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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 іАҚе 
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 (ҚАЕУ 

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. 

-  Салалық біліктілік шеңбері: шағын және орта бизнес (кәсіптер 

арқылы). Сауда және шағын және орта бизнес саласындағы сауда және 

интеграция министрлігінің Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және 

еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссиясымен бекітілген. 

2019 жылғы 28 қыркүйектегі №18-1/12 хаттама. 

-  «Адам ресурстарын басқару» салалық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік 

әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

2019 жылғы салалық комиссиямен бекітілген. 

-  Кәсіби стандарт: «Еңбек қатынастарын басқару». «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының орынбасарының 2019.12.18 № 255 бұйрығына № 22 

қосымша 

-  Кәсіби стандарт: «Шағын (орта) фирманы басқару». «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының орынбасарының 2019.12.26 № 263 бұйрығына № 95 

қосымша 

-  Кәсіби стандарт: «Жобаларды басқару». Қазақстан Республикасының 

«Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының 

орынбасарының 2019.12.26 № 263 бұйрығына № 93 қосымша 

- - Кәсіби стандарт: «корпоративтік мәдениетті басқару». «Атамекен» 



Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының орынбасарының 2019.12.18 № 255 бұйрығына № 9 қосымша 

- Кәсіби стандарт: «сапа менеджменті». «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының 

орынбасарының 2019.12.26 № 263 бұйрығына № 87 қосымша  

- - Кәсіби стандарт: «Кешенді әкімшілік-басқару қызметі». «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының орынбасарының 2019.12.26 № 263 бұйрығына № 86 

қосымша 

- Кәсіби стандарт «Әлеуметтік медиа менеджменті (SMM)». «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының орынбасарының 2019.12.26 № 263 бұйрығына № 88 

қосымша 

Қайта қарау кезеңділігі Жылына 1 рет 

Іске  асыру мерзімі 4 жыл 

Миссия Менеджмент саласында жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, құзыретті 

кәсіби кадрларды даярлау, кәсіби қызметтің таңдалған саласында 

көшбасшы болуға қабілетті және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті. 

Мақсаты  6В04102 «Менеджмент» білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты 

еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен 

нарықтық құрылымдар талап ететін, қызметтің серпінді өзгеретін 

Әлеуметтік және кәсіби жағдайларына тиімді бейімделе алатын, негізгі 

кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, өз 

қызметінің кәсіби салаларын дамытудың сипаты мен бағытына сындарлы 

әсер ете алатын экономикалық бейіндегі мамандарды даярлау болып 

табылады, Қазақстан Республикасының экономикасын дамыту үшін 

ұйымдастырушылық жұмыс және басқарушылық қызмет дағдыларын 

меңгерген.  

Жалпы білім беретін пәндер циклінің мақсаты жаратылыстану, жалпы 

гуманитарлық және лингвистикалық негіздерді құру болып табылады. 

Базалық пәндер циклінің мақсаты жалпы теориялық және экономикалық 

пәндер бойынша іргелі білім жиынтығын қалыптастыру болып табылады. 

Бейіндік пәндер циклінің мақсаты басқару жұмысының теориясын білу, 

практикалық іс-әрекетте білімді қолдану бойынша практикалық дағдылар 

мен дағдыларды, негізгі және пәндік құзыреттерді қалыптастыру болып 

табылады. 

Міндеті   білім алушыларда мемлекеттік білім беру стандартында көзделген 

пәндер бойынша жалпы білім беру және арнайы білімді, іскерліктер мен 

дағдыларды, сондай-ақ пәндер бойынша базалық және пәндік 

құзыреттерді қалыптастыру; 

 адамның әлеуметтік, эмоционалды-ерікті, интеллектуалдық, 

психикалық және басқа да қасиеттерін дамыту; 

 құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу. 

Біліктіліктер мен 

лауазымдар тізбесі 

6В04102 «Менеджмент» ББ бойынша бакалаврлар мынадай лауазымдарды 

атқара алады: компанияның, фирманың, банктің және басқа да 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің менеджері, әртүрлі бөлімшелер 

мен сыртқы серіктестердің қызметін үйлестіретін әкімші; өндірістік 

бөлімшенің басшысы; бөлім немесе функционалдық қызметтер бастығы, 

шағын компанияның басшысы. 

6В04102 «Менеджмент» 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 - қойылған міндеттерді шешу үшін болжамды салада іАҚерлік және 

инновациялық белсенділікті көрсетеді; 

НҚ 2 - қаржы саласындағы терминологияны меңгерген; 

НҚ 3 - статистика және менеджмент, бухгалтерлік есеп және маркетинг 

негіздерін, экономикалық теория мен талдаудың категориялары мен 

негізгі ұғымдарын, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен 

құралдарын біледі; 

НҚ 4 - білімнің заманауи ғылыми әдістерін қолдана алады; 

НҚ 5- Эргономика білімін қолдана отырып, еңбекті ғылыми негізде 

ұйымдастыра алады;  

НҚ 6 - ақпараттық технологияларды, ақпаратты басқару дағдыларын 

меңгерген; 

НҚ 7 -  кәсіби қызметтегі мақсаттар мен міндеттерді дербес анықтайды;  

НҚ  8 – қойылған міндеттерді өзгермелі жағдайларда шешеді; 

НҚ 9 - уақытты ұтымды жоспарлауды және басқаруды біледі; 

НҚ 10 - әртүрлі пікірлер жағдайында шешім қабылдауды біледі; 

НҚ  11- этикалық және құқықтық нормаларды біледі және басшылыққа 

алады 

НҚ  12 - командада жұмыс істей алады, команда жұмысының 

нәтижелілігіне жауапты болады; 

НҚ  13 - тұлғааралық дағдылары бар; 

НҚ 14 - жеке әлеуетін ашу және кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыру үшін 

көшбасшылық қасиеттерін көрсетуге және өз бетінше оқытуға қабілетті; 

НҚ 15 - әртүрлілік пен мәдени әртүрлілікті қалай қабылдау керектігін 

біледі; 

НҚ 16 - өзгеретін жағдайларға бейімделе алады; 

НҚ 17 - шығармашылық ойлау қабілеті бар; 

НҚ 18 - еңбек заңнамасының талаптарын біледі және орындайды; 

НҚ 19 – жаңа білімді игеруге қабілетті;  

НҚ 20 - өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге, жобалармен 

жұмыс істеуге әдістемелік және психологиялық тұрғыдан дайындалған. 

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 - шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу 

үшін қажетті бастапқы деректерді жинайды және талдайды;  

АҚ 2 – жоспарлардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті 

есептеулерді орындайды және негіздейді, ұйымда қабылданған 



стандарттарға сәйкес нәтижелерді ұсынады; 

АҚ 3 - экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде 

стандартты теориялық және эконометрикалық модельдер құруға, алынған 

нәтижелерді талдауға және мағыналы түсіндіруге қабілетті; 

АҚ 4 - әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т. б. есептілігінде қамтылған қаржылық, 

бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдайды және түсіндіреді және 

алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдаланады; 

АҚ 5 - әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы 

отандық және шетелдік статистиканың деректерін талдайды және 

түсіндіреді, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру 

тенденцияларын анықтайды;  

АҚ 6 – отандық және шетелдік ақпарат көздерінен алынған деректердің 

жеткілікті санын талдау негізінде ақпараттық шолу және/немесе 

талдамалық есеп дайындауға қабілетті; 

АҚ 7 - аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолданады; 

АҚ 8 – типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база 

негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептейді; 

АҚ 9 - даму перспективаларын анықтау үшін компаниялардың сыртқы 

ортасы мен бәсекеге қабілеттілігін талдайды.  

Берілетін дәреже Бизнес және басқару бакалавры 

6В04102 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

6В04102 «Менеджмент» 

білім беру бағдарламасы 

бойынша оқыту нәтижелері 

Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: 

НО 1 –  Қазақстан қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 

негіздерін, оның құқықтары мен міндеттерін, тұрақты даму 

стратегияларымен өзара байланыста экологиялық менеджменттің 

экологиялық нормалары мен қағидаттарын білуі мен түсінуін көрсетуге 

қабілетті. 

НО 2 – Экономикалық теорияның негіздерін және микро және макро 

деңгейде әртүрлі экономикалық категориялардың жұмыс істеу 

заңдылықтарын, бухгалтерлік, басқарушылық және салықтық есеп 

негіздерін білу мен түсінуді көрсете алады.  

НО 3 – Өндірістік бағдарламаларды әзірлеуде, сондай-ақ басқару 

жүйелерін зерттеуде басқарушылық шешімдер қабылдауда білім мен 

түсініктерді қолдана алады, ұйым жоспарлары жүйесін құрудың әртүрлі 

процестеріне, кәсіпкерліктің түрлері мен формаларына назар аударады. 
НО 4 – Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ұлттық және 

халықаралық стандарттарына, электрондық төлемдер мен есеп 

айырысуларды қамтамасыз етудің қазіргі заманғы үрдістері мен 

тетіктеріне, сондай-ақ электрондық төлем және есеп айырысу 

жүйелеріндегі тәуекелдерді реттеу мәселелеріне сәйкес қаржылық, 

бухгалтерлік және салықтық есептілік негізінде басқару нәтижелерін 

зерттеу кезінде білім мен түсініктерді қолдануға қабілетті; мемлекеттік 

сатып алудың теориялық және әдіснамалық негіздерін пайдалануға; 

мемлекеттік қызметті басқарудың мәні, мазмұны және принциптері;  

НО 5 – Кәсіпорынды жалпы басқару жүйесін ұйымдастыруда, оның 

ішінде ұйымның ұйымдық құрылымын, оның сапалық және сандық 

құрамын қалыптастыруда, корпоративтік мәдениет пен 

ұйымдастырушылық мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруда, 

компанияның өнімдері мен қызметтерін ілгерілету үшін ұжымда қолайлы 



психологиялық ахуал құруда білім мен дағдыларды көрсетуге қабілетті; 

отандық және әлемдік маркетингтік стратегияларды және кәсіпорынның 

тауарлары мен қызметтерін жылжыту кезіндегі тактика.  

НО 6 - Өз бетінше талдау үшін математикалық есептеулер мен 

экономикалық модельдерді құру арқылы білім мен дағдыларды қазіргі 

заманның әртүрлі әлеуметтік-экономикалық құбылыстарының 

статистикалық көрсеткіштерін қолдана отырып, статистикалық 

көрсеткіштерді есептеудің нақты әдістері мен әдістерін, қаржылық 

басқару әдістерін қолдана отырып қолдана алады, олардың көмегімен 

құнның өсуіне қол жеткізу үшін компанияның ақша-несие ағындарын, 

шығындары мен баға саясатын тиімді басқаруға болады дағдарысты 

басқару бағдарламасындағы акционерлік капитал және оны дағдарыстық 

жағдайларда қолдану тәсілдері. 

НО 7 - Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға 

бейімделу қабілетін қалыптастыру үшін жалпыадамзаттық және 

әлеуметтік-тұлғалық, мәдени, құқықтық және экологиялық 

құндылықтарды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді 

жүзеге асыруға қабілетті. 

