
 
 

 



 

Модульдік білім беру бағдарламасы 5В050600 – «Экономика»мамандығы бойынша  

2012 жыл 23-ші тамызда № 1080 ҚР-сы Үкіметінің Қаулысымен бекітіліп, МЖБС жоғарғы 

біліміне сәйкес құрастырылған (2016.13.05. берілген өзгерістермен), ҚР БҒМ-нің м.а. 2013 

жылғы 16-шы тамыздағы № 343 бұйрығымен бекітілген (2016.05.07. берілген өзгерістер 

мен толықтырулармен) 5В050600 – «Экономика» мамандығының типтік оқу жоспарына 

сәйкес құрастырылған. 

Модульдік білім беру бағдарламасы 2017 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап 

қолданысқа енгізіліп, университеттің Оқу Кеңесімен ұсынылды, хаттама № 10 

31.05.2017 ж. 

 

 

 

Әзірлеушілер: 

1. Агабекова Г.Н., э.ғ.к., экономика, менеджмент және туризмкафедрасының 

меңгерушісі 

2. Шевченко И.И., магистр, экономика, менеджмент және туризм кафедрасының 

аға оқытушысы 

3. Сандыбаева С.А., экономика, менеджмент және туризм кафедрасының аға 

оқытушысы 

4. Кульбаева М.Б., «Учет» консалтинг компаниясының директоры 
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1 Модульдік білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері 

 

Негізгі мақсаты: құзіретке және экономика саласында жұмыс істейтін қабілетті 

бакалаврларды бағытталған оқытудың инновациялық технологияларын, еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті, ұйымдастыру, экономикалық, жоспарлы-қаржылық, 

маркетингтік, ақпаратты-аналитикалық, жобалық-зерттеу,диагностикалық, 

инновациялық, әдістемелік, әдістемелік, кеңес беру, білім беру қызметіндегі басқарудағы 

мамандандырылған шешімдерді шешуге кабілетті пайдалануға негізделген және бірнеше 

тілді оқытуды енгізу, сондай-ақ мемлекеттік басқару органдарының практикалық 

дағдылар мен көшбасшылық қасиеттеріне ие, экономика және бизнес аясында дербес 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша қазіргі заман талабына сай сапасы 

жоғары білімді мамандар дайындау.  

Экономиканың инновациялық дамуықандай болмасын барлық  кәсіпорынның 

этаптары мен салаларда білікті қызметкерлердің қатысуын талап етеді. Қазіргі заманғы 

бизнес-процестер, экономика саласындағы қабылданған шешімдердің сапасының жоғары 

жәнеақпараттар көлемі мен сапасының қарқынды өсуінеталаптар қояды. 

Нарықтық қарым-қатынастар қызметкерлерінің қызметіне табысқа жету үшін, ең 

алдымен ақпараттық ортада құрылымды толықтай білу қажеттілігі, экономикалық даму 

процесінде сауатты түрде талдау жасау, олардың оң және теріс салдарын мүмкіндігінше 

дұрыс бағалауы, экономикада және кәсіпорынды дамытуда болжам жасай білуі және 

емін еркін бірнеше тілді меңгеруі керек. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-

экономикалық және басқа да әлеуметтік құбылыстар мен процестер туралы толық және 

сенімді статистикалық ақпараттың уақытылы дайындау және талдау үшін қажеттілігіне 

байланысты экономикада болып жатқан тиімді әлеуметтік-экономикалық даму. 

Осы бағдарламаның мақсаттарын іске асыру төмендегілер, болып табылады: 

- нақты ұйымдастыру басқару технологиясын қолдану және енгізуде, ұйымдастыру-

технологиялық өңдеу сферасы қызметіне бітірушілерді дайындау; 

- басқару процесіне байланысты, өндірістік-басқару қызметіне бітірушілерді 

дайындау, оның ішінде: өндірісті басқару, басқару жүйесін тиімді құруға;  барлық 

өндірістік қызмет спектрінде бақылауды жүзеге асыру, басқару шешімін тиімді талдау; 

- студенттердің жалпы мәдени құзыреттерін дамыту оның ішінде студенттерге 

кәсіби қызмет саласындағы шешу тиімді проблеманың қажетті тұлғалық қасиеттерін 

үйрету; кең мәдени дүниетаным, белсенді азаматтық ұстанымды, коммуникативті 

дағдылар, ұйымдастырушылық және басқару шешімдерін пайымдау және шешім 

қабылдау, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды білу, өзін-өзі дамыту және 

