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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Шығарылу жылы  2022 ж. 

Әзірлеу үшін негіздер - «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319-III ҚРЗ Заңы.( 01.09.2022 жылғы өзгерістер мен 

толықтырулармен) 

- ҚР БҒМ 30.10.2018 ж. № 595 бұйрығымен бекітілген Жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2021 

жылғы 09 маусымдағы № 282 өзгерістермен және толықтырулармен). 

(2022.08.31 № 385 өзгертулермен және толықтырулармен). 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы Ғылым және 

жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 27 

шілдеде № 28916 болып тіркелді). 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 

20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары 

(өзгерістер мен толықтырулармен бірге Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 12.10.2018 № 563 бұйрығы). (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022.09.23 № 79 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді). 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлау бағыттарының жіктеуішін бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы 

№ 569 бұйрығы (05.06.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен) 

- ҚАЕУ академиялық саясаты (Ғылыми кеңеспен бекітілген 15.08.2022 

ж. № 12 хаттама). 

- Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту жөніндегі ереже 

(ҚМАСУ Ғылыми кеңесімен бекітілген, 17.11.2021 ж. №3 хаттама) 

- Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 

наурыздағы хаттамасымен бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері. 

- 2016 жылғы 28 желтоқсандағы «қаржы-экономикалық қызмет» салалық 

біліктілік шеңбері 

- Кәсіби стандарт: «Еңбек ресурстарын жоспарлау». «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының орынбасарының 2019.12.18 № 255 бұйрығына № 13 

қосымша 

- Кәсіби стандарт: «Еңбекті нормалау». «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының 

орынбасарының 2019.12.18 № 255 бұйрығына № 25 Қосымша 

- Кәсіби стандарт: «Компания ресурстарын жоспарлау және талдау 

саласындағы қызмет». Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының 2019.12.26 

№ 263 бұйрығына № 85к қосымша 
 Кәсіби стандарт: «Шағын (орта) фирманы басқару» Қазақстан 
Республикасының «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
төрағасының орынбасарының 2019.12.26 № 263 бұйрығына № 95 
қосымша 
 Кәсіби стандарт: «Инновациялық өнімдер/қызметтер өндірісінің 
мониторингі». «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер 
палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының 2019.12.24 № 259 
бұйрығына № 5 қосымша 



Қайта қарау кезеңділігі Жылына 1 рет 

Іске асыру мерзімі 4 жыл 

Миссия  6В04101 «Экономика» ББ бойынша өз бетінше жұмыс істеу үшін 

экономика және бизнес саласында жоғары білімі бар мамандардың 

сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін, 

экономиканың барлық салаларының әртүрлі деңгейдегі кәсіпорындары 

мен ұйымдарының, сондай-ақ практикалық дағдылары мен 

көшбасшылық қасиеттеріне ие мемлекеттік басқару органдарының 

жұмыс істеуінің үнемі өзгеріп отыратын жағдайларын талдауға қабілетті 

еңбек нарығында бәсекеге қабілетті Бакалаврларды даярлау. 

Мақсат  6В04101 «Экономика» білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты 

көшбасшылық қасиеттерге ие және жаңа формация мамандарына 

қойылатын заманауи талаптарға жауап беретін экономика және бизнес 

саласындағы жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау болып 

табылады. 

Жалпы білім беретін пәндер циклінің (ЖББ) мақсаты-кең іргелі білімі 

бар, бастамашыл, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі 

талаптарына бейімделетін, командада жұмыс істей алатын жаңа 

формациядағы маман даярлау. 

Базалық пәндер циклінің (БП) мақсаты-экономика, маркетинг, 

менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп, статистика саласында қажетті 

білімі бар, бастапқы материалды талдай алатын және қорытынды жасай 

алатын маман даярлау. 

Бейіндеуші пәндер циклінің (БП) мақсаты-маманды Шығармашылық 

Белсенді кәсіби және әлеуметтік қызметке, практикалық міндеттерді 

сапалы орындауға дайындау. Белгісіздік пен тәуекел жағдайында 

практикалық есептер мен мәселелерді шешу үшін теориялық білім алу. 

Міндеті  экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру, Табиғатты қорғау 

қызметі саласында толыққанды, сапалы базалық білім алу; 

 білім дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейін игеру, сауатты 

және дамыған сөйлеуді, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, 

этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және еңбекті 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

 шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту; 

 білім алушылардың көп деңгейлі білім берудің келесі сатысында 

білім алуды жалғастыруы; 

 еңбек нарығындағы бакалаврлардың бәсекеге қабілеттілігі. 

Біліктіліктер мен 

лауазымдар тізбесі  

6В04101 «Экономика» ББ бойынша экономика бакалаврлары экономика 

және статистика, қаржы және экономикалық бөлімдер, талдау 

бөлімшелері, кәсіпорындар мен әртүрлі салалар мен меншік 

нысанындағы ұйымдар саласындағы басшылар, мамандар және басқа да 

қызметшілер лауазымдарын атқара алады. 

6В04101 «Экономика» білім беру бағдарламасын игеру нәтижесінде қалыптасатын түлектің 

құзыреті  

Жалпы құзыреттер (ЖҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар болашақ 

маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік 

ұстанымдарының қалыптасуы негізінде оның жеке басының 

әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін келесі жалпы 

құзыреттерге ие болуы керек: 

ЖҚ 1 – табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық 

таным әдістерімен ғылыми түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін 

философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар 

негізінде қоршаған шындықты бағалайды;  



ЖҚ 2 - мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен 

ерекшеліктерін түсіндіреді; 

ЖҚ 3 - Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық 

нәрсеге өзіндік баға береді; 

ЖҚ 4 - Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен ерекшеліктерін терең түсіну және ғылыми талдау 

негізінде азаматтық ұстанымын көрсетеді; 

ЖҚ 5 - Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау 

үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін қолданады; 

ЖҚ 6 - әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттанушылар және психология 

туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және 

кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларды 

бағалайды; 

ЖҚ 7 - интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы ғылымдар 

туралы білімді синтездейді; 

ЖҚ 8 - белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді 

зерттеудің ғылыми әдістері мен әдістерін қолданады; 

ЖҚ 9 - өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын дамытады; 

ЖҚ 10 - қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық 

және этикалық нормаларымен жұмыс істейді;  

ЖҚ 11 - жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді; 

ЖҚ 12 - әлемдік танылған қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы білімді практикада қолданады; 

ЖҚ 13 - әдістеме мен талдауды таңдауды жүзеге асырады; 

ЖҚ 14 - зерттеу нәтижелерін қорытындылайды;  

ЖҚ 15 - жаңа білімді синтездейді және оны гуманитарлық әлеуметтік 

маңызды өнім түрінде ұсынады;  

ЖҚ 16 - тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-

қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша 

және жазбаша нысанда коммуникацияға кіреді; 

ЖҚ 17 - грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын пайдалануды жүзеге асырады; қарым-қатынас жағдайына 

сәйкес ақпаратты талдайды;  

ЖҚ 18 - коммуникацияға қатысушылардың іс-әрекеттері мен іс-

әрекеттерін бағалайды. 

ЖҚ 19 - жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, 

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

және мобильді сервистер; 

ЖҚ 20 - өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім 

беру траекториясын қалыптастырады, дене шынықтыру әдістері мен 

құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын басшылыққа алады; 

ЖҚ 21 -Қазақстан тарихының негізгі заңдылықтарын, философиялық, 

әлеуметтік-саяси, экономикалық және құқықтық білім негіздерін, қазақ, 

орыс және шет тілдеріндегі ауызша және жазбаша нысандағы 

коммуникацияларды біледі және түсінеді; 

ЖҚ 22 - өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді әлеуметтену 

және бейімделу үшін игерілген білімді қолданады; 

ЖҚ 23 - әлеуметтік құбылыстарды, процестер мен проблемаларды 

сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгерген. 

Негізгі құзыреттер (НҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар әмбебап 

мәдениетаралық, салааралық білімді қамтамасыз ететін және белгілі 

бір кәсіби қызмет саласына қажетті негізгі негізгі дағдыларды жүзеге 



асыруға көмектесетін келесі негізгі құзыреттерге ие болуы керек: 

НҚ 1. Экономистердің кәсіби қызмет саласын регламенттейтін негізгі 

нормативтік-құқықтық құжаттарды, сондай-ақ экономикалық ақпаратты 

жинау, сақтау және өңдеудің заманауи тәсілдерін білу; 

НҚ 2. Бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық менеджмент, 

персоналды басқару, халықаралық экономика негіздерін меңгеру; 

НҚ 3. Тиімді экономикалық шешімдер мен инвестициялық 

жобалардың нұсқаларын әзірлеу және негіздеу; 

НҚ 4. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің тиімділігін, 

олардың қаржылық-экономикалық жағдайын бағалау, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін анықтау және кәсіпорынның өндірістік-

экономикалық әлеуетін диагностикалау әдістерін қолдану; 

НҚ 5. Еңбекті нормалау әдістерін, еңбекті ұйымдастыру және төлеу, 

қорларды, кәсіпорын шығындарын басқару принциптері мен ережелерін 

қолдану; 

НҚ 6. Тәуекелді жағдайларды жеке кәсіпкерлік субъектісі және 

тұтастай экономика деңгейінде бағалау. 

Арнайы құзыреттер (АҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар маманның 

кәсіби қызмет саласында ғылыми және практикалық білімді пайдалану 

қабілетін қалыптастыратын, өзінің ғылыми-кәсіби даярлығын ұдайы 

арттыруды жүзеге асыратын, жаңа кәсіби міндеттерді өз бетінше 

қою және шешу, кәсіби бейімделудің жоғары дәрежесін көрсету 

қабілетін көрсететін мынадай арнайы құзыреттерге ие болуы тиіс:  

АҚ 1. Экономикалық ойлау мен логикаға, оның 

интернационализациясы мен жаһандануын ескере отырып, экономика 

саласындағы практикалық мәселелер мен міндеттерді кәсіби шешу 

қабілетіне, сондай-ақ әртүрлі мәдени және әлеуметтік салаларға ие болу; 

АҚ 2. Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, оның экономикалық 

стратегиясын қалыптастыру және іске асыру ережелері мен рәсімдерін 

әзірлеу және қолдану; 

АҚ 3. Кәсіпорынның жұмыс процесін қажетті өндірістік ресурстармен 

қамтамасыз ету және кәсіпорынның қорларын басқару; 

АҚ 4. Еңбекақы төлеуді және персоналды басқаруды ұйымдастыру; 

АҚ 5. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін және басқару 

шешімдерінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру; 

АҚ 6. Өнімдер мен қызметтерге және тәуекелдердің басқа түрлеріне 

арналған тарифтердегі тәуекелдердің күтілетін өзгерістеріне тәуекел-

сыйлықақыны есепке алу, екіталай тәуекелдер үшін резервтік капиталды 

қалыптастыру, түзету іс-шараларының жоспарын әзірлеу және оларды 

мониторингілеу, болашақ тәуекелдердің сценарийлерін модельдеу 

мақсаттары үшін екіталай және кездейсоқ тәуекелдерді қоса алғанда, 

динамикадағы тәуекелдердің өзгерістерін талдау; 

АҚ 7. Ұлттық экономиканы әртараптандыру және кластерлеу 

жағдайында кәсіпорындарды аумақтық орналастыру; 

АҚ 8. Өңірлік нарықтардың ерекшеліктерін және өндірістік саланың 

әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың жұмыс істеу ерекшеліктерін 

білу; 

АҚ 9. Экономикалық қызмет пен өндірісті ұйымдастырудың шетелдік 

тәжірибесін отандық кәсіпорындарға қолдану және бейімдеу; 

АҚ 10. Нарықтық экономиканың циклдік сипатын ескере отырып, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қызметін 

модельдеу. 