НО 8 – Өндірістік және инновациялық қызмет үшін қажетті өндіріс 

факторлары туралы, сондай - ақ микро және макро деңгейде өндірістік 

ресурстарды пайдалану тиімділігіне байланысты мәселелер, ақша, несие, 

банктер сияқты санаттардың корпорацияның жұмыс сапасын қамтамасыз 

ету жүйесімен байланысы туралы пікірталас жүргізу кезінде ана, 

Мемлекеттік және шет тілдерінде коммуникация дағдылары мен 

дағдыларын көрсетуге қабілетті және оның инвестициялық және 

инновациялық қызметі. 

НО 9 - Ұйымдағы персоналды және жанжалдарды басқару кезінде 

туындайтын өндірістік және басқарушылық сипаттағы міндеттерді 

шешуге, кәсіпорындағы еңбек ресурстарын сапалы басқаруға, 

қызметкерлердің өз функциялары мен міндеттерін уақтылы орындауы 

үшін қызметкерлердің жұмысын ынталандыруға қажетті пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпарат жинауға және түсіндіруге қабілетті.  

НО 10 - Маркетинг кешенін, кәсіпорынның қаржылық және жалпы 

басқару стратегиясын қалыптастыру процесінде, өнім сапасы мен белсенді 

сатуды басқару жүйесін құру кезінде, халықаралық тәжірибені ескере 

отырып, кәсіпорын деңгейінде бизнес-жоспарларды, сондай-ақ ұлттық 

және халықаралық деңгейдегі электрондық өнімдер нарығын, төлем 

жүйелерін қалыптастыру кезінде білім мен түсініктерді қолдануға 

қабілетті.  

РО 11 - Оқытылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық 

формаларды қолдану және тұжырымның синтаксистік құрылысы 

дағдыларына сүйене отырып, күнделікті және кәсіби қарым-қатынас 

жағдайларын (қазақ, орыс және шет тілдерінде) мамандарға да, 

менеджмент саласындағы мамандарға да білдіру тәсілін таңдауды, сөйлеу 

мінез-құлқын жоспарлауды және ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 

шешімдерді хабарлауды жүзеге асыруға қабілетті.  

НО 12 - Логистикалық схемалар мен тасымалдауларды ұйымдастыру 

саласындағы мәселелерді шешуде, деректерді статистикалық және 

математикалық интерпретациялау арқылы басқару жүйелерін зерттеуде, 

компанияның шығындары мен қаржылық нәтижелерін басқарудың 

дағдарысқа қарсы шаралар жүйесін қалыптастыруда кәсіпорынды басқару 

жүйелерін және оның өндірістік-шаруашылық, инновациялық және 



инвестициялық қызметін ұйымдастырумен және зерттеумен байланысты 

проблемалар мен міндеттерді шеше алады. 

НО 13 - Ұйымның инвестициялық жобалары мен стратегиялық даму 

бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кезінде экономикалық 

қағидаттарды қолдануды ескере отырып, ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазу әдістерін білуге және оларды зерттелетін салада, оның 

ішінде мемлекеттік және шет тілдерінде қолдануға қабілетті. 

НО 14 - Жергілікті және республикалық деңгейлерде мемлекеттік сатып 

алуды жүзеге асыру кезінде экономикалық және басқару ғылымдары, 

шешімдер қабылдау, сондай-ақ стратегиялық және инновациялық 

менеджмент саласындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдануға 

қабілетті. 

НО 15 - Курстық және дипломдық жұмыстарды, практика туралы 

есептерді, мақалалар мен зерттеулерді дайындау және жазу кезінде 

академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын 

түсінуге қабілетті. 

Іске асыру 

қорытындыларын шығару 

нысандары 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 

емтиханды дайындау және тапсыру 
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-осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы білім мен 

түсінікті көрсету: Отандық тарихтың даму динамикасын, тарихтың жалпы 

барысын; философияның тарихы мен қазіргі даму тенденцияларын; қоғамдағы 

діннің функциялары мен әлеуметтік рөлін; дене шынықтыру мен салауатты өмір 

салтының ғылыми-биологиялық және практикалық негіздерін; дене шынықтырудың 

дамудағы әлеуметтік рөлін білу жеке тұлға және оны кәсіби қызметке дайындау; 

экономикалық категориялар мен ұғымдар; зерттеудің әдіснамасы, теориялық және 
эксперименттік әдістері; ғылыми ақпаратты жинау және талдау әдістерін; олардың 

нәтижелерін зерттеу және өңдеу құралдарын; философиялық және тарихи мазмұны 

бар мәтіндерді қабылдау және талдау дағдыларын, пікірталас және полемика 

жүргізу тәсілдерін меңгеру; 

- білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау 

және саладағы мәселелерді шешу: мемлекеттің тарихи дамуының белсенді 

азаматтық ұстанымын, патриотизмді, Қазақстан халықтарының мәдениеті мен 

дәстүрлеріне құрмет пен төзімділікті көрсетеді; 

- модуль пәндерін білу және түсіну арқылы әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

ойларды еАҚере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және түсіндіру; дене шынықтыруды, денсаулықты нығайтуды, жоғары 
шығармашылық және кәсіби белсенділіНҚе дайындықты қамтамасыз ететін білім, 

практикалық дағдылар жүйесін игеру арқылы салауатты өмір салтын жүргізу 

туралы; 

- құқық, Қазақстан тарихы және кәсіпорынның экологиялық аспектілері 

27 3 Fil 2102 Философия ЖБП МК 5 емт МК1,  
МК4, 
МК5, 
МК7,    

МК8, 
МК9, 
МК10
,  
МК11
, 
МК12
, 

МК13
, 
МК14
, 
МК15
, 
МК20
, 

МК21
, 
НҚ17,  
НҚ 18 

2 SIK 1101 Казахстан тарихы ЖБП МК 5 емт 

1 ОАК 
1115 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің 

негіздері 

ЖБП ТК 5 емт 

4 MNI 
2203 

Ғылыми 

зерттеулер 

әдістемесі 

БД ЖК 4 емт 

1,
2,
3,
4 

FK 
1(2)112 

Дене шынықтыру ЖБП МК 8 емт 

1 ОР 1113 Құқық негіздері ЖБП ТК 5 емт 



саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану;  ғылыми зерттеулерді, жобалық қызметті 
жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу әдістерін 

қолдану; 

- оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 

оқыту дағдылары: уақытты басқару; мәтіндік және өзге де материалдарды тиімді 

пайдалану; телеконференция режимінде жұмыс істей білу; топта, әсіресе 

оқытушысыз жұмыс істей білу; жазбаларды жүргізу, жазбаша жұмыстарды орындау 

және емтиханға дайындалу, өмірде білімді, іАҚерлікті және дағдыларды тиімді 

пайдалану; өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізу, дене шынықтыруға мотивациялық-

құндылық қатынасын қалыптастыру, салауатты өмір салтына, физикалық өзін-өзі 

жетілдіру мен өзін-өзі тәрбиелеуге көзқарасты қалыптастыру; ғылыми және 

жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою дағдылары; нақты 

зерттеудің міндеттерін негізге ала отырып, жоспарды әзірлеу және зерттеудің 
қажетті әдістерін таңдау; 

- ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: Мәтіндік және өзге де материалдарды тиімді 

пайдалану; телеконференция режимінде жұмыс істей білу; 

- Қазақстан философиясы мен тарихының негіздерін, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін зерделеу кезінде фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу 

және түсіну; 

- 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. 
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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; 

8 1 Soc 1108 Әлеуметтану ЖБП МК 2 емт МК1,  
МК2, 
МК3,  
МК4, 
МК5, 
МК6, 
МК9, 
МК10,  

МК21, 
МК22, 
МК23,  
НҚ 15,  
НҚ 16 

1 Pol 1109 Саясаттану ЖБП МК 2 емт 

2 Kul 1110 Мәдениеттану ЖБП МК 2 емт 



-  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 процестің даму процедуралары 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 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 Psi 1111 Психология ЖБП МК 2 емт 

2. Білім беру бағдарламасының модульдері 
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-  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 

көрсету: экономикалық теорияның (микро - макро экономика және әлемдік экономика) 
жалпы ережелерін білу;Белгілі бір салада күтілетін нәтижелерге қол жеткізу үшін 
кәсіпкерлік қызметтің, өндіріс пен бизнесті басқарудың негіздерін білу;  

- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 
зерттелетін саланың проблемаларын шешу: Ақпаратты, әсіресе тиімді сұраныс, 

жұмыспен қамту, қаржылық реттеу, ұлттық экономиканы жалпы әлемдік шаруашылыққа, 
әлемдік шаруашылық байланыстарға интеграциялау проблемаларында тауып, талдай білу; 
бизнес және басқару саласындағы қатынастарды реттейтін ҚР заңнамасының ережелерін 
қолдану; 

- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіруді жүзеге асыру 
модуль пәндерін білу және түсіну арқылы пайымдауды қалыптастыру;  
-   бизнес пен кәсіпкерлікті ұйымдастыру, кәсіпорын экономикасы және кәсіпорынның 
қаржылық есептілігін қалыптастыру және компаниялардың қызметін болжау саласындағы 

оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық 

білімді қолдану; 
-    оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары: уақытты басқару; мәтіндік және өзге де материалдарды тиімді пайдалану); 

13 1 ET 1205 Экономикалық 
теория 

БП ЖК 4 емт МК7, 
МК21, 
МК22, 
МК23,   
НҚ 3,  
НҚ 4,  

НҚ 5, 
АҚ1,   
АҚ 2,  
АҚ 3,   
АҚ 5,  
АҚ 6,  
АҚ 8,  
АҚ 9 

2 Mik1206 Микроэкономика БП ЖК 3 емт 

3 Mak 
2207 

Макроэкономика БП ЖК 4 емт 

2 UP 1214 Оқу  практикасы БП ЖК 2 отчет 



телеконференция режимінде жұмыс істей білу; топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей 
білу; жазбаларды жүргізе білу; 
-   ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды зерттелетін 

салада қолдану: бизнес пен кәсіпкерлікті ұйымдастыру біліміне сәйкес модульдің 
зерттелетін пәндері шеңберінде, сондай-ақ экономикалық талдау негіздері 
-  экономикалық талдау, қаржылық есептілік нысандарын құру және бюджеттеу саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну; 
-  Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну: 
практикалық тапсырмаларды орындау кезінде, ғылыми мақалалар мен аналитикалық 
жазбалар жазу кезінде, оқу практикасы туралы есептерді дайындау және жазу кезінде, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа да жазбаша жұмыстар. 
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-   осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 
көрсету: модуль пәндері шеңберіндегі теориялық база бөлігінде, бизнесті жоспарлау 

процесі; ұйымдастыру жоспарлары жүйесін құрудың әртүрлі процестері, кәсіпкерліктің 
түрлері мен нысандары, логистиканың мәні, мақсаттары мен міндеттері, логистиканың 
объектісі мен пәні, логистика мен кәсіпкерлік құрылымдар жұмыс істейтін негізгі ұғымдар, 
кәсіпкерлікте, логистикада, жоспарлауда ақпараттық жүйелерді құру принциптері, сондай-
ақ ақпараттық ағындарды, мемлекеттік сатып алуды және мемлекеттік тапсырысты 
басқарудың логистикалық технологиялары; 
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: жағдайларды талдай білу және фирманың 