этикалық құндылықтар мен салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

- Экономика және бизнес саласындағы зерттеулер мен ақпаратты жүзеге асыруға 

студенттер мен кәсіпкерлік қызметті кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

-  Кәсіби қызмет сферасында керекті міндеттерді шешу үшін студенттің жеке басын 

тәрбиелеу және  көптілді, мәдениетті тұлғаны қалыптастыру; 

- жалпы жоғары интеллектуалдық даму деңгейі, сауаттылығы мен сөйлеу шеберлігі, 

гуманитарлық мәдениетті, жоғары, моральдық этикалық және құқықтық 

нормаларды, еңбекті ғылыми ұйымдастыру ойлау мен дағдыларын мәдениетін алуға; 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврын 

даярлау үшін модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- кәсіби түрде  кеңауқымды, теориялық және тәжірибелік білімдерді, игеру; 

- экономика жағдайында өзін-өзі дамыту үшін әлеуеті бар, және тез меңгеру қабілеті 

бар құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- экономика және бизнес саласындағы толық, жоғары сапалы білім, кәсіби 

құзыреттілігін алуға; 



- шығармашылық, бастамашылдық пен жаңашылдықты дамыту;  

- еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігі, мамандығы бойынша 

мүмкіндігінше тез жұмыспен қамту мүмкіндік қамтамасыз ету;  

- оқушылар жеке білім беру бағдарламаларын таңдауға; 

- кәсіби органдары үшін мақсатты даярлауды қамтамасыз ету; 

- ғылым қиылысында негізгі курстар әзірлеу, халықаралық деңгейде олардың кәсіби 

ұтқырлығын қамтамасыз ету;  

- зерттеу олардың таңдаған жолындағы студенттердің теориялық, тәжірибелік және 

жеке оқыту тереңдету; 

- білім алушылардың өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту, қажеттіліктері мен 

олардың белсенді өмір сүру, жаңа білімді өзіндік шығармашылық шеберлік дағдыларын 

еңбек және оқу қызметі процесі мақсатында өз бетінше бақылауға, қабілетін дамыту;  

- кәсіби мәдениеті жоғары деңгейдегі мамандарды дайындау, оның ішінде азаматтық 

ұстанымы бар кәсіптік қарым-қатынас мәдениеті, қазіргі заманғы ғылыми және 

практикалық жағдайларды шеше алатын және қалыптастыруға қабілетті, педагогикалық 

және басқару ғылыми-зерттеулерді сәтті жүзеге асыра алатын. 

 

1.2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Бұл білім беру бағдарламасы Mемлекеттік Жоғары Білім стандарттарының негізінде 

әзірленген 23.08.2012 жылдың Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен, моделі оқу 

бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін біліктілігі мен 

Дублин дескрипторлары сәйкес кәсіби стандарттарды ұлттық аясында және Еуропалық 

біліктілік шеңберін №1080 бұйрығымен сәйкес келеді. 

Білім беру бағдарламасы 5В050600 – «Экономика» «Әлеуметтік ғылым және 

бизнес» бағыты бойынша дайындықтан өту үшін қажет басты құзыреттіліктерін 

қалыптастыру үшін жаңа көзқарас ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ұйымдық-басқару, өндірістік-технологиялық, жобалық, 

коммерциялық, ғылыми-зерттеу, қызметтерді дайындап орындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы еуропалық және халықаралық білім беру кеңістігіне оны 

үйлестіру, ол Болон процесінің ұлттық жоғары білім беру жүйесін қосылуға жағдайлар 

мен мүмкіндіктер туғызуға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламалары, оқу орындарының 

студенттері мен ПОҚ академиялық ұтқырлық үшін жағдай жасау, сондай-ақ білім беру 

сапасын арттыру, халықаралық тануды қамтамасыз етеді. 

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарына сай оқыту құзыреті моделін, негізделген. Бұл модель бітірушілердің басты 

құзыреттіліктерін сипаттамасы, дайындығы мен нақты кәсіби функцияларды орындау 

дайындығы олардың деңгейі болып табылады. 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша бакалавр дайындауда, терең білім 

беру мен білім бағдарламасының құрылымынабүтіндей және оқыту моделін 

қалыптастыру бойынша қол жеткізу болып табылады. 