АҚ 11. Меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорындардың, 

ұйымдардың, ведомстволардың есептілігінде қамтылған экономикалық, 



бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және алынған 

мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану; 

АҚ 12. Аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану 

Берілетін дәреже Экономика бакалавры 

 6В04101 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

6В04101 «Экономика» 

білім беру бағдарламасы 

бойынша оқыту 

нәтижелері 

Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: 

НО 1. Өңірлік ерекшеліктерді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тарихи дамуын 

ескере отырып, экономика және кәсіпкерлік, экология және тіршілік 

қауіпсіздігі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және құқық 

саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

НО 2. Инновациялық компьютерлік технологияларды қолдана 

отырып, статистикалық көрсеткіштерді қолдана отырып, кәсіпорынның 

қаржылық-экономикалық қызметі туралы есептілікті талдау, бақылау 

және жасау үшін білім мен дағдыларды пайдалану; 

НО 3. Ұлттық және әлемдік деңгейдегі экономикалық жағдайды 

талдау үшін АКТ қолдана отырып ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

әдістерін қолдану; 

НО 4. Отандық кәсіпорындар қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету 

мақсатында интеграция және жаһандану жағдайында экономиканың 

қазіргі даму тенденцияларын талдау; 

НО 5. Экономикалық және қаржылық болжаудың әртүрлі әдістерін, 

сондай-ақ салық және бухгалтерлік есеп әдістерін қолдана отырып, 

ұйымды/жобаларды басқарудың тиімді шешімдерін әзірлеу; 

НО 6. Кәсіпорынның құны мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған ұйымдарды қалыптастырудың мәнін, өндіріс пен 

тәуекелдерді басқару стратегиясын, баға белгілеуді, логистиканы және 

басқа процестерді білуді көрсету; 

НО 7. Сыртқы сауда, инновациялар және табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану саласындағы озық шетелдік тәжірибені зерделеу және 

практикада қолдану; 

НО 8. Әр түрлі жұмыс түрлері бойынша нақты өндірістік-техникалық 

жағдайларға қатысты еңбек шығындарының техникалық негізделген 

нормаларын әзірлеу және енгізу арқылы орта және ұзақ мерзімді 

кезеңдерге еңбек ресурстарын жоспарлауды ұйымдастыру; 

НО 9. Инвестициялық-инновациялық жобаларды әзірлеу және іске 

асыру, маркетингтік ілгерілету мақсатында инновациялық өнім 

өндірісінің тұрақты жақсаруына мониторинг жүргізу; 

НО 10. Микро және макродеңгейдегі экономикалық іс-шараларды 

жоспарлау және болжау үшін экономикалық-статистикалық деректерді 

талдай және түсіндіре білу; 

НО 11. Ауызша сөйлеу актісін жүзеге асыру кезінде аудиторияға 

тиімді қарым-қатынас, сендіру және эмоционалды әсер ету мақсатында 

қазақ, орыс және шет тілдерінің тілдік және сөйлеу құралдарын білуге 

негізделген тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас 

қағидаттарын пайдалану; 

НО 12. Меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорындардың 

қызметін талдау мен бағалауды ұйымдастыру үшін қаржылық, салықтық 

және басқарушылық әдістерді қолдану 

Іске асыру 

қорытындыларын 

шығару нысандары 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 

емтиханды дайындау және тапсыру 
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 Қазақстандағы адамзат қоғамы мен құқығының даму тарихы, 
экономикалық тарихтың оқиғалары мен процестері, елдің қазіргі 
әлемдегі орны мен рөлі саласындағы озық білімге негізделген 

зерттелетін саладағы білім мен түсінікті көрсету; 

 білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді 

тұжырымдау және зерттелетін саланың проблемаларын шешу: 
мемлекеттің тарихи дамуы, белсенді азаматтық ұстанымды, 

патриотизмді, Қазақстан халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне 
құрмет пен төзімділікті көрсетеді; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, салауатты өмір салтын ұстану туралы модульдің пәндерін білу 

және түсіну арқылы пайымдауларды қалыптастыру үшін физикалық 
жетілуді, денсаулықты нығайтуды, жоғары шығармашылық және кәсіби 
белсенділіНҚе дайындықты қамтамасыз ететін білім, практикалық 
дағдылар жүйесін игеру арқылы ақпаратты жинау және түсіндіруді 
жүзеге асыру; 

 Заңның, Қазақстан тарихы мен кәсіпорынның экологиялық 
аспектілерінің оқу-практикалық және кәсіби міндеттерін шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; ғылыми зерттеулерді, 
жобалық қызметті жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында зерттеудің 

ғылыми әдістері мен әдістерін қолдану; 

 зерттелетін салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары: уақытты басқару, топта жұмыс істей білу 
және жазбалар жүргізу, жазбаша жұмыстарды орындау, емтиханға 
дайындалу, өмірдегі білімді, іскерлікті және дағдыларды тиімді 
пайдалану, дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасты 
қалыптастыру, салауатты өмір салтына көзқарастар; 

 ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды зерттелетін салада қолдану: Мәтіндік және басқа 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 IK 1101 Казақстан тарихы  ЖБП МК 5 емт МК 1 

МК 2 

МК 4 

МК 5 

МК 8 

МК 9 

МК 10 

МК 16 

МК 20 

МК 21 

1 OAK 1115 Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеттің негіздері 

ЖБП ЖК 5 емт 

1 ОР 1113 Құқық негіздері ЖБП ЖК 5 емт 

1 EBZh 1114 Экология және тіршілік 
қауіпсіздігі 

ЖБП ЖК 5 емт 

1,2,3,4 FK 1(2)112 Дене шынықтыру ЖБП МК 8 емт 

4 MNI2203 Ғылыми зерттеулер 
әдістемесі 

БП ЖК 4 емт 



материалдарды тиімді пайдалану, телеконференция режимінде жұмыс 
істей білу; 

 өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізу, үй тапсырмаларын орындау 
кезінде, сондай-ақ жалпы білім беру пәндері бойынша міндетті 

тапсырмаларды тапсыруға дайындық кезінде фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну; 

 практикалық тапсырмаларды орындау кезінде, ғылыми зерттеулер мен 
аналитикалық жазбаларды, сондай-ақ очерктер мен модульдің 
зерттелетін пәндері бойынша басқа да жазбаша жұмыстарды 
орындағанда академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Fil 2102 Философия 
 

ЖБП МК 5 емт 
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- осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларда 
тиімді әлеуметтену және бейімделу үшін игерілген білімді қолдану; 
әлеуметтік құбылыстарды, процестер мен проблемаларды сандық және 

сапалық талдау дағдыларын меңгеру; табиғатпен және қоғаммен өзара іс-
қимыл сипатын түбегейлі өзгерту және өзгерту үшін отандық және 
шетелдік тәжірибені жинақтай білу; 

- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
адамгершілік қасиеттері, әлеуметтік жауапкершілігі, коммуникативті 
дағдылары, құқықтық және экономикалық сауаттылығы, өткенді және 
қазіргі заманды сыни тұрғыдан түсіну қабілеті бар, әлеуметтік-мәдени 

кеңістікте бағдарланған және көп өлшемді қатынастар мен қатынастар 
жағдайында өзін-өзі жүзеге асыру жағдайында әлеуметтік процестерді 
жеке тұлға тұрғысынан бағалау қабілетін көрсету. басқа адамдармен 
өзара әрекеттесу; 
-  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 
және түсіндіруді жүзеге асыру: Адам құқықтарының жіктелімдерін, 
адам құқықтары тұжырымдамаларын, адам құқықтарын қорғау, қорғау 

және қамтамасыз ету механизмін білу және түсіну арқылы пайымдауды 
қалыптастыру; топтық психотерапия мен консультациялардың негізгі 
нысандарын, олардың айырмашылықтарын, оларда қолданылатын 
ұғымдарды жинау және түсіндіру; топтық ппрцестің даму 
ппрцедуралары мен реттілігі; 
- әлеуметтік-саяси білім саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді 

қолдану; 

- оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары: әлеуметтік-саяси білім модулі қоғамдағы 
тұлғааралық қатынастар жүйесін сыни тұрғыдан түсіну қабілетін 
қалыптастыруға, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды 
қалыптастыруға ықпал етуге арналған; 

- ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды зерттелетін салада қолдану: ғылыми дәлелді психология 
біліміне сәйкес модульдің зерттелетін пәндері шеңберінде, сондай-ақ 
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1 Pol 1109 Саясаттану 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЖБП МК 2 емт МК 2 

МК 3 

МК 4 

МК 6 

МК 7 

МК 8 

МК 9 

МК 10 

МК 15 

МК 16 

МК 18 

МК 21 

МК 22 

МК 23 

 



саясаттану мен қоғамның әлеуметтік өмірінің негізгі заңдарына 
негізделген; 

-зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді: психологиялық, 
әлеуметтік-саяси және мәдени білімдерді білу мен түсінуді қолдану; 

- Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 
ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ очерктер мен 
модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа да жазбаша жұмыстар 
жазу. 

2 Kul 1110 Мәдениеттану ЖБП МК 2 емт 

2 Psi 1111 Психология ЖБП МК 2 емт 

1 Soc 1108 Әлеуметтану ЖБП МК 2 емт 
 

2. Білім беру бағдарламасының модульдері 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: Математикалық талдау негіздері, 
математика заңдары мен теориялары, макроэкономикалық есептерді 
шеше білу, экономикалық-математикалық модельдерді құрудың 
принциптері мен кезеңдері; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдерді 
тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: кәсіби 
қызмет саласындағы қолданбалы мәселелерді шешу, информатика, 
экономика, Маркетинг және менеджмент саласындағы білімді қолдану, 
экономикалық және математикалық модельдердің параметрлерін 
жоспарлау және бағалау; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 
түсіндіру: модуль пәндері шеңберінде; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану: материалдық, еңбек 
және қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау, статистикалық 

көрсеткіштерді есептеудің нақты әдістері мен әдістерін қолдана 
отырып, кәсіпорынның экономикалық жағдайы мен іскерлік 
белсенділігін бағалау; 

 оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: уақытты басқару; мәтіндік және 
басқа материалдарды тиімді пайдалану, телеконференция режимінде 
жұмыс істей білу, топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу, 
жазбаларды жүргізе білу; 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 

оларды зерттелетін модуль пәндері шеңберінде зерттелетін салада 
қолдану, болып жатқан экономикалық құбылыстар мен процестердің 
тереңдігін ғылыми зерттеу үшін эконометрика әдістері мен 
экономикалық-математикалық әдістерді қолдану; 
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2 MEk 1205 
 

Экономикадағы математика БП ЖК 4 емт МК 3 

МК 15 

НҚ 3 
НҚ 4 
АК 3 
АК10 
АК11 

3 Mak 2209 
 

Макроэкономика 
 

БП ЖК 4 емт 

6 MPP 3235 Макроэкономикалық 

жоспарлау және болжау 

БП ТК 5 емт 

4 Eko 2210 Эконометрика БП ЖК 4 емт 

3 Sta 2216 Статистика БП ТК 3 емт 

7 EA 4224 Экономикалық талдау БП ТК 5 емт 



 математикалық әдістерді қолдану кезінде экономикалық 
құбылыстарды және экономикамен әлеуметтік қатынастарды зерттеу 
саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