таңдалған стратегиясына сәйкес шешім қабылдау; компания жұмысының экономикалық 
көрсеткіштері, нарықтың сипаттамалары мен тенденцияларын анықтау, бизнес - жоспар 
құруды қолдаудың бағдарламалық құралдарын пайдалану, мемлекеттік сатып алуға өтінім 
жасай білу, басқарушылық қызметті оңтайландыру. диплом алдындағы практикадан өту 
кезіндегі шешімдер;  
- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру: логистика 
әдістерін, тауарларды ұйымдастыру және жылжыту жүйесінің болжамдары мен 
жоспарларын құруда; бизнес пен Кәсіпкерлік істің этикасын ескере отырып, кәсіпкерлік 

және бизнесті ұйымдастыру жоспарларын, сондай-ақ дипломдық жұмыс пен диплом 
алдындағы практика бойынша есепті дайындау және жазу үшін; 
-  саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолдану: бизнесті ұйымдастыру процесі және ұйымдастыру 
жоспарларының жүйесін құру, тауарларды жылжыту және шығындарды азайту 
заңдылықтары туралы; бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптарды, кәсіпкерлік пен 
логистиканың нюанстары мен тәуекелдерін білу; диплом жазу кезінде кәсіби мәселелерді 
шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану жұмыс және диплом алды 

практикадан өту; 
-   оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: мәтіндік және өзге де материалдарды тиімді пайдалану; телеконференциялар 
режимінде жұмыс істей білу; топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; бизнес-

33 5 OBP 
3210 

Бизнес және 
кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру 

БП ЖК 5 емт МК3, 
МК7, 

МК11,    
МК13, 
МК14, 
МК15,  
НҚ 1,  
НҚ 4,  
НҚ 6,  
НҚ 7,  

НҚ 8,  
НҚ 9,  
НҚ 16,  
НҚ 17,  
АҚ 1,  
АҚ 2,  
АҚ 3,  
АҚ 4,  
АҚ 6,  

АҚ 8,  
АҚ 9 

6 BP 3306 Бизнес-жоспарлау КП ТК 5 емт 

6 Log 3313 Логистика КП ТК 5 емт 

8 PP 4304 Диплом алды  
практикасы 

КП ЖК 6 отчет 

8  Дипломдық 
жұмысты (жобаны) 
жазу және қорғау 
немесе кешенді 
емтиханды дайындау 
және тапсыру 
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жоспарды өз бетінше құра білу, бизнес-жоспарларға, жобалар мен логистикалық тізбектерге 
сараптама жүргізу, бизнес-процестерді ұйымдастыру және Мемлекеттік сатып алу; 
-    ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды логистикалық 
қатынастардың зерттелетін саласында, логистикалық тізбектердің құрылымы мен сапасын 
бағалау және талдау және олар туралы ақпаратты әлеуетті пайдаланушыларға ұсыну үшін 
материалдар мен жабдықтарды тасымалдау мен жеткізуді ұйымдастыру, сондай-ақ жазбаша 
жұмыстарды, сапалы ұйымдастыру және бизнес үшін бизнес-жоспарларды жазу және 

ұйымдық пәндерді табысты игеру және диплом алдындағы практикадан өту объектісінде 
тәжірибелік тәжірибе алу; 
-  бизнестегі ұйымдастырушылық және логистикалық процестерді зерттеу шеңберінде тез 
өзгеретін экономикалық жағдайларда олардың арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
-  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар жазу, 
сондай-ақ очерктер мен модульдің зерттелетін пәндері бойынша басқа да жазбаша 

жұмыстар, өндірістік практика және дипломдық жұмыс туралы есеп жазу. 

7 UGZ 
4311 

Мемлекеттік сатып 
алуды басқару 

КП ТК 5 емт 

6 PDP 

3314 

Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау 

КП ТК 5 емт 
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-  осы саланың озық біліміне негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 
көрсету: маркетингтік қызметтің мәні мен мазмұны, оның ұйымды басқару жүйесіндегі 
рөлі; маркетингтік қызметті ақпараттық қамтамасыз ету негіздері; ұлттық және трансұлттық 
корпорациялар жүзеге асыратын маркетингтік зерттеу әдістерін, маркетингтік 
стратегияларды, іскерлік операцияларды білу;  
-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың мәселелерін шешу: тауарлардың кемшіліктерін анықтау мақсатында 
оларды нарықта жылжыту стратегиясы мен тактикасын талдау; тауарларды нарыққа 
жылжытудың стратегиялары мен тактикасын әзірлеуде; аудитория алдында көпшілік 
алдында сөйлеудің негізгі әдістерін игеруде және өз және басқа біреудің сөйлеуіне талдау 
жасау мүмкіндігі;  
- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру: тауарларды 
нарыққа жылжыту стратегиялары мен тактикаларының тиімділігін бағалау туралы; 
халықаралық қызметті басқарудың функционалдық мәселелері туралы; көпшілік алдында 

сөйлеуге дайындықтағы тыңдаушылардың (аудиторияның) психологиялық 
- зерттелетін саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану: кәсіпорындардың қызметіне маркетинг 
кешенін енгізу; әлемдік нарықтағы компания қызметінің стратегиялық мүмкіндіктерін 
бағалау; тікелей серіктестермен ғана емес, сонымен қатар әртүрлі бағыттағы және 
құзыреттілік деңгейіндегі клиенттермен де қарым-қатынас жасау мүмкіндігі;  
-  оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: маркетинг кешенін пайдалану негізінде ұйымның даму стратегияларын әзірлеу; 

тауар тарату арналарын, көтерме және бөлшек сауданы ұйымдастыру нысандарын 
пайдалана білу; сыртқы ортаны сканерлеу дағдыларына ие болу; Бизнестің жаһанданған 
әлеміндегі маркетингтік қызметті басқару; әртүрлі бағыттағы көпшілік алдында сөйлеуді 
талдау, қателіктерді анықтау және оларды сөйлеу техникасы бойынша жеке тренингті 
қолдану арқылы жою;  
-  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды маркетинг 
жоспарын әзірлеу, бәсекелестерді бағалау, ұлттық және халықаралық деңгейде маркетингтік 
зерттеулер жасау шеңберінде зерттелетін салада қолдану;  

16 4 Mar 2208 Маркетинг БП ЖК 5 емт МК8,  
МК11,
МК12, 
МК14, 
МК15,   
МК18, 

МК21,  
НҚ 2,  
НҚ 3,    
АҚ 6,  
НҚ 7,  
НҚ 8,   
НҚ 12,  
НҚ 13,   
НҚ 14,   

НҚ 15,  
НҚ 16,  
НҚ 17,   
НҚ 19,  
НҚ 20,    
АҚ 1,  
АҚ 2,  
АҚ 3,  

АҚ 4,   
АҚ 5,  
АҚ 6,   
АҚ 7,  
АҚ 8,  
АҚ 9 

4 IO 2216 Шешендік өнер БП ТК 4 емт 

4 KM 2217 Коммуникациялық 
менеджмент 

БП ТК 4 емт 

6 

TAP 
3240 

Белсенді сату 
технологиясы 

БП ТК 3 емт 

6 

MB 3241 Халықаралық бизнес 

БП ТК 3 емт 

6 EBMR 

3230 

Халықаралық 

нарықтағы 
электрондық бизнес 

БП ТК 4 емт 



-  кәсіпорындардың маркетингтік және жарнамалық қызметі шеңберінде олардың 
арасындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу 
және түсіну, серіктестермен және клиенттермен тиімді қарым-қатынас жасау үшін өз сөзін 
ауызша және жазбаша түрде ресімдеу;  
-  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 

жазу. 

6 MM 3231 Халықаралық 
маркетинг 

БП ТК 4 емт 
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-  осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 
көрсету: бухгалтерлік есеп, салықтық және басқарушылық есеп теориясының мәселелері, 
бухгалтерлік салықтық және басқарушылық есептің жекелеген объектілерін есепке алуды 
ұйымдастыруды зерттеу; әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы есептіліктің құрамы 
мен мазмұнының өзара байланысы; 
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер тұжырымдау және 

зерттелетін саланың мәселелерін шешу: бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 
ұлттық және халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті ұсынуда; 
бухгалтерлік балансты, оның негізгі баптары мен есептік көрсеткіштерін талдай білу; 
- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру: нарықтық 
экономика жағдайында бухгалтерлік, салықтық және басқарушылық есептің рөлі, оның 
ресурстардың барлық түрлерін пайдаланудың заңдылығы мен орындылығын сақтау мен 
бақылауды қамтамасыз етудегі міндеттері; басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

бухгалтерлік ақпаратты пайдалану туралы; 
-  кәсіпорында басқару есебі және шығындарды басқару саласындағы оқу-практикалық 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, 
есепке алу-экономикалық жұмыстың прогрессивті формалары мен әдістерін қолдану;. 
- оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: бухгалтерлік және басқарушылық, салықтық есеп саласында ғылыми 
зерттеулер жүргізу және алынған нәтижелерді талдау қабілеті; талдамалық теңгерімді 
әзірлеу, тік және көлденең талдау жүргізу, пайда мен залал туралы есепті талдау, өнімді 
өткізудің трендтік талдауын жүргізу және трендтің тұрақтылығын негіздеу қабілеті;  

-  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды зерттелетін 
салада қолдану: қаржылық есептілік деректері негізінде ақпаратты пайдаланушыларға 
жеткізу мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және талдамалық жазбалар 
жазу кезінде, сондай-ақ аудиторлық тексеру және салық менеджментін жүргізу туралы есеп 
жасау кезінде;  
- салықтық және басқарушылық тәуекелдерді барабар бағалау, сондай-ақ бухгалтерлік және 
салықтық есептілікті сапалы жүргізу үшін зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану;  

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

14 4 BU 2209 Бухгалтерлік есеп БП ЖК 5 емт МК3, 
МК7, 
МК13, 
МК14, 
МК23,  
НҚ 3,    

НҚ 4, 
НҚ7, 
НҚ8,   
НҚ16, 
НҚ19,  
АҚ 1,  
АҚ 2,   
АҚ 3,  

АҚ 4,  
АҚ 6,  
АҚ 7,  
АҚ 8,  
АҚ 9 

6 UU 3222 Басқарушылық  есеп БП ТК 4 емт 

6 NU 3223 Салық есебі БП ТК 4 емт 

5 FA 3226 Қаржылық талдау БП ТК 5 емт 

5 TEA 
3227 

Экономикалық 
талдау теориясы 

БП ТК 5 емт 



Е
се

п
 а

й
ы

р
ы

су
 

-  осы саланың озық біліміне негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 
көрсету: ұлттық шот жүйелерінің принциптеріне сәйкес статистикада, математикада және 
эконометрикада қолданылатын негізгі категорияларды, ұғымдарды, жіктеулерді, топтарды 
білу; 
-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді рименать, дәлелдер тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: Экономика теориясының, математикалық 
статистика мен эконометриканың оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін басқа пәндермен 

пәнаралық байланыстары негізінде; 
-  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру:  математика, статистика 

және эконометрика пәндері туралы статистикалық көрсеткіштер мен ЭММ әдістерін есептеудің нақты 

әдістері мен әдістерін қолдана отырып, статистикалық көрсеткіштердің көмегімен қазіргі заманның 

әртүрлі әлеуметтік-экономикалық құбылыстарын дербес талдай және сипаттай білу; 
-  саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 
практикалық білімді қолдану: модуль пәндерінің байланыстарын және оларды оқу 
барысында алған дағдыларды бағдарламаның кейінгі пәндерімен байланыстыра білу және 

қолдана білу; диплом алдындағы практикадан өту кезінде оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану; 
 -   зерттелетін салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: математикалық есептерді шеше білу, математикалық теңдеулер арқылы 
экономикалық құбылыстарды түсіндіру, статистикалық және математикалық әдістер мен 
механизмдерді өңдеу арқылы экономикалық құбылыстарды түсіну және жобалау. 
 -  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 әдістерін және 

экономикалық-математикалық әдістерді қолдану; 
-  математикалық әдістерді қолдану кезінде экономикалық құбылыстарды және 
экономикамен әлеуметтік қатынастарды зерттеу саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу және түсіну; 
-  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
жазу.  