5В050600 – «Экономика» мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрлерді дайындау келесі траекториялар бойынша жүзеге асады: 

А. Кәсіпорын экономикасы; 

Б. Экономика (салалар және қызмет саласы бойынша); 

В. Халықаралық экономика және кәсіпорынның СЭҚ. 

23.08.2012 жылына №1080 Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен жоғары 

білімнің мемлекеттік білім стандартына сәйкес жалпы орта білім базасында күндізгі 

бөлім студенттеріне арналған MOБенгізу және 16.08.2013 жылғы№ 343 (74 қосымша 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарларын тізіміне сәйкес) ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген типтік «Жоғары және 



жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын 

бекіту туралы» заңына негіздеген. 5В050600 – «Экономика» мамандығы 4 жылды 

құрайды. 

1.3 Мамандықты жұмыспен қамту болашағы 
 

Бітірушіні жұмыспен қамту үшін жақсы мүмкіндік ол, мынадай ұйымдар мен 

мкемелерде болу: 

- Қандай болмасын қызмет түрімен айналысатын ұйымдар мен кәсіпорындардың 

жеке меншік  формалары, ұйымдық құқықтық формасы; 

- Салалық министірлікктер мен ведомостволар; 

- Халықаралық және шетелдік компаниялар; 

- Республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқару органдары 

- Ғылыми-зерттеу институттары 

- Бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру мекемелері және т.б. 

Түлектер кәсіпкерлер ретінде әрекет жасап, өз бизнесін құруына және дамытуына 

болады. 

 

1.4 Бітірушінің біліктілік сипаттамасы  
 

1.4.1 Кәсіби қызмет саласы 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры 

кәсіби қызметінің секторы, экономиканың нақты және қаржылық секторлары, 

экономиканы мемлекеттік басқару, білім аясы болып табылады. 

 

1.4.2 Кәсіби қызметінің объектілері 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің 

обьектілері болып республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, 

меншік нысандары, қызмет түрі, қатысушыларының санаттары(ҚР резидент және 

резидент емес) әр түрлі қызметтегі экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-

экономикалық және сараптамалық ұйымдар мен кәсіпорындар; ғылыми-зерттеу 

институттары, бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру мекемелері. 

 

1.4.3 Кәсіби қызметтің пәні 

5В050600 – «Экономика» мамандығының экономика және бизнес бакалаврының 

кәсіби қызметінің  мазмұны болып, саланың немесе жеке кәсіпорынның нақты 

жағдайларындағы экономикалық үрдістердің дамуында айқындалатын жалпы, жеке және 

арнайы экономикалық заңдылықтарды оқуы жатады. Сондай-ақ, аз шығындар мен үздік 

жетістіктерге жетуді қамтамасыз ету үшін резервтерді, шарттар мен факторларды 

анықтау болып табылады. 

 

1.4.4 Кәсіби қызмет түрлері 
5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша бакалаврлар кәсіптік қызметтің 

келесі түрлерін орындай алады: 

- аналитикалық; 

- ұйымдастырушылық-технологиялық; 

- өндірістік-басқарушылық; 

- жобалық; 

- ғылыми-зерттеу. 

  



1.4.5 Кәсіби қызметтің функциялары 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалаврының кәсіби қызмет функциялары болып мыналар табылады: 

- Ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекттік бағдарламаларды 

жасауға қатысу; 

- Кәсіпорынды басқару қызметі бойынша ұйымдастыру, жоспарлау және 

үйлестіру қызметі және оның нарықтық стратегиясын қалыптастыру; 

- Барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-

шаралар жасау, соның ішінде жоспарлау, болжау, шығындарды және материалдық-

техникалық қамсыздандыруды, логистика, өткізуді жүргізу; 

- Кәсіпорынның өндірістік бағдарламаларын, жобаларын, стратегиясын жүзеге 

асуын қамтамасыз ету; 

- Шаруашылық жүргізуші субьектілердің сыртқы экономикалық қызметін 

жоспарлау және жүзеге асыру; 

- Жұмыс күшін ұстауға кететін шығындарын жоспарлау, еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау бойынша аналитикалық есепті жүргізу, жалақыны есептеу әдістемесін 