 практикалық тапсырмаларды орындау кезінде Академиялық 

адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын, ғылыми 
зерттеулер мен аналитикалық жазбаларды, сондай-ақ очерктер мен 
модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа да жазбаша жұмыстарды 

түсіну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ADFHD 
4225 

Қаржы - шаруашылық 
қызметті талдау және 
диагностикалау 

БП ТК 5 емт 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 
мен түсінікті көрсету: экономикалық теорияның (микро - макро 
экономика және әлемдік экономика), Әлемдік және отандық 
экономикалық ойдың негізгі өкілдерінің жалпы ережелерін, негізгі 
микро - және макроэкономикалық категориялар мен көрсеткіштерді, 
оларды есептеу әдістерін білу; 

 білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
Ақпаратты, әсіресе тиімді сұраныс, жұмыспен қамту, қаржылық реттеу, 
ұлттық экономиканы әлемдік экономикаға, әлемдік экономикалық 
байланыстарға интеграциялау мәселелерінде тауып, талдай білу; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 
және түсіндіруді жүзеге асыру: өзінің кәсіби қызметінің 

маңыздылығы мен салдары туралы тиісті кәсіби, ғылыми мәселелер 
бойынша; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
және практикалық білімді қолдану: микроэкономика мен 
экономикалық теорияда, сондай-ақ практика туралы есеп жазу кезінде; 

 зерттелетін салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: экономикалық құбылыстар мен 
процестердің жай-күйі мен дамуын бағалау және болжау үшін 
экономикалық модельдерді құру, талдау және қолдану әдістемесін 
меңгеру; 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды макро және микроэкономикалық сипаттағы құбылыстарды 
талдау, сондай-ақ бизнес пен кәсіпкерлікті ұйымдастыру кезінде 
зерттелетін салада қолдану; 

 экономика мен бизнестің зерттелетін саласында фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

 практикалық тапсырмаларды орындау, ғылыми зерттеулер мен 
аналитикалық жазбаларды, эсселерді және модульдің зерттелетін 
пәндері бойынша басқа да жазбаша жұмыстарды жазу, практика 
бойынша есептер жазу кезінде академиялық адалдық принциптері 

мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну 
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2 Mik 1206 Микроэкономика 
 

БП ЖК 3 емт  МК 3 

МК 14 

МК 15 

МК 16 

МК 19 

НҚ2 
НҚ6 

АК1 
АК9 

2 UP 1214 Оқу практикасы 
 

БП ЖК 2 емт 

5 ME 3211 Халықаралық экономика БП ЖК 5 емт 

1 ET 1212 Экономикалық теория БП ЖК 4 емт 

Ж
а
л

п
ы

 

б
а

сқ
а
р

у
  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 

білім мен түсінікті көрсету: басқару саласындағы жаңа ұғымдар мен 
категориялар, жүйелік – ситуациялық басқару процестері және 
кәсіпорынның ұйымдық құрылымдарын жобалау, ұйымдағы 

23 

 

 

 

3 Men 2208 Менеджмент БП ЖК 4 емт МК 11 

МК 13 

НҚ3 
НҚ4 



коммуникация процестері, басқару шешімдерін қабылдау тетіктері; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдерді 
тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: басқару 
процесінің логикасын анықтау, менеджмент пен маркетингтің әртүрлі 
әдістері мен әдістерін қолдану;  

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды: кәсіптік 
қызметтің маңыздылығы мен салдары туралы Кәсіптік, ғылыми 
проблемаларға, Мемлекеттік сатып алу жүйесінің даму үрдістері 

туралы, сауда-саттық пен конкурстарды өткізу рәсімдері мен шарттары 
туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыру;   

 теориялық және практикалық білімді оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану: кәсіпорындағы стратегиялық 
басқару саласында сыртқы және ішкі ортаны талдауға негізделген 
кәсіпорынның туындайтын мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтау; 

 оқытылатын салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: маркетингтік зерттеулер жүргізу 
және шешім қабылдау әдістерін, бизнес-жоспар мен маркетинг 
жоспарын әзірлеу дағдыларын меңгеру; уақытты басқара білу, топта 
жұмыс істеу, жазбалар жүргізу, аудитория алдында сөз сөйлеу, 
жазбаша жұмыстарды орындау және емтиханға дайындалу, 

әдебиеттермен жұмыс істей білу. 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды басқаруды және жарнаманы ұйымдастыруда, сондай-ақ 

кәсіпорынның бизнес-жоспарларын қалыптастыру жүйесінде 

модульдің зерттелетін пәндері шеңберінде зерттелетін салада 

қолдану; 

 бизнес-жоспарлау принциптерін, стратегиялардың ықтимал 
нұсқаларын, стратегиялық баламаларды әзірлеу әдістерін және нақты 
стратегияны таңдауды зерделеу кезінде маркетингтік заңдарды ескере 
отырып, зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді 

білу мен түсінуді қолдану; 

 практикалық тапсырмаларды орындау, ғылыми зерттеулер мен 
аналитикалық жазбалар, эсселер мен модульдің зерттелетін пәндері 
бойынша жазбаша жұмыстар жазу және практика туралы есеп жазу 
кезінде академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mar 2220 Маркетинг БП ТК 5 емт НҚ5 
НҚ6 
АК2 

АК3 
АК9 
АК10 

6 BP 3230 Бизнесті жоспарлау БП ТК 4 емт 

6 SUP 3307 Кәсіпорындағы 
стратегиялық басқару 

КП ТК 5 емт 

7 UGZ 4315 Мемлекеттік сатып алуды 
басқару 

ПД ТК 5 емт 

6 SMR3308 Шетелдегі стратегиялық 
менеджмент 

ПД ТК 5 емт 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: Халықаралық бизнес теорияларының 
эволюциялық кезеңдері, жаһандану факторлары мен негізгі бағыттары, 

баға мен баға белгілеу жүйесінің рөлі, халықаралық сауданың 
ерекшеліктері, халықаралық қатынастар логикасы және интеграциялық 
процестер; 

 білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
Халықаралық экономикалық қатынастардың дамуы жағдайында баға 
белгілеу ерекшеліктерін анықтау, халықаралық сауда тәсілін анықтау, 
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BUZS 2219 Шет елдердегі бухгалтерлік 
есеп 

БП ТК 5 емт МК 12 

НҚ1 
НҚ2 
НҚ3 
НҚ6 

АК1 
АК8 
АК9 
АК10 
АК11 

4 MM 2221 Халықаралық маркетинг БП ТК 5 емт 

5 NZG 3223 Шет мемлекеттердің 
салықтары 

БП ТК 5 емт 

6 MВ 3231 Халықаралық бизнес БП ТК 4 емт 



кең заңнамалық базада бағдарлай білу, экономикалық құбылыстар мен 
процестерді, олардың даму заңдылықтарын талдау, әлеуметтік-
экономикалық бағыттарды анықтауда экономикалық қауіпсіздік 

индикаторларын қолдана білу елдің дамуы; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 
және түсіндіруді жүзеге асыру: ұйымдардың инновациялық дамуының 
перспективалық бағыттарын әзірлеу мақсатында Кәсіби қызметтің 
маңыздылығы мен салдары туралы тиісті кәсіби, ғылыми мәселелер 
бойынша; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану: көпжақты және 
интеграциялық дипломатия тетіктерін басшылыққа алу; деректерді 
жинау және талдау, ақпараттық шолулар мен аналитикалық есептерді 
дайындау; 

 зерттелетін салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: ғылыми зерттеулер жүргізу және 
баға саясатын басқару әдістерін меңгеру, Халықаралық бизнес 
саласында келісімшарттар жасай білу және іскерлік келіссөздер 

жүргізу, қазіргі әлемдік экономиканың негізгі сын-тегеуріндеріне 
кәсіби ден қою әдістерін меңгеру; 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды халықаралық деңгейде басқаруды ұйымдастыру, әлемдік 
деңгейде жарнаманы ұйымдастыру кезінде модульдің зерттелетін 
пәндері шеңберінде, сондай-ақ халықаралық сауда заңдары мен ДСҰ 
қағидаттарын білуді ескере отырып, бизнес-жоспарларды 
қалыптастыру жүйесінде зерттеу саласында қолдану;  

 Халықаралық бизнес-жоспарлау принциптерін, жаһандық 
маркетингтік заңдарды және ХҚЕС білімі мен бухгалтерлік есепті 
ескере отырып, компанияның халықаралық басқару қызметін ескере 
отырып, зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 

және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді түсіну және 

түсіну; 

 практикалық тапсырмаларды орындау, ғылыми зерттеулер мен 
аналитикалық жазбалар, эсселер және модульдің зерттелетін пәндері 

бойынша басқа да жазбаша жұмыстарды жазу кезінде Академиялық 

адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MID 4233 Халықаралық 
инвестициялық қызмет 

БП ТК 5 емт 

6 EPZS 3239 Шет елдердегі табиғатты 
пайдалану экономикасы 

БП ТК 5 емт 

7 VPPVTO 
4310 

Сыртқы сауда саясаты және 
ДСҰ ережелері 

ПД ТК 5 емт 

7 MKFO 4312 Халықаралық несиелік және 
қаржылық қатынастар 

ПД ТК 5 емт 

7 UFRMB 
4314 

Халықаралық бизнестегі 
қаржылық тәуекелдерді 
басқару 

ПД ТК 5 емт 

7 MI 4316 Халықаралық интеграция ПД ТК 5 емт 

6 ML 3318 Халықаралық логистика ПД ТК 5 емт 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: қаржы мен несиенің экономикалық мәнін, 
баға белгілеу әдістемесі мен баға саясатын көрсететін теориялық 
ұғымдарды білу; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 
тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: өз іс-
әрекетін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындаудың типтік әдістері 
мен әдістерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау;  

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 
және түсіндіруді жүзеге асыру: тиісті кәсіби, ғылыми мәселелер 

бойынша; қаржы, несие және бизнесті бағалау саласындағы кәсіби 
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4 DKB 2213 Ақша, Несие, Банктер БП ЖК 5 емт МК 11 

НҚ1 
НҚ2 
НҚ4 
НҚ6 
АК2 
АК5 

АК6 
АК10 
АК11 

3 Fin 2207 Қаржы БП ЖК 4 емт 

3 SOGP 2217 Мемлекеттік 
кәсіпорындардың 
статистикалық есептілігі 

БП ТК 3 емт 

5 Cen 3229 Баға белгілеу БП ТК 5 емт 

6 OB 3305 Бизнесті бағалау КП ТК 5 емт 

6 OSKB 3306 Капитал мен бизнесті 
бағалау 

КП ТК 5 емт 



қызметтің маңыздылығы мен салдары туралы; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану: қаржылық 
ресурстардың құнын, компанияның несиелік мүмкіндіктері мен баға 
саясатын бағалау, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану; 

 оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: қаржылық жоспарлауды 

ұйымдастыру және әдіснамасы, тұтынуды және жинақтауды реттеу, 
экономиканың әртүрлі салаларындағы баға белгілеу мәселелерін шешу, 
несие қабілеттілігін бағалау, капиталды тарту мүмкіндіктері және 
бизнесті бағалау; 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 

оларды зерттелетін пәндер шеңберінде модуль шеңберінде 
қаржылық басқару құбылыстары мен процестерін зерттеу әдіснамасын 
таңдауда, бизнес құнын бағалауда, мемлекеттік және жеке 
кәсіпорындардың статистикалық көрсеткіштерін талдауда қолдану; 

 зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 

және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді түсіну және 
түсіну: қаржылық жағдайдың көрсеткіштерін, қаржылық тұрақтылық 
пен төлем қабілеттілігін талдау және бағалау, несиелік қабілеттілікті 

бағалау, банкроттықтың белгілері мен ықтималдығын талдау кезінде; 

