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ескере отырып, нарықтық экономика жағдайында өндірістік сектордағы экономикалық қызмет 

мәселелерін егжей-тегжейлі қарастыру болып табылады 

Меңгерілген құзыреттер КҚ-3 Стратегиялық талдау, ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға бағытталған ұйымның 

стратегиясын әзірлеу дағдыларын меңгеру қабілеті 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 
АҚ -5 Тәуекелдерді талдау және анықтау негізінде кәсіпорындардың экономикалық жағдайын бағалау 

қабілеті; 

АҚ -6 Тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды төмендету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, 

экономикалық және қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау қабілеті 

АҚ -8 Кәсіпорындардың табысы мен тәуекелдерін талдауды жүзеге асыру және мінез-құлық 

стратегиясын қалыптастыру кезінде оның нәтижелерін ескеру қабілеті 

 

 

13. «Экономикалық саясат және құқық» модулі 

Модуль атауы және шифры Экономикалық саясат және құқық, БПМ 14 

Модуль түрі Бейіндеуші пәндер циклі (БП) оның ішінде: таңдау компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Экономикалық саясат, нарықтық инфрақұрылым, кәсіпкерлік құқық, қаржылық құқық 

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны 10 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Модуль сипаттамасы Модульде мемлекеттің және шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметі бойынша 

мәселелер қарастырылады. Қаржылық және кәсіпкерлік құқық ұғымы, пәні және жүйесі. Қаржылық 

құқықтық нормалар мен қаржылық құқықтық қатынастар түсінігі мен түрлері. Ақша жүйесінің 

құқықтық негіздері. Ақша-несие саясаты. Валюталық реттеу. Қаржылық бақылауды құқықтық реттеу. 

Аудит пен аудиторлық қызметті жүзеге асыру тәртібі. Бюджеттік құрылым және ҚР Бюджеттік жүйесі. 

Бюджет саласындағы басқару және бюджеттік бақылау. Бюджеттік процесс. Салық қаржылық-

құқықтық санат ретінде. Мемлекеттік кредиттің құқықтық негіздері. Банк қызметінің құқықтық 

негіздері. ҚР сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу. ҚР зейнетақы жүйесінің қаржы-құқықтық 

негіздері қарастырылады. 

Меңгерілген құзыреттер ЖКҚ-1 Ұйымдардың жұмысына макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау мүмкіндігі 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу 

және түсіну қабілеті 
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КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 

КҚ -13 Кәсіби қызметті реттеуге негізгі құқықтық құжаттарға бағдарлану қабілеті 

 

14. «Кәсіби іс-тәжірибе» модулі 

Модуль атауы және шифры Кәсіби іс-тәжірибе, БПМ 15 

Модуль түрі Бейіндеуші пәндер циклі (БП) оның ішінде: жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәндер) Өндірістік іс-тәжірибе, дипломалды іс-тәжірибе 

Академиялық сағаттар саны 540 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 18 академиялық редиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 8 

Модуль сипаттамасы Іс-тәжірибенің кез келген түрі басым теориялық оқыту кезінде маңызды. Өндірістік іс-тәжірибе 

ұйымдық-құқықтық нысандармен, кәсіпорындарда, мемлекеттік және жеке фирмаларда, салық 

органдарында және экономиканың басқа да мекемелерінде құжат айналымын жүргізумен таныстыруды 

жүзеге асырады. Өндірістік іс-тәжірибе білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес жүзеге 

асырылады, өндірістік және қаржы саласындағы кәсіпорындарда, мемлекеттік ұйымдар мен 

құрылымдарда, сондай-ақ әртүрлі меншік түріндегі компаниялар мен фирмаларда білім беру 

бағдарламасының жекелеген пәндерін тереңірек оқыту мақсатында ұйымдастырылады. Студенттің 

кәсіби (диплом алдындағы) іс-тәжірибесі дипломдық жұмысты дайындау кезінде өту үдерісінде 

жинақталған тәжірибені пайдалану мүмкіндігін алатындай есеппен ұйымдастырылады 

 