11 3 Sta 2211 Статистика БП ЖК 4 емт МК7, 
МК23, 
НҚ3,   
НҚ4,   
НҚ6, 
НҚ8,   
НҚ9,  

АҚ 1,  
АҚ 7,  
АҚ 8, 

5 PS 3239 Статистика 
принциптері 

БП ТК 5 емт 

2 ME 1218 Экономикадағы 
математика 

БП ТК 4 емт 

2 OM 1219 Математика негіздері БП ТК 4 емт 

4 EMM 
2221 

Экономикалық-
математикалық 
модельдеу 

БП ТК 3 емт 

4 Eko 2220 Эконометрика БП ТК 3 емт 
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-  осы саланың озық біліміне негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 
көрсету: акционерлік капитал құнының өсуіне қол жеткізу үшін компанияның ақша 
ағындарын тиімді басқаруға болатын қаржылық басқару әдістері; дағдарысты басқару 
бағдарламасы және оны дағдарыстық жағдайларда қолдану әдістері туралы. 
жалпымемлекеттік және корпоративтік деңгейлерде қаржы ресурстарын қалыптастыру мен 
пайдаланудың ерекшеліктері мен заңдылықтары; қаржы мен ақшаның экономикалық мәні; 
баға ұғымының барлық аспектілері, баға түрлері мен функциялары, баға стратегиялары, 

баға жүйесі, салық салу принциптері, салықтардың түрлері мен функциялары, салық 
міндеттемесінің пайда болу және орындалу мерзімдері және оны қамтамасыз ету тәсілдері;  
-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: компанияның салықтық және ағымдағы қызметін 
жоспарлау және бюджеттеу әдістерін таңдау; қазіргі заманғы ірі өнеркәсіптік кәсіпорынның 
ұйымдастырушылық және технологиялық құрылымы саласында; кәсіпорынның тиімділігін 
бағалау әдістерін игеру; экономикалық дәрменсіздік (банкроттық) рәсімдері шеңберінде 
ұйымды дағдарысқа қарсы басқару негіздерін зерттеу. мемлекеттік және салалық деңгейде 

қаржылық жоспарлауды, тұтынуды және жинақтауды реттеуді ұйымдастыру және 
әдіснамасы; баға белгілеу саласындағы қандай да бір басқарушылық шешімнің тиімділігін 
талдау; 
- өндіріс факторлары туралы әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге 
асыру, өндірістік ресурстарды пайдаланудың тиімділігі туралы пайымдауды қалыптастыру; 
ақша-кредит, қаржы және салық қатынастарының негізгі ұғымдары, заңдылықтары мен 
проблемалары туралы;  

-  қаржы саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану: қазіргі ақша, несие, банктер 
теориясының негізгі пікірталас мәселелерін жүргізу қабілетіне ие болу; қазақстандық 
экономикалық ғылымның мәні, функциялары, заңдары және ұлттық және әлемдік 
экономиканың қазіргі экономикалық дамуындағы рөлі мәселелері бойынша ұстанымын 
жүзеге асыру; 
-  оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: алған білімдерін компанияның қаржылық саясатын жасау жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу үшін пайдалана білу; ұйымдардың тиімді жұмыс істеуі мен 
трансформациясы қағидаттарын қолдану. қаржы-кредит тетігін іске асырудың практикалық 
дағдылары, қаржы қатынастары саласындағы нормативтік-заңнамалық базамен жұмыс 
істеу, банктер мен басқа да кредиттік мекемелердің әртүрлі функцияларын бағдарлау, 
салықтарды есептеу әдістерін қолдана білу; 

24 7 AM 4224 Дағдарысты басқару БП ТК 5 емт МК18
, НҚ2,  
НҚ3,  
НҚ4,  
НҚ5, 
НҚ7,  
НҚ9, 

НҚ10, 
НҚ16,   
НҚ19,    
АҚ 1,  
АҚ 3,  
АҚ 4,  
АҚ 5,  
АҚ 6,   

АҚ 7,  
АҚ 8,  
АҚ 9 

7 UZ 4225 Шығындарды 
басқару 

БП ТК 5 емт 

7 EPS4228 Электрондық төлем 
жүйелері 

БП ТК 5 емт 

5 NN 3232 Салықтар және 

салық салу 

БП ТК 5 емт 

5 EP 3238 Кәсіпорын 
экономикасы 

БП ТК 5 емт 

3 Fin 2212 Қаржы БП ЖК 4 емт 



-  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды аналитикалық 
жазбалармен жұмыс істеу кезінде, экономикалық құбылыстар мен қаржылық және 
ақшалай басқару процестерін зерттеу әдіснамасын таңдау кезінде, сондай-ақ кәсіпорынды 
дағдарыс жағдайынан шығару кезінде зерттелетін модуль пәндері шеңберінде зерттеу 
саласында қолдану; 
-  зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; ұйымның қаржылық 

жағдайының көрсеткіштерін талдау және бағалау, қаржылық тұрақтылық пен төлем 
қабілеттілігінің көрсеткіштерін талдау, несиелік қабілеттілікті бағалау, зерттеу объектісінің 
банкроттық белгілері мен ықтималдығын талдау кезінде; 
-  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
жазу. 

7 DKB 
4229 

Ақша, Несие, 
Банктер 

БП ТК 5 емт 
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- осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті көрсету: 
өндірістік ресурстарды басқару, өндірістік қызметті ұйымдастыру, басқару шешімдерін 
қабылдау, компания стратегиясын әзірлеу және іске асыру, тәуекел мен белгісіздік 
жағдайында басқару шешімдерін әзірлеу, қабылдау және іске асыру технологиясы; 
-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: кәсіпорындардың қызмет түрлерін талдау және 
олардың қызметін жүзеге асырудың ең тиімді стратегияларын ұсыну, өнім өндіру және 
қызмет көрсету, өнім сапасын басқару жоспарларын әзірлеу. қаржылық жағдайына қарай 

компанияның ақпараттық және статистикалық материалдарын талдау. компанияның 
ағымдағы қызметін жоспарлау және бюджеттеу әдістерін қолдану; өндірістік практикадан 
өту кезінде басқару шешімдерін талдау, болжау және оңтайландыру әдістерін қолдана білу; 
 - Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру: стратегиялық 
менеджменттің теориясы, модельдері мен тұжырымдамалары, өндірістік менеджмент 
теориясы; өндірістік процестерді ұйымдастыру заңдылықтары, өндірістік практика 
бойынша есептерді жазу және қорғау үшін экологиялық менеджменттің мәні туралы;  
-  компанияның бухгалтерлік қызметі саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану: стратегиялық 
және өндірістік менеджменттің даму бағыттарын, менеджмент теориясы мен әдіснамасын 
зерттеу жолдарын анықтау қабілетіне ие болу; әртараптандырылған компанияның 
портфелін талдау және басқару теориясын, ұйымдардың негізгі корпоративтік 
стратегияларын білуді қолдану; 
 -    оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: кәсіпорынның қаржысын дағдарысқа қарсы басқаруды талдау дағдыларына ие 
болу. басқару шешімдерін негіздеу үшін қажетті техникалық-экономикалық есептеулер 

әдіснамасымен; қарастырылған әдістерді нақты жағдайларға бейімдеу дағдыларын 
қалыптастыру; 
-  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды бизнес-
процестерді модельдеу кезінде зерттелетін салада қолдану және ұйымдардың практикалық 

39 6 SMK 
3213 

Сапа менеджменті 
жүйесі 

БП ЖК 3 емт МК 3, 
МК11, 
МК13, 
МК14, 
МК18, 
НҚ1, 
НҚ2,   
НҚ4, 

НҚ5, 
НҚ7, 
НҚ8, 
НҚ9, 
НҚ10, 
НҚ12,   
НҚ14, 
НҚ16,   
НҚ19, 

НҚ20,  
АҚ 1,  
АҚ 2,  
АҚ 3,  
АҚ 4,   
АҚ 6,  
АҚ 8 

4 PP 2215 Өндірістік практика БП ЖК 2 отчет 

3 Men3301 Менеджмент КП ЖК 5 емт, 
курс
тық 
жұм

ыс  

6 PP 3302 Өндірістік практика КП ЖК 2 отчет 

8 PP 4303 Өндірістік практика КП ЖК 12 отчет 

7 PM 4307 Өндірістік 
менеджмент 

КП ТК 5 емт 

7 ISU 4312 Басқару жүйелерін 

зерттеу 

КП ТК 5 емт 

6 SM 4315 Стратегиялық 
менеджмент 

КП ТК 5 емт 

6 Kon 4316 Конфликтология КП ТК 5 емт 

7 UP 4317 Жобаларды басқару КП ТК 5 емт 

7 EM 4318 Экологиялық 
менеджмент 

КП ТК 5 емт 



қызметінде бизнес-процестерді қайта ұйымдастыру әдістерін қолдану, сондай-ақ ұйымдық 
процестерді басқару жүйелерін зерттеу арқылы өндірістік және жобалық шешімдерді 
Стратегиялық жоспарлау мен басқаруды ұйымдастыру;  
- зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 
күрделі тәуелділіктерді түсіну және түсіну, ұжымдағы қақтығыстар туралы білім мен 
жобаларды басқару заңдары негізінде қабылданған шешімдердің әлеуметтік маңыздылығы 
тұрғысынан олар үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға дайын ұйымдастырушылық және 

басқарушылық шешімдерді табу, СМЖ талаптарын және басқа да өндірістік және 
басқарушылық аспектілерді ескере отырып; 
-  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
жазу. 

7 OTP 
4308 

Өндіріс 
технологиясының 
негіздері 

КП ТК 5 емт 
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-  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 

көрсету: жобалық менеджменттің негізгі анықтамалары мен функциялары; кез-келген 
деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық жүйенің жұмыс істеуін ғана емес, сонымен бірге оның 
дамуын басқару қажеттілігі; шетелдік және отандық фирмалардың Инновациялық 
менеджмент саласындағы тәжірибесі.  
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: жобаларды басқару процесінде тиімді 
коммуникацияларды құру; қазіргі жағдайда инновациялық менеджменттің негізгі 
принциптері мен құралдарын қолдану кезінде; ақша ағындарын құру алгоритмдерін және 

тәуекелдерді есепке алу тәсілдерін құра білу 
- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды: кәсіпорындағы жобаларды 
басқарудың негізгі қағидаттары мен әдістері туралы; инновациялық менеджмент 
саласындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актілер туралы; инвестициялық 
жобалардың тиімділігін бағалаудың математикалық модельдерін талдау нәтижелері 
туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді 
жүзеге асыру  
-  мамандарға да, мамандарға да ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді 
жеткізу: жобаны жоспарлау процесінің негізгі кезеңдері, жұмыстың иерархиялық 

құрылымын құра білу, жобаны орындаудың нақты кестесін құра білу; әртүрлі деңгейдегі 
инновациялық менеджменттің нақты сипаттамаларын түсіндіре білу. 
-  оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: ұсынылатын кейстермен жұмыс істей білу; жобаларды құра білу және олардың 
қаржылық және экономикалық тиімділігін бағалау: Инновациялық стратегияларды 
қалыптастыру заңдылықтарын анықтай білу дағдыларын дамыту; ЖК тиімділігін 
бағалаудың қарапайым модельдерін құру; ЖК тиімділік көрсеткіштерін есептеу; ЖК 
тиімділігін бағалаудың практикалық мәселелерін шешуде компьютерді қолдану.  