 практикалық тапсырмаларды орындау, ғылыми зерттеулер мен 
аналитикалық жазбалар, эсселер және модульдің зерттелетін пәндері 

бойынша басқа да жазбаша жұмыстарды жазу кезінде Академиялық 

адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 
мен түсінікті көрсету: Еңбек экономикасының мәні мен 
проблемалары, әлеуметтік-экономикалық саясаттың мәні, күрделі 
экономикалық жүйе ретінде кәсіпорынның жұмыс істеу негіздері; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдерді 
тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: микро 
және макроэкономикалық деңгейлердегі жағдайларды талдау үшін 
статистикалық деректерді пайдалану, мемлекеттік іс-шараларға баға 
беру, процестерді жүйелеу және модельдеу, кәсіпорынның жұмыс 

істеуі мәселелері бойынша басқарушылық шешімдерді негіздеу; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 

және түсіндіру: тиісті кәсіби, ғылыми мәселелер бойынша, өзінің 
кәсіби қызметінің маңыздылығы мен салдарын түсіне отырып; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
және практикалық білімді қолдану: жүйені ұйымдастырудың әртүрлі 
нұсқаларында үнемді өндіріс құралдарының ерекшеліктерін анықтау, 
құндылықтар ағындарының карталарын құру, ұйымның өндірістік 
мәселелерін шешу әдістерін қолдану, нормативтік құжаттарды 
әзірлеуді негіздеу, ұйымның бизнес-процестерін оңтайландыру;  

 зерттелетін салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары: кәсіпорынның өндірістік қуаты мен 
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7 EPS 4311 Өндіріс саласының 
экономикасы 

КП ТК 5 емт МК 3 

МК 12 

МК 13 

МК 14 

МК 16 

МК 18 

МК 19 

НҚ1 
НҚ4 
НҚ5 
АК2 
АК3 
АК4 
АК8 

АК9 
АК11 
АК12 

5 ERT 3226 Еңбек нарығының 
экономикасы 

БП ТК 5 емт 

5 TRRT 3227 Еңбек нарығын реттеу 
технологиясы 

БП ТК 5 емт 



өндірістік бағдарламасын есептеу, жоспарланған және нақты құнын 
анықтау, қабылданған шешімдерді модельдеу және оңтайландыру, 
экономикалық міндеттерді іске асырудың әдістері мен құралдарын 

таңдау мүмкіндігі, өз жұмысының нәтижелері үшін жауапкершілік;  

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды заманауи ақпараттық технологияларды, шығындарды азайту 
әдістерін және үнемді өндіріс технологияларын қолдана отырып, 
дипломдық жұмыс пен практика туралы есеп жазу үшін зерттеу 
әдістемесін таңдау кезінде зерттеу саласында қолдану; 

 зерттеу саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді түсіну және түсіну: 
экономикалық жағдайдың көрсеткіштерін талдау және бағалау, 
ресурстарды үнемдеу және басқару тиімділігінің көрсеткіштерін 
талдау, нақты өндірістік жағдайларда жабдықтың өнімділігі туралы 
деректерді ескеретін әдістерді қолдану; 

 практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық 
адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну, 
ғылыми зерттеулер мен аналитикалық жазбалар, эсселер және 
модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа да жазбаша жұмыстар 

жазу және практика туралы есеп жазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ВР 3238 Үнемді өндіріс БП ТК 5 емт 

5 EP 3301 Кәсіпорын экономикасы КП ЖК 5 кур/р 
емт 

4 PP 2215 Өндірістік практика БП ЖК 2 емт 

8  Дипломдық жұмысты 
(жобаны) жазу және қорғау 
немесе кешенді емтиханды 
дайындау және тапсыру. 
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8 PP 4304 Дипломалды  практика КП ЖК 6 емт 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: бухгалтерлік есептің заңмен анықталған 
принциптері мен ережелері, салықтардың негізгі элементтері, 
материалдық және ақпараттық ағындардың қалыптасу ретін білу  

 білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
қолданыстағы заңнама мен халықаралық стандарттар негізінде 

меншіктің әртүрлі нысандарындағы кәсіпорындарда бухгалтерлік және 
салықтық есепке алуды ұйымдастыруды жүргізу, кәсіпорындардың 
тиімділігін арттыру мақсатында логистикалық әдістерді қолдану;   

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды: кәсіби 
қызметтің маңыздылығы мен салдары туралы, салық міндеттемелерінің 
пайда болуы мен орындалуының негізгі принциптері мен мерзімдері 
туралы, субъектілердің салық қызметін сипаттайтын көрсеткіштер 
туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен 
түсіндіруді жүзеге асыру; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
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4 BU 2218 Бухгалтерлік есеп БП ТК 5 емт МК 

13 
НҚ1 
НҚ2 
НҚ5 
АК1 
АК3 

АК5 
АК7 
АК11 
АК12 

5 NN 3222 Салықтар және салық салу БП ТК 5 емт 



теориялық және практикалық білімді қолдану: тауарларды бөлудің 
оңтайлы жолдарын ұйымдастыра және таңдай білу, проблемаларды 
анықтау және оларды шешу жолдарын ұсыну, логистиканың заманауи 
тенденцияларын анықтау және оларды кәсіпорындарда тиімді енгізу 

шараларын әзірлеу; 

 оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: мәтіндік және өзге де 

материалдарды тиімді пайдалану, телеконференция режимінде және 
топта жұмыс істей білу, жазбаларды жүргізу, жазбаша жұмыстарды 
орындау және емтихандарға дайындалу, нормативтік-заңнамалық 
базамен, экономикалық әдебиеттермен жұмыс істеу, презентациялар 
дайындай білу; 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды зерттелетін модуль пәндері шеңберінде кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын талдау, аудиторлық тексеру және салық 
менеджментін жүргізу туралы есептерді жасау кезінде 
пайдаланушыларға ақпаратты жеткізу мақсатында аналитикалық 
жазбалар жазу кезінде қолдану; 

 салықтық және басқарушылық тәуекелдерді барабар бағалау, 
бухгалтерлік және салықтық есептілікті сапалы жүргізу үшін 
зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 

қолдану; 

 академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну, ғылыми зерттеулер мен аналитикалық 
жазбалар, эсселер және модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа 

да жазбаша жұмыстар жазу және практика туралы есеп жазу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Log 3317 Логистика КП ТК 5 емт 

6 UU 3234 Басқару есебі БП ТК 5 емт 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: кәсіпкерлер пайдаланатын ұғымдар мен 
категориялардың негізгі мазмұны, инвестициялық қызметтің әртүрлі 
категорияларының экономикалық мәні мен мазмұны, кәсіпкерлік 
қызметтің түрлері мен нысандары және кәсіпкерлік тәуекелдер; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
инвестициялық қызмет бойынша заңнамалық және нормативтік 
актілерді пайдалану, әртүрлі критерийлер бойынша инвестициялық 
жобаларды әзірлеу және бағалау, кәсіпорындағы инвестициялық 
қызметті негіздеу және кәсіпкерлік тәуекелдерді бағалау бойынша 

жұмысты ұйымдастыру; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды: 
Экономикалық даму циклдары, инноватиканың негізгі ұғымдары, 
инновациялық циклдің құрылымы, тәуекелдің негізгі категориялары, 
факторлары мен түрлері туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
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5 OBP 3228 Бизнес және кәсіпкерлікті 
ұйымдастыру 

БП ТК 5 емт    МК 

3 

МК 11 

МК 12 

МК 13 

МК 16 

МК 19 

НҚ1 
НҚ3 
НҚ4 
НҚ6
АК1 

АК3 
АК6 
АК7 
АК9 
АК11 

7 IDP 4232 Кәсіпорынның 
инвестициялық қызметі 

БП ТК 5 емт 

7 EUI 4309 Экономика және 

инновацияларды басқару 

КП ТК 5 емт 



теориялық және практикалық білімді қолдану: көлік жүйесімен 
ұтымды өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, тәуекелді есепке алу 
әдістерін меңгеру, оқиғаларды құқықтық бағалауға арналған ұғымдар 

мен құралдарды дұрыс қолдана білу, басқару жүйелерін қабылдау 
кезінде талдаудың сандық және сапалық әдістері;  

 зерттелетін салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары: инвестициялардың тиімділігін бағалау 
әдістерін, уақытты басқару дағдыларын, телеконференция режимінде 
және топта жұмыс істеуді, жазбаларды жүргізуді, аудитория алдында 
сөйлеуді, жазбаша жұмыстарды орындауды және емтихандарға 
дайындықты, проблемалық жағдайларда тез әрекет ету және 
презентациялар дайындауды меңгеру; 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды зерттелетін салада қолдану: ішкі және сыртқы факторлардың 
экономикалық көрсеткіштерге әсерін есептеу, еңбек пен өндірісті 
ұйымдастырудың экономикалық тиімділігін анықтау, кәсіби 

практикадан өту кезінде жаңа техника мен технологияны енгізу, 
дипломдық жұмыс жазу және есеп беру кезінде;  

 зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 

және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу және 
түсіну: инвестициялық бастамаларды әзірлеуді басқару әдістерін 
меңгеру және инвестициялық қызметтің нақты стратегиясын таңдау; 

 академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну, ғылыми зерттеулер мен аналитикалық 
жазбалар, эсселер және модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа 
да жазбаша жұмыстар жазу және практика туралы есеп жазу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 RPD 4313 Кәсіпкерлік қызметтегі 
тәуекелдер 

КП ТК 5 емт 

6 PP 3302 Өндірістік практика КП ЖК 2 емт 

8 PP 4303 Өндірістік практика КП ЖК 12 емт 

Қосымша модульдер 

К
о
м

м
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и
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а
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и

в
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ы
й

 

 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету:  оқытылатын шет, орыс және қазақ 
тілдерінің грамматикасы, орфографиясы, лексикасы және 

фразеологиясы; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 
тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: қарым-

қатынастың әртүрлі салалары мен жағдайларында; ойды жобалауда 
тілдік құралдарды дұрыс пайдалану; әртүрлі тақырыптар мен 
мамандықтар бойынша диалогтар, монологтар, полилогтар әңгімелесу; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 
және түсіндіруді жүзеге асыру:  шет, орыс және қазақ тілдерін 
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K(R) Ya 

1103 
 

Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 емт. МК 16 

МК 17 

НҚ1 
АК 11 2 K(R) Ya 

1104 
 

Қазақ (орыс) тілі 
 

ЖБП МК 5 емт 

3 IYаPKRO 
2204 

Шет тілі: сөйлеу мәдениеті 
бойынша семинар 

БД ЖК 5 емт 

1 Iya 1105 

 

Шет тілі ЖБП МК 5 емт 

2 Iya 1106 Шет тілі ЖБП МК 5 емт 

4 POIYa 2201 Кәсіби бағытталған шет тілі БП ЖК 3 емт 



пайдалана отырып, модуль пәндерін білу және түсіну арқылы; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану:  шет, орыс және 
қазақ тілдерін пайдалана отырып; 

 оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары: уақытты басқару; мәтіндік және өзге 
де материалдарды (әсіресе телебағдарламаларды) тиімді пайдалану; 
телеконференция режимінде жұмыс істей білу; топта, әсіресе 

оқытушысыз жұмыс істей білу; жазбаларды жүргізу, жазбаша 
жұмыстарды орындау және емтихандарға дайындала білу; 

 ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды экономикалық принциптерді қолдануды ескере отырып, 
зерттелетін салада, оның ішінде мемлекеттік және шет тілдерінде 
қолдану; 

 зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 

және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу және 
түсіну; шет тілінде сөйлеу тілі мен ғылыми тақырыптарға жазудың 
негізгі заңдылықтарын ескере отырып. 

 академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну, ғылыми зерттеулер мен аналитикалық 
жазбалар, эсселер және модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа 
да жазбаша жұмыстар жазу және практика туралы есеп жазу.  

3 PК(R)Ya 
2202 

Кәсіби қазақ (орыс)тілі БП  ЖК 3 емт 
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 осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы 
білім мен түсінікті көрсету: компьютерлер мен компьютерлік 
желілердің аппараттық және бағдарламалық жасақтамасының жай-күйі 
мен болашағы туралы; міндеттерді Алгоритмдеу негіздері, тиімді 
Алгоритмдер құру; заманауи бағдарламалық өнімдердің көмегімен 

бухгалтерлік есеп жүргізу негіздері. 

 білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану кезінде; жалпы 
танылған бағдарламалау тілдерінде жұмыс істеу; бағдарламалық 
қамтамасыз етуді модельдеу және әзірлеу; кәсіпорында ТМЗ мен негізгі 
құралдардың есебін жүргізу кезінде. 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 
түсіндіру: модуль пәндерін білу және түсіну арқылы; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану: ақпараттық жүйелер 
мен компьютерлік технологияларды қолдану; 

 оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру 
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Ағылшын тіліндегі 

ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар 
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МК 19 

НҚ1 

НҚ2 
АК 5 
АК 9 

АК 11 
АК12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

үшін қажетті оқыту дағдылары: уақытты басқару, мәтіндік және 
басқа материалдарды тиімді пайдалану, телеконференция режимінде 
жұмыс істей білу, топта жұмыс істей білу және жазбалар жүргізу, 

жазбаша жұмыстарды орындау және емтиханға дайындалу, есептерді 
шешу және бухгалтерия үшін бағдарламалық өнімдерді пайдалану 
негізінде есептер шығару. 

 ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және 
оларды ақпараттық-коммуникациялық технологияларды зерделеу және 
есепке алу мен басқаруды компьютерлендіру кезінде модульдің 
зерттелетін пәндері шеңберінде зерттелетін салада қолдану. 

 есепті компьютерлендіру мен автоматтандырудың зерттелетін 
саласында, ақпараттық-коммуникациялық технологияларда, оның 
ішінде шет тілінде фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 

қолдану. 

 академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну, ғылыми зерттеулер мен аналитикалық 
жазбалар, эсселер және модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа 
да жазбаша жұмыстар жазу және практика туралы есеп жазу. 
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ISU 3237 

 
 
 
 
 

Ақпараттық есепке алу 
жүйелері 
 
 
 

БП  
 
 
 
 

ТК  

4 
емт 

 
 
 
 

 Барлық оқу курсы үшін барлығы 240     
  

  



3. Құзыреттердің, оқыту нәтижелерінің, бағалау әдістері мен критерийлерінің өзара байланысы кестесі 

 

Дублин дескрипторлары ББ 

бітірушінің 

құзыреті 

Оқытудың күтілетін 

нәтижелерінде 

көрсетілген 

құзыреттер 

Бағалау әдісінің атауы Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу 

дәрежесін бағалау критерийлері 

Жалпы құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету. 
МК 4 

МК 11 

МК 21 

 

НО 1 

НО 6 

 

Бағалаудың ұсынылатын әдістері 

ББ  әзірлеу және бекіту ережесінде. 
К 1.2 

К 1.3 

К 1.4 

К 1.5  

К 9.4 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді 

қолдану, дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін 

саланың мәселелерін шешу. 

МК 3 

МК 5 

МК 15 

НО 2 К 2.1 

К 2.2 

К 2.3 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды 

еАҚере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпарат жинау және түсіндіру. 

МК 2 

МК 10 

МК 19 

НО 7 

 
К 3.1 

К 3.5 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және практикалық білімді қолдану. 

МК 7 

МК 12 

МК 23 

НО 5 

 

 

К 4.1 

К 4.2 

К 4.3 

К 9.1 

К 9.2 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 

МК 9 

МК 14 

МК 20 

МК 22 

РО 4 

 
К 5.1 

К 5.2 

К 5.3 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 

білу. 

МК 8 

МК 13 

МК 17 

 

РО 3 
 

 

К 6.1 

К 6.3 

К 6.6 

К 6.7 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану. 

МК 1 

МК 6 

РО 10 

 

К 7.2 

К 7.3 

8. Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

МК 16 

МК 18 

РО 11 К 8.1 

К 8.2 

К 8.3 

К 8.4 

К 8.6 



К 8.7 

К 8.8 

Негізгі құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету. 
  НҚ 1 

 

 

РО 1 Бағалаудың ұсынылатын әдістері ББ 

әзірлеу және бекіту ережесінде  

К 1.1 

К 1.6 

К 1.7 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 

дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін саланың 

мәселелерін шешу. 

НҚ 5 

 
РО 8 К 2.4 

К 2.5 

К 2.6 

К 2.7 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат 

жинау және түсіндіру. 

НҚ 2 

 

 

РО 4 

РО 5 

 

К 3.2 

К 3.3 

К 3.4 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және практикалық білімді қолдану. 
НҚ 4 

 

РО 2 К 4.4 

К 4.5 

К 4.6 

К 9.3 

К 9.5 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
НҚ 3 

 

РО 9 К 5.4 

К 5.5 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 

білу. 
НҚ 4 

 

РО 3 К 6.2 

К 6.4 

К 6.5 

К 6.8 

К 9.7  

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану. 

НҚ 5 

 

РО 12 К 7.1 

К 7.2 

К 7.3 

8. Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 
НҚ 6 

 

РО 11 К 6.11 

К 8.1 

К 8.2 

К 8.5 

К 8.8 

К 8.10 

 



Арнайы құзыреттер 

1.  Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету. 
АҚ 8 

 
НО 1 

НО 6 

  

Бағалаудың ұсынылатын әдістері ББ 

әзірлеу және бекіту ережесінде 

К 1.7   К 1.8 

К 1.9 

К 1.10 

2.  Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 

дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін саланың 

мәселелерін шешу. 

АҚ 3 

АҚ 7 

 

НО 2 

 

К 2.8 

К 2.9 

К 2.10 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асыру. 

АҚ 9 

 
НО 7 

 

К 3.6 

К 3.7 

К 3.8 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді анықтау 
үшін теорема мен практикалық мәндерді 

қолданыңыз. 

АҚ 2 

АҚ 5 

  

 

 

НО 9  

НО 10 

К 4.7 

К 4.8 

К 4.9 

К 4.10 

К 9.6 

К 9.7 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
АҚ 4 

АҚ 12 

 

НО 9 К 5.6 

К 5.7 

К 5.8 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 

білу. 
АҚ 6 

АҚ 10 

НО 3 К 6.9 

К 6.10 

К 6.12 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу 

мен түсінуді қолдану. 

АҚ  

АҚ 11 

 

НО 12 К 7.2 

К 7.3 

К 7.4 

8. Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 
АҚ 1 

 
НО 11 К 6.11 

К 8.8 

К 8.10 

К 8.11 

К 8.12 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Оқу пәндерінің көмегімен білім беру бағдарламасы бойынша қалыптастырылатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 
 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

саны 

Қалыптастырылатын Оқыту нәтижелері (кодтар) 

НО1 НО2 НО3 НО4 НО5 НО6 НО7 НО8 НО9 НО10 НО11 НО12 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Жоғары оқу орнының компоненті / таңдау компоненті 

1 Основы права 

Құқық негіздері 

Fundamentals of law 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пән құқық ұғымын, көздерін, 

субъектілерін, әдістерін зерттеуге 

арналған. Қазақстан Республикасының 

құқығындағы жауапкершілік 

институтына сипаттама беріледі. ҚР 
Ұлттық құқығының конституциялық 

құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық 

құқық, Азаматтық құқық, Отбасы 

құқығы, еңбек құқығы, халықаралық 

құқық сияқты салалары зерттелуде. 

5 V            

2 Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

Ecology and life safety 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән адам мен биосфера өзегіне енетін 

жалпы экологиялық мәселелерді 

қарастырады. Білім алушыларда 

экологиялық ойлауды қалыптастыруға 

бағытталған, экологиялық қауіпсіздік, 

тіршілік қауіпсіздігі, биосфераның 

ластану көздері мен деңгейлері, 
халықты қорғау тәсілдері, құтқару 

жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше 

жағдайларда олардың жұмысының 

тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-

шаралар, халықтың іс-қимылдары, 

азаматтық қорғаныстың қорғаныш 

құрылыстары және олардың 

құрылғылары, халықты Азаматтық 

қорғаныс бойынша оқыту бойынша 

бөлімдерді қамтиды 

5 V            

3 
Жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері  

Основы антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of anti-corruption 

culture 

 

 

Тәртіп сыбайлас жемқорлықтың пайда 
болу түсінігін, мәнін және себептерін 

қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар үшін моральдық-

адамгершілік және құқықтық 

жауапкершілік шаралары, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы қолданыстағы заңнама 

туралы білім қалыптастырылады 

5 V            



Негізгі пәндер циклі 

Жоғары оқу орны компоненті 

3 Кәсіби бағдарланған шет тілі 

Профессионально-ориентиро-

ванный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

 

 

 

 
 

 

 

Бұл пән білім берудің мәдениетаралық 

және кәсіптік бағытын жетілдіруді, 

қарым-қатынастың кәсіптік саласында 

коммуникация дағдыларын 

қалыптастыруды, шет тілінде кәсіптік-

маңызды ақпаратты іздеу және ауызша 

және жазбаша беру дағдылары мен 

сөздік қорын дамытуды, тілдік 

даярлықтың жалпыға бірдей танылған 
жалпы ғылыми және кәсіптік деңгейіне 

қол жеткізуді көздейді. 

3           V  

4 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Professional kazakh (russian) 

language 

 

 

 

 
 

 

Дисциплина осуществляет 

профессионально-ориентированное 

обучение студентов в разрезе их 

будущей профессии. Представляет 

собой реализацию принципа 

профессиональной направленности 

обучения, формирования у студентов 

коммуникативной компетенции для их 

будущей специальности, необходимой 
для адекватной профессиональной 

деятельности на русском языке. 

3           V  

5 Ғылыми зерттеулер әдістемесі 

Методика научных исследова-

ний 

Methodology of scientific 

research 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пән білім алушыларға білім беру 

бағдарламасы бойынша қазақ тілін 

кәсіптік-бағдарланған оқытуды жүзеге 

асырады.Кәсіптік қазақ тілін оқыту-

оқытудың кәсіптік бағдарлану 

қағидатын іске асыру, білім алушыларда 

екі тілді коммуникативтік 

құзыреттілікті, белсенді  және кәсіби 

қызметке, оның ішінде педагогикалық 

қызметке қажетті болашақ мамандығы 

үшін қазақ тілінде сөйлеу негіздерін 
қалыптастыру. 

4   V          

6 Шет тілі: тілдік қарым-қатынас 

мәдениеті бойынша практикум 

Иностранный язык: практикум 

по культуре речевого общения 

Білім алушыларда ғылыми-зерттеу 

қызметінің дағдыларын 

қалыптастырады, білім алушыларды 

ғылыми білімге, олардың ғылыми-

5           V  



Foreign language: a workshop on 

the culture of speech 

communication 

 

 

 

 

 
 

 

зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

дайындығы мен қабілетіне баулиды. 

Білім алушылардың зерттелетін пәндер 

мен ғылым салаларының теориялық 

білімдерін тереңдетуге және бекітуге 

ықпал етеді, сондай-ақ білім 

алушылардың ғылыми зерттеулер 

жүргізудегі, алынған нәтижелерді 
талдаудағы және қызметтің қандай да 

бір түрін жетілдіру жөнінде ұсынымдар 

әзірлеудегі практикалық іскерліктерін 

дамытады. 