Меңгерілген құзыреттер КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

мәліметтерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін 

анықтау қабілеті 
КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану қабілеті 
АҚ -2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, талдау және олардың нәтижелерін өңдеу әдістерін 

қолдану қабілеті 
АҚ -3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған 

зерттеулердің нәтижелері бойынша есептемелер дайындау қабілеті 
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15. «Қорытынды аттестация» модулі 

Модуль атауы және шифры Қорытынды аттестация, БПМ 16 

Модуль түрі Бейіндеуші пәндер циклі (БП) оның ішінде:жоғары оқу орны компоненті (ЖОО) 

Модуль мазмұны (пәндер) Диплом жұмысыны (жобаны) жазу және қорғау 

Академиялық сағаттар саны 360 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны 12 академиялық кредиттер 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 8 

Модуль сипаттамасы Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау МАК ашық отырысында өткізіледі, онда студенттер іс-

тәжірибеден өту базасына сәйкес дайындалған дипломдық жұмыс (жоба) бойынша презентациямен 

және баяндамамен сөз сөйлейді. Дипломдық жұмыс (жоба) студенттің өз бетінше жазған, мемлекеттің 

қазіргі дамуының экономикалық және қаржылық өзекті мәселелеріне арналған ғылыми зерттеу болып 

табылады, таңдалған зерттеу тақырыбының теориялық негіздемесі, экономикалық және қаржылық 

көрсеткіштерді талдау, сонымен қатар зерттелетін экономикалық және қаржылық институттардың, 

өндірістік және қаржылық сала кәсіпорындарының, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдардың, 

сондай-ақ әр түрлі меншік нысанындағы компаниялар мен фирмалардың даму келешегі туралы 

тұжырымдар мен ұсынымдардан тұрады. 

Меңгерілген құзыреттер КҚ 5 - Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ 6 - Әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

мәліметтерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін 

анықтау қабілеті 

КҚ 10 - Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану қабілеті 
КҚ 17 - Қаржылық есептемені талдау және негізделген инвестициялық, несиелік және қаржылық 

шешімдер қабылдау қабілеті 
АҚ 8 -Кәсіпорындардың табысы мен тәуекелдерін талдауды жүзеге асыру және мінез-құлық 

стратегиясын қалыптастыру кезінде оның нәтижелерін ескеру қабілеті 
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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 

18

0 
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 
18
0 

5 5 
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SZhKMN 1104 / OAK1104                                 

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 / Fiz  

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 

78

0 
19 19 5 5         

Ж

БП

-1   

О

О

М-

1 

Әлеуметтік-

саясаттық білімдер 

модулі / Модуль  

социально-

политических знаний  

Ale 2106  /Saya  2107                       

Sos 2106 / Pol 2107 

ЖБП МК                  

ООД ОК 
Әлеуметтану, Саясаттану 

/ Социология, 
Политология 4 3 Э 120 18 18 0 12 72 

  

  4     

      
Psi 2108  / Mad 2109 /                      

Psi 2108 / Cul 2109 

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 

14

4     4 
4         

ЖБП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ООД 56     1680 
12

6 
411 15 

20

4 

92

4 
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) - 58 кредит/кредитов. Таңдау компоненті (ТК)/Компонент по выбору (КВ) - 54 

кредит/кредита 

БП

М-

2   

М

БД

-2 

Экономико-
математикалық 

дайындық / 

Экономико-
математическая 

подготовка 

ЕТ 1201 / ЕТ 1201 
БП.ЖК         БД 

ВК 

Экономикалық теория / 
Экономическая теория 

6 1 Э 180 45 15 0 15 
10
5 

6       
        

 ЕМ 1202 / МЕ 1202 
БП.ЖК         БД 

ВК 

Экономикадағы 

математика / Математика 

в экономике 
5 1 Э 150 30 15 0 15 90 5       

        

Міс 1203/ Міс 1203  
БП.ЖК         БД 

ВК 

Микроэкономика/ 

Микроэкономика 
5 2 Э 150 30 15 0 15 90   5     
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Econ 1204 /Econ1204                            