-  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды кәсіпорынды 
дағдарысқа қарсы басқару және инвестициялау заңдары туралы білімді қолдана отырып, 
зерттелетін модуль пәндері шеңберінде, сондай-ақ дипломдық зерттеу мен диплом 
алдындағы практика туралы есеп жазу бойынша толыққанды жұмыс үшін салықтық және 
инвестициялық тәуекелдерді ескере отырып, зерттелетін салада қолдану. 

9 5 OIP 3233 Инвестициялық 

жобаларды бағалау 

БП ТК 5 емт МК3,  

МК18
,  
НҚ1, 
НҚ2, 
НҚ7, 
НҚ8,  
НҚ9,  
НҚ10,  

НҚ14,
НҚ16, 
НҚ17, 
НҚ19, 
НҚ17,  
АҚ 1,  
АҚ 2,  
АҚ 3,  
АҚ 4,   

АҚ 6,   
АҚ 8,  
АҚ 9 6 Kon 3234 Бақылау БП ТК 4 емт 



-  қаржы-инвестициялық басқарудың зерттелетін саласында фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу және түсіну, оны одан 
әрі жетілдіру үшін кәсіпорынның қызметін толық зерттеу мақсатында, оны диплом 
алдындағы практика есебінде және дипломдық зерттеудің соңғы тарауында көрсету.  
  -  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 

жазу. 
 
 -  

7 IM 4309 Инновациялық 
менеджмент 

КП ТК 5 емт 
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-  осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті 
көрсету: ұйымдастырушылық мінез-құлықтың негізгі принциптері; жалпы менеджмент 
теориясы; уақытты басқарудың жалпы тұжырымдамасы; қазіргі менеджмент ғылымының 
негізгі парадигмаларын қалыптастырумен байланысты персоналды басқарудың негізгі 

мәселелерін талдаудың негізгі тәсілдерінің эволюциясы; персоналмен жұмыс істеудің 
оңтайлы әдістері мен әдістерін анықтай және қолдана білу нақты ұйымның ерекшелігін 
және оның қызметкерлерінің сапалық құрамын ескере отырып. 
-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: қазіргі ұйымдағы адамның мінез-құлқының 
ерекшеліктерін, құрылымын, принциптері мен механизмдерін талдау кезінде; қазіргі 
менеджменттің мәні мен сипаттамаларын, оның даму тарихын; басқару әдістері жүйесін 
қолдана отырып тиімді шешімдер қабылдау; жеке, командалық және уақытты жоспарлау 

процесінде корпоративтік деңгейде; 
- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру: қазіргі заманғы 
ұйымдарды басқару негіздерімен байланысты мәселелер туралы; персоналдың еңбек 
қызметін ынталандыру бойынша; кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-
қатынас әдістерін қолдану; тайм-менеджменттегі басымдықтар туралы; персоналды 
басқарудың ұйымдастырушылық тетігі туралы – мақсаттар, функциялар, 
ұйымдастырушылық құрылымы, басқарудың негізгі рәсімдері; 
-  мамандарға да, маман .стерге де ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді 

хабарлау: ұйымдағы адамның мінез-құлқының ерекшеліктері, ұйымның уәждемесі мен 
нәтижелілігі, ұйымдағы топтық мінез-құлық және ұйымдық өзгерістер, ұйымның 
мотивациялық саясатын қалыптастыру негіздерін қолдану қабілеті туралы; практикалық 
міндеттерді шешуде мақсат қою және басымдық беру құралдарын шығармашылықпен 
қолдану. адам ресурстарын басқарудың заманауи тұжырымдамалары негізінде 
басқарушылық міндеттерді тұжырымдау және шешу; 
-  оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары: қызметкерлерді ынталандырумен байланысты міндеттерді өз бетінше шешу 

қабілетін дамыту; кәсіби қызмет саласындағы менеджменттің ерекшеліктерін пайдалана 
білу; уақытты пайдалануды оңтайландыру құралдарын пайдалану; персоналды жалдау және 
іріктеу технологияларын меңгеру;  
-  еңбек қатынастарын басқару рәсімдерін талдау нәтижелерін басшылыққа жеткізу үшін 
халықаралық еңбек стандарттарын, еңбек қатынастары саласындағы негізгі даму үрдістерін 
және озық халықаралық технологияларды ескере отырып, еңбек қатынастарын реттеу 

10 5 UP 3305 Персоналды басқару КП ТК 5 емт МК18, 
НҚ5, 
НҚ7, 
НҚ8,  

НҚ9, 
НҚ11,  
НҚ12,  
НҚ14, 
НҚ18,  
АҚ 2,  
АҚ 3,  
АҚ 4,  

АҚ 2,  
АҚ 3,  
АҚ 6 

5 OP 3236 Ұйымдастырушылық 
тәлім  

БП ТК 5 емт 

6 OST 
3235 

Еңбекті 
ұйымдастыру және 
ынталандыру  

БП ТК 4 емт 



 

мәселелері бойынша қызметкерлердің өкілдерімен келіссөздер жүргізу кезінде ғылыми 
зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды зерттелетін модуль 
пәндері шеңберінде зерделенетін салада қолдану;  
- адам ресурстарын басқару, қарым-қатынастарды ресімдеу, кадрлық іс жүргізу және 
әкімшілендіру процестерінің зерттелетін саласында олардың арасындағы фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу және түсіну; HR-
процестердің ішкі интеграциясын түсіну, бизнесті дамыту стратегиясын, ұйымның 

миссиясы мен көзқарасын әзірлеу, операциялық бизнесті әзірлеу және қолдану үшін негізгі 
мақсаттар мен тиімділік көрсеткіштерін талдау- модельдер;  
-  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, 
сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
жазу.  

5 PAP 
3237 

Белсенді сату 
психологиясы 

БП ТК 5 емт МК18
, НҚ3, 
НҚ7, 
НҚ8,  
АҚ 1,  
АҚ 6,  
АҚ 9 

3. Қосымша модульдер 
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-  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім мен түсінікті көрсету: 
зерттелетін тілдің грамматикасын, емлесін, лексикасын және фразеологизмін білу; 
компьютерлер мен компьютерлік желілердің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз 
етуінің жай-күйі мен перспективаларын білу және түсіну; міндеттерді Алгоритмдеу, тиімді 
алгоритмдер құру негіздері; 
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 
зерттелетін саланың мәселелерін шешу: қарым-қатынастың әртүрлі салалары мен 
жағдайларында білімді қолдану; ойды жобалауда тілдік құралдарды дұрыс пайдалану; 

диалогтар, монологтар, полилогтар, әртүрлі тақырыптар мен мамандықтар бойынша әңгіме 
құрастыру; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдаланған кезде негізгі жалпыға бірдей 
танылған бағдарламалау тілдерінде жұмыс істеу; 
 -   Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру: модуль пәндерін білу 
және түсіну арқылы пайымдауды қалыптастыру; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін 
пайдалану кезінде білімді қолдану; жалпы танылған негізгі бағдарламалау тілдерінде жұмыс 
істеу; 

-   коммуникацияны дамыту саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 
үшін теориялық және практикалық білімді қолдану: байланыс орнату, сөйлесуді қолдау, 
синхронды қарым-қатынас дағдылары, келісе білу және өзінің заңды құқықтарын талап ету;  
-    оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары: 
уақытты басқару; мәтіндік және өзге де материалдарды тиімді пайдалану; телеконференция 
режимінде жұмыс істей білу; топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; жазбаларды 
жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындау және емтихандарға дайындала білу; 
-  ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды зерттелетін салада 

қолдану: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, қазақ, орыс және 
шет тілдерін білуге сәйкес модульдің оқытылатын пәндері шеңберінде. 
-  қазақ, орыс және шет тілдері саласында, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдану саласында, оның ішінде шет тілінде олардың арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану 
--  практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің маңыздылығын түсіну, ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-
ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар жазу. 

36 1 IKT 1107 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар 
(ағылш. тілде) 

ЖБП МК 5 емт МК17, 
МК18, 
МК19, 
МК21, 
НҚ6,  
НҚ13, 
НҚ15, 
НҚ16, 

НҚ19,  
АҚ  7 

1 K(R) Ya 
1103 

Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 Емт. 

2 K(R) Ya 
1104 

Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 емт 

3 IYаPKR
O 2204 

Шет тілі: сөйлеу 
мәдениеті бойынша 
семинар 

БП 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 

3 PК(R)Ya 
2202 

Кәсіби қазақ (орыс) 
тілі 

БП ЖК 3 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. 

МК1, МК5,  МК10, 

МК21 

НО1, НО2 Бағалаудың 

ұсынылатын 

әдістері ББ  

әзірлеу және 

бекіту 

ережесінде. 

К 1.1,  К 1.2, К 1.3, К 1.4, К 1.5, К 1.6, 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. 

МК3, МК4, МК11, 
МК12 

НО3, НО4, НО10 К 2.1, К 2.2, К 2.3, К 2.4, 2.6, К 2.8 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды еАҚере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат жинау және түсіндіру. 

МК2, МК13, МК 14, 

МК 18 

НО7, НО9 К 3.1, К 3.2, К 3.3, К 3.4 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану. 

МК8, МК12, МК14, 

МК15, МК23 

НО4, НО10, 

НО12 

К 4.1, К 4.2, К 4.3, К 4.4, К 4.5, К 4.6, К 

4.7 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары. 

МК6, МК15, МК16, 

МК19, МК20 

НО11, НО8 К 5.1, К 5.2, К 5.3, К 5.4, К 5.5, К 5.6, К 

5.7, К 5.8 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу. МК8, МК23 НО13, НО6 К 6.1, К 6.2, К 6.3, К 6.4, К 6.6, К 6.7, К 

6.8, К 6.9, К 6.10, К 6.12 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану. 

МК7, МК22 НО5, НО8, НО14 К 7.4,  К 7.2, К 7.3, К 7.1 

8. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну. 

МК9, МК10, МК17 НО15 К 8.1, К 8.2, К 8.3, К 8.5, К 8.6, К 8.7, К 

8.9, К 8.10, К 8.11, К 8.12 

Негізгі құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 

мен түсінікті көрсету. 

НҚ2 

 

НО1, НО2 

 

Бағалаудың 

ұсынылатын 

әдістері ББ  

әзірлеу және 

бекіту 
ережесінде. 

К 1.1,  К 1.2, К 1.3, К 1.4, К 1.5, К 1.6, К 

1.7, К 1.8, К 1.9, К 1.10, 

К 9.3, К 9.4, К 9.5 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу. 

НҚ3 НО3, НО4, НО10 К 2.1,  К 2.2, К 2.3, К 2.4, К 2.5, К 2.6, К 

2.7, К 2.8, К 2.9, К 2.10 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат жинау және түсіндіру. 