жетілдіру және еңбек ақы қорын бөлу; 

- Жобалық, жоба алдындағы құжаттаманы және оның халықаралық стандарттарға 

сәйкестігін саралау бойынша жұмыстарды жоспарлауды және жүзеге асыруды басқару; 

- Шаруашылық жүргізуші субьектілердің есеп беруіндегі қаржылық, бухгалтерлік 

және басқа да ақпараттарды экономикалық талдауды іске асыру және алған мәліметтерді 

басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану; 

- Негізгі құралдар, запастарды басқару, шығындарды басқару бойынша типтік 

әдістер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық базалар негізінде аналиткалық 

есептеулер жүргізу, кәсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтау; 

- Материалдық және материалдық емес өндіріс сферасына  инновацияларды 

экономикалық негіздеу және енгізу; 

- Экономикалық-ұйымдастырушылық және басқару қызметінің барлық түрлеріне 

бақылау жасау; 

- Табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен 

стандарттарын сақтауға бақылау жүргізу; 

- Экономика және кәсіпкерлік саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді 

зерттеу және талдау; 

- Өзін-өзі талдау және өзін-өзі жетілдіру үшін кәсіптік және жеке өсудің 

дағдыларын меңгеру. 

 

1.4.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау 

бағдарламаларының негізгі міндеттері болып: 

- Кәсіби кең ауқымды теориялық және тәжірибелік білімдерін меңгеру; 

- Экономиканың өзгермелі жағдайында өзін-өзі дамыту үшін тез икемді әлеуетті  

бәсекеге қабілетті тұлға және тәрбие құзыреті; 

- Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару, табиғатты қорғау қызметі 

саласында толық, сапалы білім алуды; 

- Дамудың жалпы интеллектуальдық жоғары деңгейі қалыптастыру, сауатты және 

дамыған сөз байлығын, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адами, этикалық және құқық 

мөлшерлерін, ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын игеру; 

- Мемлекеттік, орыс және шеттілін іске асыру аясында көптілді білім беру 

бағдарламасын меңгеру; 

- Шығармашылық әлеует, бастамалық және жаңашылыдықты дамыту; 



- Студенттердің көп сатылы білім деңгейлерінің келесі сатысында білім алуын 

жалғастыру; 

- Бакалаврдың еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін дамыту болып табылады.  

 

1.4.7 Кәсіби қызмет бағыттары 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалаврыөзінің кәсіби қызметін келесі бағыттарда жүзеге асыра алады: 

- Аймақтық және ұлттық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процесстерді ретке 

келтіру бойынша мелекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру және өңдеу; 

- Шаруашылық субьектілердегі экономикалық қызметті бақылау және талдау, 

басқару; 

- Кәсіпорын қызметіндегі жоспарлау процедурасы және қолдану тәртібі және өңдеу 

- Басқару шешімінің тиімділігі, кәсіпкерлік қызметті талдау және ұйымдастыру; 

- Кәсіби қызмет сферасына инновациялық технологияларды енгізу; 

- Коммерциялық құрылымдағы бизнес-жоспарды құру, инвестициялық жобаларды 

енгізу және талдау; 

- Ұйымдар мен кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін ендіру 

- Экономика аймағындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру; 

- Жоғарғы оқу орнына дейінгі мекемелерінле білім беру қызметін енгізу; 

- Public speaking, Time management дағдыларын, қосымша компьютерлік 

басқарушылық   дағдыларын қалыптастыру. 

 

1.4.8 Кәсіби қызметтің мазмұны 

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің 

мазмұны білім беру траекториясы бөлінісінде келесілерді қамтиды: 

«Кәсіпорын экономикасы»: 

 нақты бір ұйымда басқару технологиясын жүзеге асыру мен қолдану; 

 персонал менеджменті, инвестициялық, инновациялық және экологиялық 

менеджмент, жоспарлау рәсіміне қатысу; 

 табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын әзірлеуге 

қатысу; 

 өндірісті ұйымдастыру, технологиялық үдерісті қажетті ресурстармен қамтамасыз 

ету; 

 басқарушылық шешімдердің тиімділігіне талдау жүргізу, өндірістік және 

басқарушылық қызметтерінің барлық спектрі бойынша контроллинг жүргізу, 

ақпаратқа сүйене отырып сауатты іс жасау және шешімдерді дәйектеу; 

 кәсіпорынның, инвестицицялық жобалардың даму стратегиясын әзірлеу, бизнес-

жоспарларды жүзеге асыру; 

 белгісіздік жағдайдағы кәсіби тұрғыда шешімдерді қабылдау дағдыларына ие болу. 