EMA 1204 /  EMM 1204 

БП ТК            БД 

КВ 

1) Эконометрика / 

Эконометрика                                                                                                                                    

2) Экономика және 

математикалық әдістер / 

Экономико-

математические методы 

6 2 Э 180 45 15 0 15 
10

5 

  

6     

        

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

22     660 
15

0 
60   60 

39

0 
11 11     

        

БП

М-

3   

М

БД

-3 

Макроэкономика 

және басқару  / 
Макроэкономика и 

управление   

Маc 2205 /                Маc 

2205 

БП.ЖК         БД 

ВК 

Макроэкономика / 

Макроэкономика 5 3 Э 150 30 15 0 15 90     5   
        

Men 2206 /                     

Men 2206 

БП.ЖК         БД 

ВК 

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

        

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

9     270 48 33   27 
16

2 
    9   

        

БП

М-

4   

М

БД

-4 

Қаржы және 
есеп/Финансы  и учет 

КК 2207 / VF 2207 
БП.ЖК         БД 

ВК 

Қаржыға кіріспе / 

Введение в финансы 6 3 Э 180 45 15 0 15 
10

5 
    6   

        

BEA 2208 /                   

BUA 2208 

БП.ЖК         БД 

ВК 

Бухгалтерлік есеп және 

аудит / Бухгалтерский 

учет и аудит 
6 3 Э 180 45 15 0 15 

10

5 
    6           

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   12     360 90 30   30 
21

0 
    12     

  
    

БП

М-

5    

М

БД

-5 

Халықаралық 

экономика және 

тәжірибелік 
дағдылар / 

Международная 

экономика  и 
практические навыки 

ChЕ 2209/ МЕ 2209 
БП.ЖК         БД 

ВК 

Халықаралық экономика 

/ Международная 

экономика 
6 4 Э 180 45 15 0 15 

10

5 
      6 

        

OT / UP  
БП.ЖК         БД 

ВК 

Оқу іс- тәжірибесі / 
Учебная практика 

5 4 О 150   150             5 

        

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

11     270 30 165 0 15 
10

5 
      11 

        

БП

М-

6  

М

БД

-6 

Кәсіби 

коммуникация 
негіздері  /Основы 

профессиональной 
коммуникации  

KK(O)T 2210/                

PKYa 2210 

БП.ЖК         БД 

ВК 

Кәсіби қазақ (орыс)  тілі/ 

Профессиональный 
казахский  (русский)  

язык 

5 4 Э 150 0 45 0 15 90       5 

        

KBshT 2211/          POIYa 

2211 

БП.ЖК         БД 

ВК 

Кәсіби  бағытталған шет 
тілі/ Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

5 4 Э 150 0 45 0 15 90       5 

        

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 0 90   30 
18

0 
      10 

        

КП

М-

7    

М

БД

-7 

Экономикадағы 
менеджмент және 

талдау/ Менеджмент 

и анализ в экономике 

IM 3212/  IM 3212                             

KIK 3212 / IDP 3212 

БП ТК              

БД КВ 

1) Инновациялық 

менеджмент / 
Инновационный 

менеджмент                                               

2) Кәсіпорынның 
инновациялық қызметі 

/Инновационная 

деятельность 
предприятия 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5       
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SJ 3213/SP 3213                                          

MTT 3213 /  TPM 3213 

БП ТК             БД 

КВ 

1) Стратегиялық 

жоспарлау / 

Стратегическое 

планирование                                                                   

2) Менеджменттің 

теориясы және 
тәжірибесі / Теория и 

практика менеджмента 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     

  

  5       

BT 3214 / UA  3214                      

KT  3214/ TL  3214 

БП ТК              

БД КВ 

1) Басқарушылық  талдау 

/ Управленческий анализ                                                                                        
2) Көшбасшылық / 

Лидерство 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90     

  

  5       

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

15     450 90 45   45 
27

0 
    

  
  

1

5 
      

БП

М-

8    

М

БД

-8 

Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 
және 

контроллинг/Контро
ллинг и 

государственное 

регулирование 
экономики 

EMR 3215 /GRE 3215                           

Aud 3215 /Aud 3215 

БП ТК               

БД КВ 

1) Экономиканы 

мемлекеттік реттеу / 
Государственное 

регулирование 

экономики                                                            
2) Аудит / Аудит 