НҚ1 НО7, НО9 К 3.1, К 3.2, К 3.3, К 3.4, К 3.5, К 3.6, К 

3.7 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
және практикалық білімді қолдану. 

НҚ4 НО4, НО10, 
НО12 

К 4.1, К 4.2, К 4.3, К 4.4., К 4.5, К 4.6, К 
4.7, К 4.9 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары. 

НҚ5, НҚ6 НО11, НО8 К 5.1, К 5.2, К 5.3, К 5.4, К 5.5, К 5.6, К 

5.7, К 5.8 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу. НҚ2 

 

НО13, НО6 

 

К 6.1, К 6.2, К 6.3, К 6.4, К 6.6, К 6.7, К 

6.8, К 6.9, К 6.10, К 6.12 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану. 

НҚ7 НО5, НО8, НО14 К 7.4, К 7.2, К 7.3, К 7.1 



8. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну. 

НҚ6 НО15 К 8.1,К 8.2, К 8.3, К 8.4, К 8.5, К 8.6, К 

8.7, К 8.9, К 8.10, К 8.11, К 8.12 

Арнайы құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 
мен түсінікті көрсету. 

АҚ2, АҚ 4 НО1, НО2 Бағалаудың 
ұсынылатын 

әдістері ББ  

әзірлеу және 

бекіту 

ережесінде. 

К 1.1,  К 1.2, К 1.3, К 1.4, К 1.5, К 1.6, К 
1.7, К 1.8, К 1.9, К 1.10, 

К 9.3, К 9.4, К 9.5 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу. 

АҚ 1, АҚ 3 НО3, НО4, НО10 К 2.1,  К 2.2, К 2.3, К 2.4, К 2.5, К 2.6, К 

2.7, 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 2, АҚ 5 НО7, НО9 К 3.1, К 3.2, К 3.3, К 3.4, К 3.5, К 3.6, К 

3.7, К 3.8 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді анықтау үшін теорема 

мен практикалық мәндерді қолданыңыз. 

АҚ 6 НО4, НО10, 

НО12 

К 4.1, К 4.2, К 4.3, К 4.4., К 4.5, К 4.6, К 

4.7, К 4.9, К 4.10 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті оқыту дағдылары. 

АҚ 4, АҚ 9 НО11, НО8 К 5.1, К 5.2, К 5.3, К 5.4, К 5.5, К 5.6, К 
5.7, К 5.8 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу. АҚ 3 НО13, НО6 К 6.1, К 6.2, К 6.3, К 6.4, К 6.6, К 6.7, К 

6.8, К 6.9, К 6.10, К 6.12 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану. 

АҚ 7, АҚ 8 НО5, НО8, НО14 К 7.4, К 7.2, К 7.3, К 7.1 

8. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну. 

АҚ 9 НО15 К 8.1,К 8.2, К 8.3, К 8.4, К 8.5, К 8.6, К 

8.7, К 8.9, К 8.10, К 8.11, К 8.12 

  



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

 
№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Кредиттер 

саны 

Қалыптастырылатын Оқыту нәтижелері (кодтар) 

НО1 НО

2 

НО3 НО4 НО5 НО6 НО7 НО8 НО9 НО10 НО11 НО1

2 

НО1

3 

НО1

4 

НО15 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Жоғары оқу орнының компоненті / таңдау компоненті 

1 Құқық негіздері 

Основы права 

Basics 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      V        V  

2 Экология және 
тіршілік 

қауіпсіздігі 

Экология и 

безопасно сть 

жизнедеятельност

и 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      V       V  

3 Жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері / 

Тәртіп сыбайлас жемқорлықтың 

пайда болу түсінігін, мәнін және 

себептерін қалыптастырады; 

5 V      V       V  



Основы 

антикоррупционн
ой культуры 

Fundamentals of 

Anti-Corruption 

Culture 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-
адамгершілік және құқықтық 

жауапкершілік шаралары, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы 

қолданыстағы заңнама туралы 

білім қалыптастырылады 

Негізгі пәндер циклі 

Жоғары оқу орны компоненті 

4 Кәсіби бағдарланған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

English for Specific 
Purposes 

Пән болашақ мамандығы 

бойынша білім алушыларды 

кәсіптік-бағдарланған оқытуды 

жүзеге асырады. Бұл оқытудың 

кәсіптік бағыты қағидатын іске 

асыруды, білім алушылардың 
болашақ мамандықтары үшін 

ағылшын тілінде адеткаттық 

кәсіптік қызметке қажетті 

коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыруды білдіреді. 

3        V   V  V   

5 Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language  

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. 

3 V       V   V  V   

6 Ғылыми зерттеулер 

әдістемесі/ 

Методика научных 

исследований 

Methods of Research  

Білім алушыларда ғылыми-

зерттеу қызметінің дағдыларын 

қалыптастырады, білім 

алушыларды ғылыми білімге, 

олардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге 

дайындығы мен қабілетіне 
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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 Шет тілі: тілдік 

қарым-қатынас 

мәдениеті бойынша 
практикум 

Иностранный язык: 

практикум по 

культуре речевого 

общения 

Foreign Language: 

Practical Aspects of 

Communication 

Culture  

Пән жазбаша да, ауызша да 

әртүрлі практикалық 

жаттығуларды орындау 
барысында сөйлеуді түсіну, 

ағылшын тілінің лексикалық-

грамматикалық құрылымдарын 

қолдану дағдыларын 

жетілдіруді көздейді. 

Студенттер жаңа тілдік 

құралдарды, соның ішінде 

лексика-грамматика пәндерін 

игеруге қосымша мүмкіндік 

алады, зерттелетін тілдің тілдік 

құбылыстары, қажетті 
коммуникативті әсерге жету 

үшін ойды білдірудің әртүрлі 

тәсілдері туралы білімді 

игереді. 
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8 Экономика ілімдері                        

Экономическая 

теория 

Theory of Economics  

Адамдардың қажеттіліктерін 

барынша қанағаттандыру үшін 

шектеулі ресурстар жағдайында 

таңдау мәселесін зерттейді, 

көптеген мектептер мен 

бағыттардан тұрады. 

Экономикалық теорияның 

негізгі міндеті-шындық 

модельдерін қолдана отырып, 
экономикалық өмірде болып 

жатқан оқиғаларға түсініктеме 

беру, нақты экономиканы 

көрсету. 
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9 Микроэкономика 

Микроэкономика 
Microeconomics  

Жеке экономикалық 

субъектілердің: үй 
шаруашылықтарының, 

фирмалардың, мемлекеттің 

мінез-құлқын зерттейді.Оның 

назарында тауарлардың 

салыстырмалы бағалары, жеке 

нарықтар бар. Қазіргі 

микноэкономикалық теория 

шешім қабылдау пноц 

зерттеуіне 

бағытталған.Басқарушылық 

шешімдер қабылдауға 

экономикалық көзқарасты 
дамыту – микноэкономика 

курсында зерттелетін басты 

мәселе. 
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10 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. 
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11 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 
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құралдарын, сондай-ақ 

жұмыстарды ұйымдастыру 
және жарнама қызметтерін 

жеткізушілермен жұмыс құру. 

12 Бухалтерлік есеп  

және аудит                                

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Accounting and 

Audit 

Білім алушыларда бухгалтерлік 

есепті заңнамалық және 

нормативтік реттеу, 

бухгалтерлік есепті жүргізудің 

негізгі ережелері мен тәсілдерін 

меңгеру, шаруашылық 

операцияларды сәйкестендіру, 

бағалау, жіктеу және жүйелеу, 

ұйымдастыру-басқару 

қызметіндегі міндеттерді шешу 

үшін қажетті және жеткілікті 
кәсіби құзыреттілікті игеру 

білімдерін қалыптастырады 
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13 Бизнесті 

ұйымдастыру және 

кәсіпкерлік 

Организация 

бизнеса и 

предпринимательст

во 

Business 

Organization 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. 
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14 Статистика  

Статистика 

Statistics 

Студенттерде статистика 

саласындағы теориялық білімді, 

статистикалық ақпаратты алу 

және өңдеу әдістерін қолдану 

дағдыларын, статистикалық 

талдауды, статистикалық 

зерттеулерді жүргізу 

дағдыларын, әлеуметтік-

экономикалық пноцестерді 

модельдеу және болжау 

дағдыларын қалыптастырады. 
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15 Қаржы 

Финансы 
Finances  

Қаржы, тұтастай алғанда елдің 

қаржы жүйесін ұйымдастыру 
және жұмыс істеу негіздері, 

оның жекелеген салалары мен 
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буындары саласындағы 

мәселелерді қарайды. 
Қаржының мәні мен 

функцияларын, олардың көбею 

процесінде нөлін, қаржыны 

басқару құралдарын, қаржылық 

бақылаудың нысандары мен 

әдістерін, қаржыны 

ұйымдастыру принциптерін, 

әртүрлі деңгейдегі 

бюджеттердің орындалу 

пмказаторларын талдауды 

зерттейді 

16 Сапа менеджменті 

жүйесі 
Система 

менеджмента 

качества 

Quality Management 

sistem 

Кәсіпорында өнім сапасына 

қатысты қойылған міндеттерді 
орындау үшін стандарттарды 

қалыптастырады және 

әзірлейді. Кез-келген басқа 

сияқты, бұл жүйе мақсаттармен, 

құрылыммен, элементтермен, 

сондай-ақ оларды 

байланыстыратын 

сілтемелермен анықталады. 

Сапа менеджменті жүйесі 

сапаны жоспарлауға, басқаруға 

және қамтамасыз етуге қатысты 
міндеттерді орындауға 

бағытталған әдістемені, 

процестерді, ресурстарды 

қарастырады. 
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17 Учебная практика 

(Оқу практикасы) 

Educational Pracrice  

Болашақ кәсіби қызметпен 

байланысты жұмыстардың 

белгілі бір түрлерін орындау 

процесінде білім алушылардың 

құзыреттерін қалыптастырады. 

Практика білім алушылардың 

бітірушінің дайындық 

деңгейіне қойылатын 

талаптарға сәйкес кәсіптік 
қызметті меңгеруінің 

үздіксіздігі мен дәйектілігін 

қамтамасыз етуге және жалпы 

кәсіптік және кәсіптік 
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құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған 

18 Производственная 
(Өндірістік) 

практика 

On-the-job internship  

Сала кәсіпорнының қызметін 
зерделеу және мамандық 

бойынша практикалық 

жұмыстың қажетті дағдылары 

мен дағдыларын игеру негізінде 

кәсіптік және арнайы пәндерді 

зерделеу кезінде алған білім 

көлемін бекітеді, кеңейтеді, 

тереңдетеді және жүйелейді, 

базасында дипломдық жұмыс 

орындалатын кәсіпорын 

бойынша қажетті жоспарлы-

есепті, есептік, 
ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттаманы және жедел 

ақпаратты жинайды 
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Негізгі пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

19 Шешендік өнер                                

Искусство 

ораторства 

Art of public 

speaking 

Болашақ менеджерлердің 

сөйлеу мәдениетін, 

коммуникативті құзыреттілігін 

арттыруға көмектеседі, бұл 

олардың кәсіби қызметі үшін 

типологиялық нақты 

коммуникативті-сөйлеу 

жағдайларында әртүрлі тілдік 
құралдарды дұрыс таңдауға 

мүмкіндік береді. 
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20 Коммуникациялық 

менеджмент 

Коммуникационный 

менеджмент 

Communication 

Management 

Ұйымдастыру үшін оңтайлы 

коммуникациялық процестерді 

жүргізу, Имидж мен қоғамдық 

пікірді қалыптастыру және 

қолдау, келісімге, 

ынтымақтастыққа және тануға 

қол жеткізу мақсатында ұйым 

ішінде де, ұйым мен оның 

ортасы арасында да әлеуметтік 

коммуникацияларды басқару 

теориясы мен практикасын 
зерделейді 

4        V   V  V V  

21 Экономикадағы Қарапайым геометриялық 4      V      V  V  



математика 

Математика в 
экономике 

Mathematicss in 

Economics 

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. 