 «Экономика (қызмет салалары мен сферасы бойынша)»: 

 ұлттық экономика салаларының дамуы бойынша мемлекеттік бағдарламаларды 

әзірлеуге қатысу; 

 нақты қызмет саласындағы кәсіпорынды басқару бойынша қызметті ұйымдастыру, 

жоспарлау мен үйлестіру және оның нарықтық стратегиясын құрастыру; 

 салалық және өңірлік нарықтарды, әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 

нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызмет етуін зерттеу; 

 ұлттық экономика салаларын дамытуды жоспарлау мен болжамдауды 

ұйымдастыру; 

 мемлекеттік, салалық және фирмаішілік деңгейде әлеуметтік-экономикалық 

қатынасты реттеу. 

«Әлемдік экономика және кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі»: 



 ұйымдар мен кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызметін жүргізу; 

 заманауи ақпараттық ағындарға бейімделу және әлемдік экономикада серпінді 

өзгерістер жағдайындағы құбылыстар мен үрдістерге икемделе білу; 

 әлемдік нарықтағы жағдайлардың дамуын талдау және болжау, халықаралық 

экономикалық мәмілелердің болашағы мен салдарын бағалау; 

 сыртқы сауда және халықаралық қаржы мәмілесін әзірлеу мен жүргізуге қатысу; 

 әлемдік тауар нарығындағы бағаның құбылуы мен конъюнктурасын зерттеу; 

 дамыған және дамушы нарықтарда инвестицияның тәуекелі мен табыстылығын 

бағалау жағдайында инвестициялық қызметті жүзеге асыру. 

 

 

2  Оқытудың нәтижелері және негізгі біліктіліктер 

 

Түйінді құзыреттілік бітірушінің, жалпы білімділік талаптарына, әлеуметтік-

этикалық құзыреттерге, ұйымдық-басқарушылық және кәсіби құзыреттілігі негізінде 

қалыптасады. 

Дублиндік дискрепторлар есебіне сәйкес оқу нәтижесі бойынша 5В050600 – 

«Экономика» мамандығының техника және технологиялар бакалавры мыналарға міндетті: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

 Ғылыми-жаратылыстану саласындағы пәндері, жоғары білімді тұлғаның 

қалыптасуына ықпал ететін дүниетанымы және ойлау мәдениеті жоғары базалық 

негіздерін; 

 Тарихи үрдістердің заңдылықтары мен кезеңдерін, әлемдік және отандық 

экономикалық тарихындағы негізгі оқиғаларды, өнеркәсіптік саясатта болып 

жатқан реформалар «Қазақстан Рспубликасының индустриалды-инновациялық 

даму стратегиясына» сәйкес іске асырылуы  туралы; 

 Экономика мен өндірісті басқару саласындағы негізгі құбылыстардың мәнінен 

туындаған проблемаларды терең түсіну керек, соның ішінде қоршаған орта 

жағдайын, экономиканы толығымен және кәсіпорынды басқарудың шетелдік 

тәжірибесін білу; 

 Табиғат пен қоғам дамуының заңдылықтарын негізгі философиялық түсінігі мен 

категорияларын; 

 Экономика, оның салаларының  және шаруашылық жүргізуші субьектілердің 

қызмет етуіне қатысты кәсіптік қызмет сферасын реттейтін негізгі нормативті-

құқықтық құжаттарды; 

 Экономикалық есептерді шығару үшін математикалық талдау, ықтималдылық 

теориясын, статистика негіздерін; 

 Экономикалық теория негізгі түсініктерін, категорияларын, құралдарын;  

 Экономиканы  мемлекеттік реттеу әдістерін, мемлекеттің экономикалық 

саясатының бағыттарын; 

 Ақпараттық технология негіздерін, қазіргі кездегі ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу әдістерін; 

 Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық аспектілерін; 

 Макродеңгейде, кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизімінің 

экономикалық дамытудың теориялық негіздері мен заңдылығын; 

 Бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық менеджмент, персоналды басқару, 

халықаралық экономикалық қатынастар негіздерін; 

 Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі негіздерін білу керек. 