5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5       

Kont 3216/ Kont 3216                                  

1CВ 3216/1CВ3216 

БП ТК             БД 

КВ 

1) Контролинг/ 

Контроллинг                                                                                                 

2) 1С: Бухгалтерия / 1С: 
Бухгалтерия 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90     

  

    5     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

10     300 60 30   30 
18

0 
    

  
  5 5     

БП

М-

9  

М

БД

-9 

Экономикадағы 

сандық турлендіру/ 

Цифровизация в 
экономике 

KTD 3217/ RFТ3217                 

KKT 3217 /  SFT 3217 

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 3218/   RET 3218                          

IM 3218/IM 3218 

БП ТК             БД 

КВ 

1) Электрондық сауданы 

дамыту / Развитие 
электронной торговли                                                                                                 

2) Интернет маркетинг / 

Интернет маркетинг 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90           5 

  

  

ESST 3219/            ZPOE 

3219                            SM 

3219 / OE 3219 

БП ТК              

БД КВ 

1) Экономика 

салаларындағы сандық 

турлендіру / Цифровые 
преобразования в 

отраслях экономики                                                                                                

2) Салалық экономика / 
Отраслевая экономика 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90     

  

  

  

5     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

15     450 90 45   45 
27

0 
          

1

5 
    

БП

М-

10   

М

БД

Мемлекет және 

бизнес/ Государство 
и бизнес 

UE 3220/ NE  3220            

AE  3220/ RE 3220 

БП ТК             БД 

КВ 

1) Ұлттық экономика / 
Национальная экономика                                                                                                                    

2) Аймақтық экономика / 

Региональная экономика 

4 7 Э 120 18 18 0 12 72     

  

      4   
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-10 

MZhS 3221 / GChP  3221                                 

MB  3221 / GB  3221 

БП ТК            БД 

КВ 

1) Мемлекеттік және 

жеке серіктестік / 

Государственное и 

частное партнерство                                                                                                           

2) Мемлекет және бизнес 

/ Государство и бизнес  

4 7 Э 120 18 18 0 12 72           

  

4   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

8     240 36 36   24 
14

4 
    

  
  

  
  8   

БП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу БД 112     3360 
49

8 
594   

32

4 

19

44 
11 11 21 21 

2

0 

2

0 
8   

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

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент(ВК) - 33 кредит/кредита                                                                                                                                                                                    

Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ)  -  27 кредит/кредитов 

БП

М-

11   

М

БД

-11 

Сала экономикасы 
және 

кәсіпкерлік/Экономи

ка отрасли и 
предпринимательств

о 

КЕ  3301 / EP 3301 
БП ЖК              

ПД ВК 

Кәсіпорын экономикасы / 

Экономика предприятия  
5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5       

Kas 3302 / Pred 3302 
БП ЖК              

ПД ВК 

Кәсіпкерлік / 

Предпринимательство 
5 5 Э 150 30 15 0 15 90         5       

OSE 3303 / EPS 3303 
БП ЖК              

ПД ВК 

Өндіріс саласының  

экономикасы / 

Экономика 

производственной 

сферы                            

5 6 Э 150 30 15 0 15 90           5     

ARB 3304 / UChR 3304                             

ETNU3304  /   ONOT 3304  

БП ТК           ПД 

КВ 
1) Адам ресурстарын 

басқару / Управление 

человеческими 

ресурсами                                                                

2) Еңбек ақыны   

мөлшерлеуді 

ұйымдастыру / 

Организация 

нормирования оплаты 

труда 

5 6 Э 150 30 15 0 15 90           5     

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   20     600 
12

0 
60   60 

36

0 
        

1

0 

1

0 
    

БП

М-

12   

М

БД

-12 

Кәсіпорын қызметін 

ұйымдастыру және 

жоспарлау 
/Планирование  и 

организация 

деятельности 
предприятия 

OU 4305/ OP 4305               

OST 4305 /               APS 

4305 

БП ТК           ПД 

КВ 

1)  Өндірісті 

ұйымдастыру / 

Организация 
производства                                                             

2) Өндіріс саласын 

талдау / Анализ 
производственной сферы 

6 7 Э 180 45 15 0 15 
10

5 
            6   
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KKZh 4306 /  PDP 4306                                     