22 Математика 

негіздері 

Основы математики 

Basics of 
Mathematics 

Математикалық талдаудың, 

аналитикалық геометрияның 

және сызықтық алгебраның 

негізгі ережелерін қарастырады, 
формальды есептерді шешуде 

алгоритмдік дағдыларды 

дамытады, функционалды 

жүйелерді зерттеудің 

математикалық әдістерін 

зерттейді. 
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23 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. 

3      V      V  V  

24 Экономика-

математикалық 

модельдеу   

Экономико-

математическое 

моделирование 

Economic and 
Mathematical 

Modeling 

Экономикалық – 

математикалық әдістер 

негізінде өндірісті, 

жабдықтауды, өткізуді, сондай-

ақ қаржылық-кредиттік 

операцияларды экономикалық 

реттеу және оңтайлы басқару 
міндеттерін талдау, 

компьютерге қоюдың, шешудің 

теориялық негіздерін, 
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әдіснамалық принциптерін 

және нақты тәсілдерін 
зерттейді. 

25 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 қолдану; 

тиімді басқару 

бағдарламаларын, міндеттерін, 

іс-шараларын бағалаудың 
заманауи әдістерін қолдану. 
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26 Салықтық есеп  

Налоговый учет  

Tax Accounting 

Кәсіпкерлік қызметтің 

бухгалтерлік салықтық есебін 

ұйымдастыру, қаржы саясаты, 

сондай-ақ салық салу саласында 

іріктеу, негіздеу және шешім 

қабылдау үшін әр түрлі 

пайдаланушыларға салықтық 

есептілікті дайындау және 

ұсыну бойынша теориялық 

білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастырады. 
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27 Дағдарысқа қарсы 
менеджмент 

/Антикризисный 

менеджмент 

Crisis Management 

Кешенді, жүйелік сипатқа ие 
кәсіпорынды басқару жүйесін 

зерттейді. Ол қазіргі заманғы 

менеджменттің барлық әлеуетін 

пайдалану, кәсіпорында 

уақытша қиындықтарды жоюға, 

кез-келген жағдайда, негізінен 

өз ресурстарына сүйене 

отырып, нарықтық 

позицияларды сақтауға және 

көбейтуге мүмкіндік беретін 

стратегиялық сипаттағы арнайы 

бағдарламаны әзірлеу және іске 
асыру арқылы бизнес үшін 

қолайсыз құбылыстардың 

алдын алуға немесе жоюға 
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бағытталған. 

28 Шығындармен 

басқару                                                 
Управление 

затратами  

Cost Management 

Кәсіпорын қызметінің 

шығындары мен нәтижелерін 
басқару саласында теориялық 

білім мен практикалық 

дағдылар кешенін 

қалыптастырады, өнімді өндіру 

мен сатуға шығындарды 

қалыптастыру процестерін, 

олардың алынған нәтижелермен 

өзара байланысын, кәсіпорын 

қызметінің тиімділігін арттыру 

мақсатында осы тәуелділікті 

талдау мен реттеуді зерттейді 
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29 Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 
Financial Analysis 

Пәнді оқу студенттерге 

бухгалтерлік есеп пен талдау 
туралы тұтас түсінік береді, 

қаржылық есептілікті 

құрастыру мен оқуда 

практикалық дағдыларды 

игеруде теориялық және 

практикалық дайындықты 

жүзеге асырады, қаржылық 

талдау жүргізеді және 

қаржылық талдау нәтижелерін 

басқару шешімдерін қабылдау 

үшін қолдана алады, 
студенттерді зерттелетін пәннің 

ережелерін фирма басшылары 

мен қаржылық менеджмент 

саласындағы мамандардың 

болашақ практикалық 

қызметінде қолдануға 

бағыттайды. 

5    V     V   V    

30 Экономикалық 

талдау теориясы  

Теория 

экономического 

анализа  

Theory of Economic 
Analisis 

Кәсіпорынның қызметін 

бағалау, диагностикалау және 

болжау әдіснамасын, сондай-ақ 

оларды экономикалық талдауда 

кейіннен пайдалану үшін 

жүйелердің дамуы мен жұмыс 
істеу заңдылықтарын, әртүрлі 

күйлерге, кезеңдерге, 

жүйелердің даму кезеңдеріне 
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және талдаудың нақты 

міндеттеріне сәйкес келетін 
талдау әдістерін әзірлеуді 

зерттейді. 

31 Ақша, несие, 

банктер 

Деньги, кредит, 

банки 

Maney, Loans, Banks 

Ақша айналымының негізгі 

мәселелері, ұлттық 

экономиканы кредиттеудің 

принциптері, әдістері мен 

нысандары, Қазақстан 

Республикасының банк жүйесі 

жұмысының 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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32 Электронды төлем 

жүйелері 

Электронные 

платежные системы 

Electronic Payment 

Systems 

Электрондық төлем 

жүйелерінің айналысының мәні 

мен тетіктері туралы 

идеялардың теориялық 

негіздері мен егжей-тегжейін 

зерделейді, сондай-ақ 
электрондық ақшаны 

пайдалануға негізделген төлем 

жүйелерінде есеп айырысуды 

ұйымдастыру үшін қажетті 

кәсіби құзыреттерді сіңіреді. 
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33 Халықаралық 

нарықтағы 

электронды бизнес 

Электронный 

бизнес на 

международном 

рынке 

E-business in the 
International Market 

«Халықаралық нарықтағы 

электрондық бизнес» пәні 

интернетті пайдалана отырып, 

кәсіпкерлік қызметті жүргізу 

теориясы мен практикасын 

зерделеуге арналған. Пәнді 

оқытудың мақсаты – білім 

алушыларға электрондық 
бизнес технологияларының 

теориялық және практикалық 

негіздері және оларды кәсіби 
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қызметте қолдану әдістемесі 

бойынша іргелі білім беру. 

34 Халықаралық 
маркетинг                           

Международный 

маркетинг 

International 

Marketing 

Халықаралық тауар саясатының 
негіздерін, халықаралық даму 

стратегиясын, сондай-ақ 

кешенді нарықтық зерттеу 

құрылымын, нарықтық 

конъюнктура механизмін, 

нарықтық симптоматиканың 

мәнін және нарықтың даму 

болжамдарын құруды, 

нарықтық сұраныстың сипаты 

мен деңгейін бағалауды 

зерттейді. 
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35 Салық және салық 

салу  
Налоги и 

налогообложение 

Taxes and Taxation 

Білім алушыларда салықтардың 

мәні мен функциялары, 
мемлекет пен шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

экономикалық жүйесіндегі 

салықтардың орны мен рөлі, 

салық міндеттемелерін 

есептеудің, ұйымның салық 

міндеттемелерін орындау мен 

жоспарлаудың практикалық 

дағдыларын игеру, салық және 

есепке алу практикасында 

заңнамалық нормаларды 
пайдалану туралы жүйелі 

идеяларды қалыптастырады. 
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36 Инвестициялық 

жобаларға баға  

Оценка 

инвестиционных 

пректов 

Investment Projects 

Assessment 

Инвестициялық жобаларды 

бағалау теориясы мен 

практикасы саласында 

теориялық білімді 

қалыптастырады, 

инвестициялық жобаларды 

қаржылық қамтамасыз ету, 

күрделі салымдарды 

қаржыландыру және Кредиттеу 

көздерін қарастырады, сондай-

ақ түрлі инвестициялық 
объектілерге ақша қаражатын 

салу саласындағы практикалық 

дағдыларды үйретеді. 
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37 Контроллинг 

Контроллинг 
Controlling 

Экономикалық талдау, 

жоспарлау, басқару есебі және 
менеджмент қиылысында 

заманауи басқару теориясы мен 

практикасын зерттейді. 

Бақылау кәсіпорынның әртүрлі 

қызметтері мен бөлімшелерінің 

қызметін жедел және 

стратегиялық мақсаттарға қол 

жеткізуге біріктіру, үйлестіру 

және бағыттау арқылы 

кәсіпорынды басқаруды сапалы 

жаңа деңгейге көтереді. 
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38 Еңбекті 

ұйымдастыру және 
ынталандыру 

Организация и 

стимулирование 

труда  

Organization and 

Labor Stimulation 

Осы жүйені диагностикалауды, 

оның мақсаттары мен жұмыс 
істеу принциптерін 

қалыптастыруды, ұйымда 

материалдық және материалдық 

емес ынталандырудың ішкі 

жүйелерін әзірлеуді қоса 

алғанда, еңбек қызметін 

ұйымдастыру және 

ынталандыру жүйесін 

қалыптастыру мәселелерін 

қарастырады. Ұйым 

персоналының еңбек қызметі 
процесінде «ынталандыру», 

«ынталандыру», «мотив», 

«мотивация» ұғымдарының 

құрылымын, өзара байланысын 

және өзара байланысын 

зерттейді 
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39 Ұйымдастырушылы

қ тәлім 

Организационное 

поведение 

Organizational 

Behavior 

Әр түрлі типтегі және 

сыныптағы әлеуметтік 

ұйымдасқан жүйелердегі адам 

мінез-құлқының теориялық 

негіздерін, қоғамдағы адамның 

өмірі мен мінез-құлқын 

ұйымдастырудың мәні, 
принциптері, заңдары мен 

тәсілдерін, басқарушылық 

қызметті қоса алғанда, 

ұйымдастырушылық қызметтің 
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әртүрлі сыныптары мен 

түрлерін жүзеге асыру 
ерекшеліктерін ашады 

40 Белсенді 

сатылымдар 

психологиясы  

Психология 

активных продаж 

Psychology of active 

sales 

Сауда коммуникациясы 

процесінің психологиялық 

компоненттерін, сондай-ақ 

клиентпен қарым-қатынас 

жағдайындағы жайлы 

атмосфераны зерттейді, сату 

жағдайындағы мінез-құлықтың 

әртүрлі стильдерін 

қарастырады, клиенттің 

сұраныстарын барабар 

қабылдау дағдыларын 

дамытады, осы клиентке ең 
қолайлы өнім түрін және оны 

ұсынудың ең жақсы әдісін таба 

алады 
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41 Кәсіпорын 

экономикасы  

Экономика 

предприятия 

Organizational 

Economics 

бұл тәуелсіз экономикалық пән, 

оның зерттеу пәні 

кәсіпорынның қызметі, 

экономикалық шешімдерді 

әзірлеу және қабылдау процесі 

болып табылады. 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. 
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42 Статистиканың 

принциптері 

Принципы 
статистики 

Principles of 

Statistics 

Студенттерді статистиканың 

ғылыми пән ретіндегі 

мазмұнымен, оның негізгі 
ұғымдарымен, маңызды 

экономикалық-статистикалық 

пмказаторларды есептеу 
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әдістемесімен және 

әдістемелерімен таныстырады. 
Әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстар мен процестердің 

тенденциялары мен 

заңдылықтарын зерттеу үшін 

статистикалық ақпаратты 

жинаудың, өңдеудің және 

жалпылаудың заманауи 

әдістерінің кешенін 

қарастырады. Статистикалық 

талдаудың маңызды әдістері 

мен әдістерін зерттейді 

43 Белсенді 

сатылымдар 
технологиясы                  

Технология 

активных продаж 

Active sales 

Technology 

Сату жүйесін құру және жұмыс 

істеу негіздері туралы түсінік 
береді, студенттерде 

клиенттерге қызмет көрсету 

процестері туралы білім 

кешенін қалыптастырады және 

заманауи сату әдістерін 

қолдануда жұмыс дағдыларын 

дамытады, сонымен қатар 

студенттерді сатылымда 

маркетингтік құралдарды 

практикалық қолдануға 

дайындайды 
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44 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 
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халықаралық кәсіпкерлік пен 

ынтымақтастық мәселелерін 
ашады. 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

45 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. 