7 Экономикадағы математика          

Математика в экономике 

Mathematics in economics 

 

 

 

 

 
 

 

Қарапайым геометриялық әдістермен 

қатар, математикалық экономика 

шеңберінде интегралды және 

дифференциалдық есептеу құралдары, 

матрицалық Алгебра, Математикалық 

бағдарламалау, басқа есептеу әдістері 

зерттеледі, қайталанатын және 

дифференциалдық теңдеулер жасалады 
және шешіледі. 

4  V        V   

8 Микроэкономика  

Микроэкономика 

Microeconomics 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Жеке экономикалық субъектілердің: үй 

шаруашылықтарының, фирмалардың, 

мемлекеттің мінез-құлқын зерттейді. 

Оның назарында тауарлардың 

салыстырмалы бағалары, жеке нарықтар 

бар. Қазіргі микроэкономикалық теория 

шешім қабылдау процестерін зерттеуге 

бағытталған. Басқару шешімдерін 

қабылдауға экономикалық көзқарасты 

дамыту – микроэкономика курсында 
зерттелетін басты мәселе. 

3      V    V   

9 Статистика  

Статистика 

Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

Болашақ бакалаврларда қазіргі заманғы 

білімді қалыптастыруға және 

Статистикалық зерттеулер саласындағы 

құзыреттерді дамытуға ықпал етеді, 

ақпаратты жинаудың, жалпылаудың, 

талдаудың, статистикалық деректерді 

өңдеудің, статистикалық көрсеткіштерді 

есептеудің, алынған нәтижелерді 

мазмұнды түсіндірудің, қазіргі 

қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні 

3  V        V   



 

 

 

 

 

мен маңыздылығын түсінудің негізгі 

әдістерін игеруге ықпал етеді, 

қолданыстағы статистикалық есептілікті 

жасау нысандары мен тәртібімен 

таныстырады 

10 
Менеджмент                       

Менеджмент 

Management 
 

 

 

 

 

Жеңу ғылымы мен өнерін, еңбекті, 

адамдардың мінез-құлқы мен 

интеллектісін пайдалана отырып, алға 

қойған мақсаттарға қол жеткізу 
қабілетін, сондай-ақ 

ұйымдастырылмаған элементтерді 

тиімді өндірістік күшке айналдыру 

мақсатында адамдарға мақсатты әсер 

етуді зерттейді. 

4     V V       

11 
Макроэкономика  

Макроэкономика 

Macroeconomics 

 

 

 
 

 

 

Экономикалық жүйенің біртұтас 

тұтастық ретінде жұмыс істеу 

заңдылықтарын зерттейтін 

экономикалық теорияның бөлімін 

қарастырады. Ол жалпы экономиканың 

қалай жұмыс істейтінін анықтауға, 

белгілі бір мемлекеттің халық 
шаруашылығының даму жағдайларын, 

факторлары мен нәтижелерін талдауға 

арналған. 

4   V V      V   

12 Эконометрика  

Эконометрика 

Econometrics 

 

 

 

 

 

 
 

Студенттерде өзінің кәсіби қызметі 

саласында математикалық статистика 

аппаратын және заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып, 

экономикалық мәселелерді шешудің 

іргелі дағдылары жүйесін кеңейтеді. 

Микро және макро деңгейде 

объектілердің, құбылыстар мен 

процестердің эконометрикалық 
модельдерін құру. 

4  V        V   



13 Халықаралық экономика        

Международная экономика 

International economy 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Әр түрлі мемлекеттердің шаруашылық 

субъектілерінің тауарлармен, 

қызметтермен, еңбекпен, капиталмен 

және өндірістің басқа факторларымен 

халықаралық алмасу саласындағы өзара 

іс-қимыл заңдылықтарын зерттейді. 

Халықаралық микроэкономика әлемдік 

нарыққа қатысушылардың мүдделері 
мен мүмкіндіктерімен анықталатын 

мінез-құлық заңдылықтарын зерттейді. 

Халықаралық макроэкономика Ішкі 

тепе-теңдікті төлем балансының 

күйімен үйлестіру процестерін 

зерттеуге арналған. 

5   V V   V      

14 Экономика ілімдері 

Экономическая теория 

Economic theory 

 

 
 

 

 

 

 

Адамдардың қажеттіліктерін барынша 

қанағаттандыру үшін шектеулі 

ресурстар жағдайында таңдау мәселесін 

зерттейді, көптеген мектептер мен 

бағыттардан тұрады. Экономикалық 
теорияның негізгі міндеті-шындықтың 

модельдерін қолдана отырып, 

экономикалық өмірде болып жатқан 

оқиғаларға түсініктеме беру, нақты 

экономиканы көрсету. 

4 V  V V         

15 Ақша, несие, банктер 

Деньги, кредит, банки 

Money, credit, banks 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Ақша, кредит, банктер» курсында ақша 

айналымының негізгі мәселелері, 

ұлттық экономиканы кредиттеудің 

қағидаттары, әдістері мен нысандары, 

Қазақстан Республикасы банк жүйесінің 

жұмыс тетіктері қаралады. Ақшаға, 

несиеге, халықаралық қаржы ұйымдары 
саласындағы банктерге, ақша-кредит 

саясатының негізгі бағыттарына көп 

көңіл бөлінеді. Пәнді оқу Банктің мәнін, 

оның функциялары мен рөлін оның 

операцияларымен байланысты терең 

түсінуге мүмкіндік береді. 
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16 Оқу практикасы  

Учебная практика  

Educational practice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Болашақ кәсіби қызметпен байланысты 

жұмыстардың белгілі бір түрлерін 

орындау процесінде білім алушылардың 

құзыреттерін қалыптастырады. 

Тәжірибе түлектердің дайындық 

деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес 

білім алушылардың кәсіби қызметті 

игеруінің үздіксіздігі мен дәйектілігін 
қамтамасыз етуге және жалпы кәсіби 

және кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 

2 V   V         

17 Өндірістік практикасы 

Производственная практика    

Production practice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

Сала кәсіпорнының қызметін зерделеу 

негізінде кәсіптік және арнайы пәндерді 

зерделеу кезінде алған білім көлемін 

бекітеді, кеңейтеді, тереңдетеді және 

жүйелейді және мамандық бойынша 

практикалық жұмыстың қажетті 

дағдылары мен дағдыларын игереді, 

қажетті жоспарлы-есепті, есептік, 
ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттамалар мен жедел ақпаратты 

жинайды.- дипломдық жұмыс 

орындалатын кәсіпорын. 

2     V  V V     

Негізгі пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

18 Қаржы 

Финансы 

Finance 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Қаржы» курсын игеру студенттерге 

мамандық бойынша тұжырымдамалық 

аппаратты игеруге және кәсіби 

құзыреттілікті дамытуға бағытталған 

оның қолданбалы пәндерін оқуға 

дайындалуға, атап айтқанда, қаржының 
теориялық және практикалық негіздерін 

макро және микро деңгейде игеруге, 

қаржының мәні мен функцияларын, 

олардың көбею процесіндегі рөлін 

теориялық тұрғыдан негіздеуге 

мүмкіндік береді. 

4     V       V 

19 Мемлекеттік кәсіпорындардың 

статистикалық есептілігі 

Статистическая отчетность 

государственных предприятий 

Statistical reporting of state-

owned enterprises 

Макро деңгейде экономикалық басқару 

жүйесіндегі статистикалық есептіліктің 

мәнін, мазмұнын, құрылымын және 

маңыздылығын, Қаржы, еңбек, 

материалдық ресурстар, өнеркәсіп, 

инвестициялар, күрделі құрылыс және 

3  V          V 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 

Көлік және байланыс, сауда және 

қызмет көрсету, ауыл шаруашылығы, 

орман шаруашылығы және қоршаған 

ортаны қорғау статистикасы бойынша 

мемлекеттік статистикалық есептіліктің 

нысандарын, сыртқы сондай-ақ 

халықтың, мәдениеттің, денсаулық 
сақтаудың және білім берудің 

статистикасы бойынша. Болашақ 

маманға заманауи статистикалық 

ақпарат ағынында еркін жүруге 

мүмкіндік береді; статистикалық 

байқаулар жүргізу, нақты ақпарат 

негізінде экономикалық құбылыстарды 

талдау дағдыларын қалыптастырады. 

20 Бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет   

Accounting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Студенттерде бухгалтерлік есепті 

заңнамалық және нормативтік реттеу 

туралы білімді қалыптастырады, 
бухгалтерлік есептің негізгі ережелері 

мен әдістерін игереді, экономикалық 

операцияларды анықтау, бағалау, жіктеу 

және жүйелеу дағдыларын алады және 

студенттердің ұйымдастырушылық-

басқарушылық қызметтегі міндеттерді 

шешу үшін қажетті және жеткілікті 

кәсіби құзыреттілік деңгейін игереді. 
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21 Шет елдердегі бухгалтерлік 

есеп     
Бухгалтерский учет в 

зарубежных странах  

Accounting in foreign countries 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

«Шет елдердегі бухгалтерлік есеп» 

пәнін оқу студенттерде Қазақстанмен 
өзара байланыста шет елдерде 

бухгалтерлік есепті дамыту әдіснамасы 

туралы түсінік қалыптасады. Пәнді оқу 

барысында британдық-американдық, 

континенттік және басқа да 

бухгалтерлік есеп жүйелеріндегі 

бухгалтерлік процестердің әдістері мен 

әдістерін игеру, әртүрлі елдерде 

бухгалтерлік есеп пен есептілікті 

халықаралық біріздендіру саласында 

білім алу. 

5  V   V        



22 
Маркетинг  

Маркетинг 

Marketing 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Маркетингтің әртүрлі түрлерін, 

ұйымдардағы маркетингтік жүйелердің 

жұмыс істеу принциптері мен тетіктерін 

сипаттайтын негізгі ұғымдар мен 

терминдерді қарастырады, қазіргі 

заманғы маркетингтің теориялық 

негіздерін, маркетингтік 

тұжырымдамалар мен нарықтық 
процестерді, ұйымның қысқа, орта және 

ұзақ мерзімді маркетингтік міндеттерін 

жүзеге асырудың заманауи 

маркетингтік құралдарын, сондай-ақ 

жұмыстарды ұйымдастыру және 

жарнама қызметтерін жеткізушілермен 

жұмыс құру. 
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23 Халықаралық маркетинг 

Международный маркетинг 

International marketing 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халықаралық маркетингтің мәнін, 

халықаралық тауар саясатының 

негіздерін, халықаралық даму 

стратегиясын қарастырады. Кешенді 

нарықтық зерттеудің құрылымын, 
нарықтық конъюнктура механизмін, 

нарықтық симптоматиканың мәнін және 

нарықтың даму болжамдарын құруды, 

нарықтық сұраныстың сипаты мен 

деңгейін бағалауды, халықаралық 

маркетинг қызметінің негізгі 

аспектілерін, мемлекеттердің баға 

саясатының ерекшеліктерін зерттейді. 
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24 Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and taxation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерде салықтардың мәні мен 

функциялары, мемлекет пен 

шаруашылық жүргізуші субъектінің 
экономикалық жүйесіндегі салықтардың 

орны мен рөлі, салық міндеттемелерін 

есептеудің практикалық дағдыларын 

игеру, ұйымның салық міндеттемелерін 

орындау және жоспарлау, салық және 

есеп практикасында заңнамалық 

нормаларды қолдану туралы жүйелі 

идеяларды қалыптастырады. 
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25 
Шет мемлекеттерінің 

салықтары     

Налоги зарубежных государств 

Taxes of foreign countries 

 

 

 

 

 

 
 

«Шет мемлекеттердің салықтары» пәнін 

зерделеу-шет мемлекеттерде салық 

жүйелерін құрудың негіздері мен 

ерекшеліктері туралы терең білім алу, 

шет мемлекеттердің салықтық 

әкімшілендіру тәжірибесін қарастыру. 