IFZh 4306 / VFP4306 

БП ТК           ПД 

КВ 

1)  Кәсіпорын қызметін 
жоспарлау /  

Планирование 

деятельности 
предприятия                                                                           

2)  Ішкі фирмалық 

жоспарлау / 
Внутрифирменное 

планирование 

6 7 Э 180 45 15 0 15 
10

5 
            6   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю 
  

12     360 90 30   30 
21

0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1

2 
  

БП

М-

13   

М

БД

-13 

Экономикалық 

саясат  және құқық/ 

Экономическая 

политика и право 

ES 4307 / EP 4307                 

NI 4307 / RI 4307 

БП ТК           ПД 

КВ 

1) Экономикалық саясат / 

Экономическая политика                                                                                     

2)  Нарықтық 
инфрақұрылым / 

Рыночная 

инфраструктура 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

KK 4308/ PP 4308            

KK 4308 / FP 4308 

БП ТК           ПД 

КВ 

1) Кәсіпкерлік құқық / 
Предпринимательское 

право                                                                                        

2)  Қаржылық құқық / 
Финансовое право 

5 7 Э 150 30 15 0 15 90             5   

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   10     300 60 30   30 
18

0 
            

1

0 
  

БП

М-

14      

М

ПД

-14 

Кәсіби тәжірибе / 

Профессиональная 

практика 

 ОT / PP  
БП ЖК             

ПД ВК 

Өндірістік 

тәжірибе/Производствен
ная практика 

10 8 O 300   300                     
1

0 

DAР / PrDP  
БП ЖК            ПД 

ВК 

Диплом алдындағы 

тәжірибе/Преддипломная 

практика 

8 8 О 240   240                     8 

 Модуль бойынша барлығы / Итого по модулю   18     540   540                     
1

8 

КП циклі бойынша барлығы / Итого по циклу ПД 60     
1800 

27

0 660   

12

0 

75

0 
        

1

0 

1

0 

2

2 

1

8 

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 

24

0 
              

1

2 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/итого 

по итоговой аттестации 
  

  
12     360       

12

0 

24

0 
              

1

2 

  
Оқу жоспары бойынша    

Итого по учебному 

плану 
240     

720

0 

89

4 

166

5 
15 

76

8 

38

58 
30 30 30 30 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 
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ЖБП циклі 

бойынша 

  

  
По циклу ООД 

56     1680 

12

6 411 15 

20

4 

92

4                 

  
ЖБП МК 

  

  

                               ООД 

ВК 51     1530 96 396 15 

18

9 

83

4                 

  
ЖБП ТК 

  

  

                               

ООД/КВ 5     150 30 15   15 90                 

  
БП циклі бойынша 

  

  
По циклу БД 

112     3360 

49

8 594   

32

4 

19

44                 

  
БП ЖК 

  

  
                               БД/ВК  

58     1740 
27
1 345   

15
8 

96
6                 

  
БП ТК 

  

  
                               БД/КВ  

54     1620 
26
3 219   

16
3 

97
5                 

  
БП циклі бойынша 

  

  
По циклу ПД 

60     1800 

27

0 660   

12

0 

75

0                 

  
БП ЖК 

  

  
                               БД/ВК  

33     990 90 585   45 
27
0                 

  
БП ТК 

    
                               БД/КВ  

27     810 

18

0 75   75 

48

0                 

  
Қорытынды аттестаттау бойынша 

  
По итоговой аттестации 

12     360       

12

0 

24

0                 
 

 

 БББ дайындағандар 

 

Аты жөні Қызметі Байланыс мәліметтері 

Гриднева Елена Евгеньевна к.э.н., профессор академии Кайнар elengred@mail.ru 87023587748 

Калманова Набира Майлановна Старший преподаватель, магистр экономики и 

бизнеса 

nabi241174@mail.ru 87786027448 

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

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