5     V       V V  V 

46 Производственная 
(Өндірістік)  

практика 

On-the-Job Internship 

Сала кәсіпорнының қызметін 
зерделеу негізінде кәсіптік және 

арнаулы пәндерді зерделеу 

кезінде алған білім көлемін 

бекітеді, кеңейтеді, тереңдетеді 

және жүйелейді және мамандық 

бойынша қажетті іскерліктер 

мен практикалық жұмыс 

дағдыларын игереді, қажетті 

жоспарлы-есепті, есептік, 

ұйымдастырушылық-өкімдік 

құжаттаманы және оның 
негізінде дипломдық жұмыс 

орындалатын кәсіпорын 

бойынша жедел ақпаратты 

жинайды 
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47 Производственная 

(Өндірістік) 

практика 

On-the-Job Internship 

Сала кәсіпорнының қызметін 

зерделеу негізінде кәсіптік және 

арнаулы пәндерді зерделеу 

кезінде алған білім көлемін 

бекітеді, кеңейтеді, тереңдетеді 

және жүйелейді және мамандық 

бойынша қажетті іскерліктер 

мен практикалық жұмыс 

дағдыларын игереді, қажетті 
жоспарлы-есепті, есептік, 

ұйымдастырушылық-өкімдік 
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құжаттаманы және оның 

негізінде дипломдық жұмыс 
орындалатын кәсіпорын 

бойынша жедел ақпаратты 

жинайды 

48 Преддипломная 

(Дипломалды) 

практика 

Pregraduation 

Internship 

Диплом алдындағы практика 

дипломдық жұмысты бітіру 

біліктілік жұмысының 

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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49 Персоналмен 

басқару  

Управление 

персоналом 

Human Resources 

Management  

Адам ресурстарын басқару, 

жұмысқа қабылдау, 

ынталандыру және персоналды 

бағалау мәселелерін 

қарастырады. Персоналды 

басқару жүйесінің жұмыс 

істеуін қалыптастыру, кадрлық 

жұмысты жоспарлау, 

персоналды басқару 

технологиясы, оның дамуы, 

ұйым персоналының жұмысы 
мен нәтижелерін бағалау, 

жанжалдар теориясы, 

жанжалдың пайда болу 

себептері және басқару 

бойынша теориялық және 

әдіснамалық білім мен жұмыс 

дағдыларының негізін зерттеу. 

5     V    V    V V V 

50 Бизнес-жобалау   

Бизнес-

планирование  

Business Planning 

Бизнес-жоспардың негізгі 

бөлімдерінің мазмұнын, 

есептілік нысандарын және 

бизнес-жобаның 

инвестициялық 

тартымдылығын бағалау 
пмказательдерін; кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінде 

бизнес-жоспарды құру, талдау 
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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 

51 Өндірістік 

менеджмент 

Производственный 

менеджмент  

Industrial 
Management 

Белгілі бір нарықта 

шығарылатын өнімдердің 

бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуді зерделейді, 

сондай-ақ өндірістік қызметті 
ұйымдастырудың теориялық, 

әдістемелік, практикалық 

мәселелерін, істердің қазіргі 

қаржылық-экономикалық 

жағдайы туралы ақпаратты 

қарастырады 
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52 Өндіріс 

технологиясының 

негіздері  

Основы технологии 

производства 

Basics of Production 
Technology 

Техникалық өркениеттің пайда 

болуы мен дамуының жалпы 

заңдылықтарын, 

технологияларды өндіру, 

тұтыну, қызмет көрсету және 

жіктеу технологияларының 
негізгі белгілерін, сондай-ақ 

технологиялар негізделетін 

теориялық принциптерді 

зерттейді. Олардың 

технологиялардың жалпы 

кешеніндегі орнын, олардың 

ауқымдылығын, ресурстарды 

тұтыну ерекшеліктерін, 

технологиялардың экологиялық 

проблемаларын, олардың 

кадрлық проблемалармен және 

халықтың мәдениетінің жалпы 
деңгейімен байланысын, 

олардың әлемдік және 

Аймақтық экономика үшін 

маңыздылығын, техникалық 
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шешімдердің эволюциясы мен 

даму перспективаларын 
қарастырады. 

53 Инновациялық 

менеджмент  

Инновационный 

менеджмент 

Innovative 

Management 

Инновациялық процестің 

мазмұны мен құрылымын 

зерттеу, инновацияларды 

басқарудың әртүрлі 

аспектілерін зерттеу, 

корпоративтік инновациялық 

стратегияларды талдау 

дағдыларын игеру, сондай-ақ 

инновациялық жобалардың 

тиімділігін бағалауды 

орындау және оларды 

қаржыландырудың мүмкін 
нысандарын іздеу. 
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54 Тайм-менеджменті                                                

Тайм-менеджмент 

Time Management 

Ұйымдастырушылық іс-әрекет 

әдістерін зерттейді, өзін-өзі 

ұйымдастыру, ынталандыру, 

жоспарлау, басымдық беру, 

өкілеттік беру, қызметтің жеке 

пмказаторларын бақылау және 

бағалау дағдыларын дамытады. 

Уақытты басқарудың жалпы 

тұжырымдамасы, жеке, 

командалық деңгейлердегі 

жоспарлау процестері және 
мақсат қою әдістері туралы 

кешенді теориялық білімді 

қалыптастырады; сонымен 

қатар уақытты басқарудың 

әртүрлі әдістерін практикада 

қолданудың практикалық 

дағдыларын игеру. 
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55 Мемлекеттік сатып 

алуды 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 
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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. 

56 Басқару жүйесін 

зерттеу                                  

Исследование 

систем управления 
Management Systems 

Study 

Менеджменттің негізгі 

тұжырымдамаларын зерттейді, 

басқарушылық шешімдер 

саласында менеджментті 
қолдану салалары туралы нақты 

және мағыналы түсінік береді, 

басқару сияқты адам қызметінің 

осындай күрделі және 

көпжақты түріне қатысты 

идеялар мен тәжірибелерді 

біледі, алған білімдерін адамдар 

мен ұйымды басқаруда 

қолдануға үйретеді, 

менеджменттің жекелеген 

аспектілерін де, сонымен қатар 
менеджменттің жекелеген 

аспектілерін де кейінгі зерттеу 

үшін әдіснамалық негіз 

жасайды. және инновацияларды 

басқару саласындағы басқару 

мәселелеріне қатысты тұтас 

дүниетанымды қалыптастыру 

үшін. 
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57 Логистика                                                

Логистика 

Logistics 

Жабдықтау, негізгі өндіріс, 

көлік және өткізу операциялары 

саласында 

ұйымдастырушылық-

экономикалық қызметті жүзеге 
асыратын күрделі динамикалық 

өндірістік-коммерциялық 

кешендерді зерттейді. Өнімді 

сатып алу, өндіру және өткізу 

5    V        V  V  



кезеңдерінде тауар жылжыту 

саласындағы ұйымдық-
экономикалық қатынастарды 

зерделейді 

58 Экономиканы 

жобалау                 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Data Analysis and 

Economic Forecast 

Өндірісті ұйымдастыру мен 

жоспарлаудың теориялық 

негіздерін; жоспарлаудың мәні 

мен жоспарлардың түрлерін; 

өндіріс процесін, өндірістің 

ұйымдастырушылық түрлерін; 

еңбек процесі мен жұмыс 

орындарының мәнін, құрамын; 

өндіріс инфрақұрылымының 

түрлері мен ұйымдастырылуын; 

өндірісті жоспарлау 
алгоритмінің мәнін, 

принциптері мен әдістерін 

қарастырады. 
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59 Стратегиялық 

менеджмент  

Стратегический 

менеджмент 

Strategic 

Management 

Өз мақсаттарына жетуге 

мүмкіндік беретін, оның ішкі 

мүмкіндіктеріне сәйкес келетін 

және сыртқы талаптарды одан 

әрі қабылдауға мүмкіндік 

беретін қоршаған орта мен 

оның арасындағы қарым-

қатынасты сақтай отырып, 

компания жұмысының ұзақ 
мерзімді мақсаттары мен 

міндеттерін қоюға байланысты 

Басқару қызметін зерттейді. 
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60 Қақтығыстану 

Конфликтология  

Conflict Studies 

Әлеуметтік, экономикалық, 

саяси, этникалық және 

ұйымдастырушылық 

қақтығыстардың теориясы мен 

практикасы саласында кең және 

жүйеленген білімді 

қалыптастырады, оларды 

шешудің жолдары мен 

тәсілдерін қарастырады, 

сондай-ақ келіссөздерді 
жоспарлау, келіссөздердің 

стратегиясы мен тактикасын 

әзірлеу туралы кешенді идеяны 
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қалыптастырады. 

61 Жобалармен 

басқару  
Управление 

проектами 

Project Management 

Менеджменттің негізгі 

тұжырымдамаларын зерттейді, 
басқарушылық шешімдер 

саласында менеджментті 

қолдану салалары туралы нақты 

және мағыналы түсінік береді, 

басқару сияқты адам қызметінің 

осындай күрделі және 

көпжақты түріне қатысты 

идеялар мен тәжірибелерді 

біледі, алған білімдерін адамдар 

мен ұйымды басқаруда 

қолдануға үйретеді, 

менеджменттің жекелеген 
аспектілерін де, сонымен қатар 

менеджменттің жекелеген 

аспектілерін де кейінгі зерттеу 

үшін әдіснамалық негіз 

жасайды. және тұтас 

дүниетанымды қалыптастыру 

үшін инновацияларды басқару 

саласындағы басқару 

мәселелеріне қолданушы. 
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62 Экологиялық 

менеджмент                                  

Экологический 
менеджмент  

Ecological 

Management 

Экологиялық менеджмент-бұл 

нақты ұйымдық құрылымы бар 

және қоршаған ортаны қорғау 
бағдарламаларын жүзеге асыру 

арқылы экологиялық саясатта 

көрсетілген ережелерге қол 

жеткізуді мақсат ететін 

корпоративтік басқарудың 

жалпы жүйесінің бөлігі. 

Экологиялық менеджмент, 

Қазақстандағы экологиялық 

менеджментті нормативтік 

реттеу және экологиялық 

менеджменттің әдіснамалық 

негіздері. 

5 V      V   V      
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