Шет мемлекеттерде салық салуды 

нормативтік-құқықтық реттеу туралы 
білім алу және осы нормативтік 

құқықтық актілерді салықтар мен 

алымдарды есептеу және төлеу үшін 

пайдалану дағдыларын меңгеру. 

5    V        V 

26 
Экономикалық талдау 

Экономический анализ 
Economic analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зерттеу барысында жоспарлар мен 

басқару шешімдері негізделеді, олардың 
орындалуын бақылау жүзеге 

асырылады, белгілі бір уақыт 

аралығында күтілетін оқиғалардың 

нақты дамуын салыстыруды, нақты 

тұтынушыларды талдауды және 

шығарылатын тауарлардың соңғы 

сапасын бағалауды қамтитын 

маркетингтік іс-шараларға 

салыстырмалы талдау жүргізіледі, 

кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық 

қызметі, оның қаржылық тұрақтылығы, 

өтімділігі, төлем қабілеттілігі 
бағаланады. 
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27 Қаржылық-шаруашылық қыз-

меттің  диагностикасы және 

талдауы                                              

Анализ и диагностика 

финансово - хозяйственной 

деятельности 

Analysis and diagnostics of 

financial and economic activities 

 

 

 
 

 

 

 

Ұйымның қаржылық-шаруашылық 

қызметін диагностикалау және талдау 

әдістемесінің негізгі элементтерін 

зерттейді. Ұйымның қаржылық-

шаруашылық қызметін талдаудың 

рөлін, маңыздылығын, түрлерін, 

әдістерін, оның математикалық 

құралдарын, өндіріс көлемін, өнімді 

сату мен өзіндік құнын талдау 

әдістемесін, материалдық және еңбек 

ресурстарының, негізгі құралдардың 
қамтамасыз етілуі мен пайдаланылуын 

талдауды, ұйымның қаржылық 

нәтижелері мен қаржылық жағдайын 

талдауды қарастырады. 
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28 Еңбек нарығының экономи-

касы  

Экономика рынка труда  

Еңбек қатынастары нарығын, еңбек 

әлеуетін қалыптастыру және пайдалану 

шарттарын, жұмыс істеу заңдылықтары 
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Labor market economics 

 

 

 

 

 

 

мен реттеу тетіктерін, қоғамның 

жұмысындағы еңбектің рөлін, еңбек 

қатынастары мен еңбек нарығының 

құрылымын, еңбек қатынастарына 

байланысты халықтың құрылымын, 

еңбек факторлары мен экономикалық 

өсу резервтерін зерттейді. 

29 Еңбек нарығын реттеу 

технологиясы 
Технологии регулирования 

рынка труда 

Technologies of labor market 

regulation 

 

 

Еңбек нарығындағы проблемалар, еңбек 

нарығын реттеудің негізгі түсініктері 
мен технологиялары туралы тұтас 

түсінік береді. Пән Еңбек және халықты 

жұмыспен қамту нарығының мәні мен 

проблемаларын зерттейді, еңбек 

нарығын реттеудің заманауи 

технологияларын қолдануға үйретеді. 
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30 Бизнесті ұйымдастыру және 

кәсіпкерлік 

Организация бизнеса и 

предпринимательство 

Organization of business and 

entrepreneurship 
 

 

 

Бұл пән мынадай әмбебап құзыреттерді 

қалыптастыруға көмектеседі: 

инновацияларды қолдану қабілеті, 

ресурстарға қажеттілікті бағалау және 

оларды пайдалануды жоспарлау 

қабілеті, жаңа идеяларды қалыптастыру 
және кәсіби қызметтегі міндеттерді 

шешуде оларды іске асыру тәсілдерін 

табу қабілеті. 

5      V      V 

31 Баға қалыптастыру 

Ценообразование 

Pricing 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән баға белгілеу механизмі, баға 

саясатын анықтау және кәсіпорынды 

дамытудың баға стратегиясы 

мәселелерінде қажетті білім алуға 

көмектеседі. Студент үшін жалпы 

экономикалық тәсілдер баяндалды, 

қолданбалы аспектілерді талдау 

ұсынылды, ұлттық баға белгілеу 

тәжірибесі жинақталды, прогрессивті 
әлемдік тәжірибе ескерілді, әлемнің 

жетекші фирмаларының табысты баға 

саясаты ашылды. Тауар желілеріне баға 

белгілеу, пакеттік баға белгілеу, уақыт 

факторын ескере отырып баға белгілеу, 

электрондық сауда жағдайындағы баға 

белгілеу мәселелері және баға белгілеу 

мен бизнесті бағалау арасындағы 

мүлдем жаңа мәселе қаралды. 
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32 Бизнес-жобалау   

Бизнес-планирование  

Business planning 

Бизнес-жоспардың негізгі бөлімдерінің 

мазмұнын, есептілік нысандарын және 

бизнес-жобаның инвестициялық 
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тартымдылығын бағалау 

көрсеткіштерін; кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінде бизнес-

жоспарды құру, талдау және 

қолданбалы пайдалану әдістемесін; 

кәсіпорында бизнес-жоспарлауды 

ұйымдастыру процесін және оның іске 

асырылуын бақылауды; бизнес-
жоспарлау әдістемесін және оларды 

тиімді іске асыру тәсілдерін 

жетілдірудің мүмкіндіктері мен 

бағыттарын қарайды. 

33 Халықаралық бизнес 

Международный бизнес 

International business 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Әлемдік экономиканың жаһандану 

процесі туралы теориялық білімді 

зерделейді, Жаһандану кезеңіндегі 

стратегиялық дамудың теориялық және 

әдіснамалық негіздерін ашады, әлемдік 

экономика субъектілерін 

трансформациялау бағытын және 

қазақстандық фирмалар мен банк 
құрылымдарының жаһандық өзара іс-

қимылдың жаңа шекараларына шығуын 

зерделейді, Халықаралық маркетинг пен 

халықаралық менеджменттің теориясы 

мен практикасы негізінде халықаралық 

кәсіпкерлік пен ынтымақтастық 

мәселелерін ашады. 
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34 Кәсіпорынның инвестициялық 

қызметі  

Инвестиционная деятельность 

предприятия  

Investment activity of the 
enterprise 

 

Студенттерде инвестициялық қызметті 

теориялық білім мен практикалық 

ұйымдастыруды қалыптастырады, 

инвестициялық қызметті басқарудың 

әртүрлі инвестициялық объектілеріне 
ақша қаражаттарын салуды 

оңтайландыруды қарастырады. 
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35 Халықаралық инвестициялық 

қызмет                              

Международная инвестицион-

ная деятельность 

International investment activities 

 

 

 

 

 

 

Халықаралық инвестициялаудың қазіргі 

заманғы процестерінің теориялық 

негіздерін және шетелдік капиталдың 

қатысуымен құрылған бизнесті 

жүргізудің практикалық дағдыларын 

зерттеу. Шетелдік инвестицияларды, 

шетелдік капиталды қабылдау кезіндегі 

мемлекеттің инвестициялық саясатын, 

Шетелдік Инвестициялары Бар 

кәсіпорындарды және бірлескен 

кәсіпкерлікті қарастыру. 
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36 Басқарушылық есеп 

Управленческий учет  

Management accounting 

 

 

 

 

 
 

 

Бизнес - процестерді басқару және 

олардың тиімділігін бағалау үшін 

сандық және сапалық әдістерді қолдану 

мәселелерін қарастырады; қызметті 

диагностикалау және кәсіпорын мен 

ұйымның даму стратегиясын әзірлеу 

үшін заманауи құралдарды пайдалану; 

тиімді басқару бағдарламаларын, 
міндеттерін, іс-шараларын бағалаудың 

заманауи әдістерін қолдану. 
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37 
Макроэкономикалық 

жоспарлау және болжамдау 

Макроэкономическое планиро-

вание и прогнозирование 

Macroeconomic planning and 

forecasting 

 

 

 

 
 

 

 

Макроэкономикалық жоспарлау және 

болжау саласындағы мәселелерді қазіргі 

ұлттық экономиканы басқарудың 

ерекше функциялары ретінде 

қарастырады. Макроэкономикалық 

жоспарлау және болжау саласындағы 

негізгі проблемаларды және оларды 

шешудің мүмкін жолдарын, 

макроэкономикалық жоспарлаудың 

әдіснамалық тәсілдері мен заманауи 
әдістерін және болжамдарды, 

жобаларды, бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеуді болжауды 

зерттейді. 
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38 Бухгалтерлік есепті компью-

терлендіру 

Компьютеризация бухучета 

Computerization of accounting 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Студенттерді «1С: Кәсіпорын» 

технологиялық платформасын қоса 

алғанда, «1С: Бухгалтерия» 

бағдарламалық өнімімен және есеп 

жүргізу ережелері ұсынылған 

«Қазақстан үшін Бухгалтерия» 

конфигурациясымен таныстырады. Осы 

пәнді игергеннен кейін студент 
бухгалтерлік есепті 

компьютерлендірудің мазмұны туралы 

түсініНҚе ие болады, шоттардың есебін 

жүргізе алады және стандартты 

бухгалтерлік есептерді жасай алады. 
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39 Есептің ақпараттық жүйелері 

Информационные системы 

учета 

Accounting information systems 

 

 

 

 

«Есепке алудың ақпараттық жүйелері» 

пәні қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу және енгізу 

тәсілдерін зерделеуге, деректер базасын 

жүргізуге және қолданбалы міндеттерді 

шешуді ақпараттық қамтамасыз етуді 

қолдауға бағытталған. Ақпараттық 

жүйелерді құру және өзгерту үшін 
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бағдарламалық-техникалық құралдар, 

ақпараттық өнімдер мен қызметтер 

нарығын талдау әдістерін зерттеу. 

40 Үнемді өндіріс   

Бережливое производство 

Lean manufacturing 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пәнді меңгеру білім алушыға 

ұғымдарды, санаттарды, 

анықтамаларды; ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштер жүйесін, нарықтық 
экономика жағдайында 

кәсіпорындардың жұмыс істеу 

шарттары мен қағидаттарын, өндірістік 

ресурстарды айқындау және ұтымды 

пайдалану әдістерін, сондай-ақ 

кәсіпорындағы шаруашылық қызметті 

басқару қағидаттарын зерделеуге 

мүмкіндік береді. "Арық өндіріс" курсы 

шеңберінде арық өндіріс моделін іске 

асыру үшін базалық жағдайлар жасау, 

кәсіпорында арық өндіріс моделін 
енгізуді ұйымдастыру егжей-тегжейлі 

зерделенеді, арық өндіріс модельдерін 

енгізудің негізгі проблемалары 

талданады және арық өндіріс жүйелерін 

енгізу бойынша жұмыстар жобаланады. 
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41 Шет елдердегі табиғатты 

пайдалану экономикасы                  

Экономика природопользова-

ния в зарубежных странах 

The economics of environmental 

management in foreign countries 

 
 

 

 

 

 

 

 

Әр түрлі тарихи және әлеуметтік-

экономикалық жағдайларда шет елдерде 

табиғатты пайдалану механизмінің 

қалыптасуы мен жұмыс істеуінің 

ерекшеліктері мен заңдылықтары 

туралы заманауи ғылыми идеяларды 

қарастырады. Шет елдердегі табиғатты 
пайдалану экономикасының заманауи 

тәжірибелерін, сондай-ақ басқарудың 

экономикалық тетіктерін қоса алғанда, 

табиғатты пайдалануды басқаруды 

жетілдірудің өзекті мәселелерін 

зерттейді. 
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Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

42 Кәсіпорын экономикасы  

Экономика предприятия   

The economy of the enterprise 

 

Бұл тәуелсіз экономикалық пән, оның 

зерттеу пәні кәсіпорынның қызметі, 

экономикалық шешімдерді әзірлеу және 

қабылдау процесі болып табылады. 
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Кәсіпорын экономикасы зерттеу 

әдістерін кеңінен қолданады: 

статистикалық бақылау және 

салыстырмалы талдау әдістері, 

Математикалық модельдер, графикалық 

бейнелеу әдістері. Экономикалық 

заңдарды білместен, нақты 

экономикалық білімнің, дағдылардың, 
оларды іс жүзінде қолдана білместен 

сауатты экономикалық шешімдерді 

әзірлеу мүмкін емес. 

43 Өндірістік практикасы 

Производственная практика 

Production practice 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сала кәсіпорнының қызметін зерделеу 

және мамандық бойынша практикалық 

жұмыстың қажетті іскерліктері мен 

дағдыларын игеру негізінде кәсіптік 

және арнайы пәндерді зерделеу кезінде 

алған білім көлемін бекітеді, кеңейтеді, 

тереңдетеді және жүйелейді, базасында 

диплом орындалатын кәсіпорын 

бойынша қажетті жоспарлы-есепті, 
есептік, ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттаманы және жедел ақпаратты 

жинайды жұмыс 
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44 Өндірістік практикасы  

Производственная практика 

Production practice 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сала кәсіпорнының қызметін зерделеу 

және мамандық бойынша практикалық 

жұмыстың қажетті іскерліктері мен 

дағдыларын игеру негізінде кәсіптік 

және арнайы пәндерді зерделеу кезінде 

алған білім көлемін бекітеді, кеңейтеді, 

тереңдетеді және жүйелейді, базасында 

диплом орындалатын кәсіпорын 

бойынша қажетті жоспарлы-есепті, 
есептік, ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттаманы және жедел ақпаратты 

жинайды жұмыс 
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45 Дипломалды  практикасы 

Преддипломная практика 

Pre-graduate practice 

 

 

 

 

 

Дипломдық жұмысты бітіру 

біліктілігінің басшысымен келісілген 

таңдалған тақырыпқа және жоспарға 

сәйкес орындау үшін қажетті 

материалдарды жинауды, сондай-ақ 

кәсіби құзыреттіліктерге сәйкес 

теориялық білімді тереңдетуді және 

бекітуді көздейді. 
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46 Бизнесті бағалау 

Оценка бизнеса 

Бизнес құнын есептеу, инвестициялық 

жобалардың тиімділігін, қаржы 
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Business valuation 

 

 

 

 

құралдары мен мүліктік кешендердің 

кірістілігін бағалау кезінде қаржылық 

есептеу әдістерін қолдану бойынша 

теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастырады. 

47 Капиталды және бизнесті 

бағалау    

Оценка капитала и бизнеса 

Capital and business valuation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табыс әкелетін жеке меншік кешендер 

ретінде кәсіпорындарды бағалауды 

зерттеу. Кәсіпкерлікті бағалау 

саласындағы теориялық білім мен 
практикалық дағдыларды зерделеу 

қайта құрылымдаудың (бизнестің жаңа 

бағытын құру, кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын өзгерту), бизнесті қайта 

ұйымдастырудың (сатып алу-сату, 

біріктіру, бөлу, біріктіру, сіңіру) өзекті 

мәселелерін шешуде және бағалау 

жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыруда 

қажет 
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48 Кәсіпорындағы стратегиялық 

басқару                     

Стратегическое управление на 
предприятии 

Strategic management at the 

enterprise 

 

 

Стратегиялық басқару процесін, 

бизнесті орналастыру мәселелерін, 

сценарийлік жоспарлау қажеттілігін 
қарастырады, басқару шешімдерінің 

көрсеткіштерін зерттейді; кәсіпорында 

стратегиялық басқару кезінде 

туындайтын мәселелерді және оларды 

шешу жолдарын зерттейді. 
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49 Шетелдегі стратегиялық 

менеджмент                      

Стратегический менеджмент за 

рубежом 

Strategic management abroad 

 

 

Шетелдегі кәсіпорынның, ұйымдардың 

немесе олардың бөлімшелерінің 

қызметін басқару процестерінде әртүрлі 

типтегі стратегиялық шешімдерді 

әзірлеу және іске асыру білімдерінің, 

дағдыларының және дағдыларының 

кешенін қалыптастыру. 
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50 Экономика және инновация-
ларды басқару 

Экономика и управление 

инновациями 

Economics and innovation 

management 

 

 

 

 

Мемлекеттің инновациялық саясатын 
зерттейді, инновациялық қызметті 

басқаруды ұйымдастыруды 

қарастырады; инноватиканың заманауи 

тұжырымдамалары, технологиялық 

құрылымдардың экономикалық 

құрылымға әсер ету механизмі; 

ғылыми-техникалық өнім нарығын 

реттеу тәсілдерін және оның жұмыс 

істеу тиімділігін қарастырады. 

5       V  V    

51 Сыртқы сауда саясаты және 

ДСҰ ережелері  

Әлемдік экономиканың қазіргі даму 

тенденциялары, Дүниежүзілік 

5    V   V      



Внешнеторговая политика и 

правила ВТО 

Foreign trade policy and WTO 

rules 

 

 

 

 

экономикалық байланыстардағы ДСҰ 

рөлі, ДСҰ шеңберіндегі халықаралық 

ынтымақтастықтың негізгі принциптері 

туралы теориялық білімді 

қалыптастыру, сондай-ақ ДСҰ-ға 

мүшеліктің ұлттық экономиканың жай-

күйі мен даму перспективаларына 

әсерін талдаудың практикалық 
дағдыларын қалыптастыру. 

52 Өндірістік сфераның 

экономикасы  

Экономика производственной 

сферы  

Economics of the production 

sector 

 

 

 

 

 

Нарықтық экономика жағдайында 

өнеркәсіптік кәсіпорынның жұмыс 

істеуінің экономикалық механизмін 

зерделеу негізінде студенттердің 

экономикалық ойлауын дамыту. 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның 

экономикалық объект ретіндегі мәнін, 

оның Ұлттық экономика жүйесіндегі 

орны мен рөлін зерттейді. Өнеркәсіптік 

кәсіпорынның ресурстық базасын және 

оны пайдалану тиімділігін қарастырады. 

5     V V      V 

53 
Халықаралық несиелік-

қаржылық қатынастар 

Международные кредитно – 

финансовые отношения 

International credit and financial 

relations 

 

 

 

 

 

Әлемдік кредиттік жүйенің 
құрылымдарын, ұлттық және 

халықаралық деңгейлердегі валюталық-

кредиттік қатынастардың құрылымдық 

элементтерінің өзара іс-қимылын 

талдауды зерттейді; сыртқы 

экономикалық қызметке банктік қызмет 

көрсетудің, Халықаралық 

экономикалық операцияларды 

хеджирлеудің және қаржыландырудың 

дәстүрлі және заманауи әдістерін 

қарастырады. 

5            V 

54 
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел     
Риски в предпринимательской 

деятельности  

Risks in business activities 

 

 

 

 

Болашақ мамандардың кәсіпорындағы 
тәуекелдерді басқару теориясы 

саласындағы заманауи іргелі білімдерін 

қалыптастыру. Кәсіпкерлік тәуекелдер 

теориясының негіздерін, кәсіпкерлік 

тәуекелдердің түрлерін, кәсіпкерлік 

тәуекелдерді бағалау әдістерін, 

тәуекелдерді басқару мәселелерін 

зерттейді. 

5      V      V 

55 Халықаралық бизнесте қаржы-

лық тәуекелдерді басқару  

Управление финансовыми рис-

ками в международном бизнесе 

Халықаралық бизнестегі экономикалық 

тәуекелдердің мәні туралы теориялық 

білім алу, сыртқы экономикалық 

қызметтегі тәуекелдерді басқару тетігі 

5     V V       



Financial risk management in 

international business 

 

 

 

 

 

мен құралдарын анықтау. Халықаралық 

бизнесте тәуекелдерді бағалау және 

талдау дағдыларын қалыптастыру; 

СЭҚ-тағы тәуекелдерді басқару әдістері 

мен құралдарын зерделеу; халықаралық 

бизнесте тәуекелдерді басқару тетігін 

әзірлеу. 

56 

Мемлекеттік сатып алуларды 

басқару   

Управление государственными 

закупками 

Public procurement management 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік сатып алу жүйесін 

ұйымдастырудың функциялары, 
нормалары мен ережелері туралы 

білімді қалыптастырады. Мемлекеттік 

сатып алуды өткізудің заңнамалық және 

нормативтік-әдістемелік базасын, 

мемлекеттік мұқтаждар үшін сатып алу 

және тапсырыстарды орналастыру 

технологиясын, ҚР-да тауарларды, 

жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 

сатып алуға бәсекелестік рәсімдерді 

өткізу тәртібін, сондай-ақ тауарлардың, 

жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердің жекелеген түрлерін сатып 

алу ерекшеліктерін зерделейді. 

5     V     V   

57 Халықаралық бірлесу 

Международная интеграция 

International integration 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Студенттердің теориялық аппаратын 

және қазіргі әлемдік ынтымақтастық 

мәселелерін қарастыруда, жаһандық 

саяси, экономикалық және мәдени 

қоғамдастықты қалыптастыруда 

көзқарастардың үйлесімді жүйесін 

қалыптастыру, Халықаралық 

қатынастардың қатысушылары ретінде 

қазіргі халықаралық ұйымдардың 

қызметін және халықаралық 
қатынастарды реттеудің дамыған 

тетіктерін зерттеу. 

5   V V         

58 Логистика 

Логистика 

Logistics 

 

 

 

 

 

 

 

Жабдықтау, негізгі өндіріс, көлік және 

сату операциялары саласында 

ұйымдастырушылық-экономикалық 

қызметті жүзеге асыратын күрделі 

динамикалық өндірістік-коммерциялық 

кешендерді зерттейді. Өнімді сатып алу, 

өндіру және өткізу кезеңдерінде тауар 

жылжыту саласындағы ұйымдық-

экономикалық қатынастарды 

зерделейді. 

5      V    V   

59 Халықаралық логистика Білім алушыларда отандық және 5    V  V       



Международная логистика 

International logistics 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

шетелдік кәсіпорындар мен ұйымдар 

халықаралық практикада қолданатын 

сыртқы сауда сатып алуды жүзеге 

асырудың нысандары, құралдары мен 

әдістері туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру; экспорттық тауар 

жылжытудың ерекшеліктерін зерделеу; 

СЭҚ-ты көлікпен қамтамасыз ету, 
тауарға ілеспе құжаттаманы толтыру 

ерекшеліктері туралы практикалық 

бағыттағы кеңейтілген білім алу. 

 

 

МАҚҰЛДАНДЫ: ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:  

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралды 

25. 04. 2022  ж.  №    5    хаттама. 

 

Академиялық комитет, 27.08.2021 ж. № 1 бұйрық               

Университет ОӘК төрағасы ________________ Ж.Е. Байкенов Кафедра ОӘК отырысында қаралды, 20.04.2022 ж. № 5 хаттама 

 

АСД  директоры        ______________________ Г.Ж. Сарсембаева 

 

Каф. меңг    ____________ И.В. Бордияну 

 

 

 

  

  

  

  

 