Алынған білімді түсіну және пайдалану (Дескриптор В): 

 Экономикалық категорияларды зерттеудіңнегізгі түсінігін; 



 Өзіндік кәсіби және әлеуметтік қызметтер;  

 Шаруашылық субьектілердің қызметінің  әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері 

және макроэкономикалық көрсеткіштерінің типтік әдіс есебі негізінде нормативті-

құқықтық базадағы есепке алуды жүргізу;  

 Кәсіпорындардың әртүрлі формадағы жеке меншік, ұйымдар, ведомостволардың 

экономикалық бөлімдерінің жоспарын таладау;  

 Ұйымды басқару және кәсіпорынның экономикалық қызметініңшешімдерін шешу; 

 Күтілетін нәтижелерді бағалау және олардың шешімін талдау, нақты жағдайларды 

талдау жасауды жүргізу, экономикалық сипаттағы проблемаларды табу; 

 Нарықтық коньюнктураларды зерттеу жүргізу; 

  Экономика аясындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру; 

  Нақты жобадағы бизнес жоспарды талдау жасау (кәсіпорынды құру және қайта 

ұйымдастыру, қызмет түрлеріне және жаңа өнімді өндіріске енгізу); 

 Заманауи бағдарламалық өнімдердің көмегімен, компьютерде жұмыс жасау; 

 Экономикалық және әлеуметтік сипатта ғылыми зерттеу жүргізу; 

 Жоғары оқу орнына дейінгі мекемелерде оқу сабақтарын жүргізу  

 Жұмыс кезінде ақпараттың барлық түрлерін, ұйымдастырып, оны іздеу, өңдеу және 

сақтау үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданып отыру. 

Тұжырым түзу (Дескриптор С): 

 Кәсіби қызмет шешімдері бойынша есеп беру, шолу жасау, ақпараттарды қамту 

және жүйелендіру, ақпараттарға талдау жүргізу;  

 Экономикалық ғылымның дамуындағы тенденциялар және мейлінше тиімдірек  

заңнамалар, оңтайлы өмір сүруді жүргізуді қабылдау; 

 Әлеуметтік–экономикалық мүмкіндіктердің себеп салдары және тәуекелі, 

әлеуметтік экономикалық тиімділікті жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеу 

және талдау, басқару шешімдерінің варианттарын сыни түрде бағалауын жүргізу  

 Кәсіби қызмет сферасындағы обьектілердің даму тенденциялары, экономикалық 

агенттіктерді жүргізу және оларды әр тараптан сыни бағалауды жүзеге асыру 

 Стратегияларды өңдеу және кәсіпорын құнының басқаруын жүзеге асыру  және 

олардың жеке активтерінің бизнес құнын бағалауды жүргізу;  

 Кәсіпорынның өндірістік-экономикалық потенциалына диагностика жүргізу. 

Коммуникативтік қабілет көрсету (Дескриптор D): 

 берілетін ақпараттардың мағынасын жоғалтпай, тиімді коммуникациялар арқылы 

тізіп отыру; 

 сындарлы диалог дағдысын жүргізу; 

 Дұрыс қисынды, нақты және жазбаша, дәлелді сөз айту; 

 Мәдениетті сөйлей білу, ойлау, ақпаратты жинақтау, талдау, мақсаттары мен оған 

қол жеткізу жолдарын таңдай алу; 

 Кәсіби халықаралық іскерлік қарым-қатынас және қоғамдық көптілділікті  

қолданудың  мамандандырылған терминология шеңберінде қарым-қатынас құралы 

ретінде мемлекеттік, орыс және шеттілдерін білу; 

 Мәдениетті жоғары деңгейде білу; 

 Талқылау барысын да өз ұстанымын дәлелдеу қабілеті; 

 Кәсіби міндеттері қазіргі заманғы технологиялармен ақпарат және 

коммуникациялық технологиялар үшін пайдалануды білу; 

 Ұжым пікірімен өз пікірін сәйкестендірудегі ұтқырлығы, істей білуі, мәмілеге келу 

икемділік әдістерін меңгеру; 

 Проблемаларды және шешімдерді мамандарға және мамандыққа қатысы жоқтарға  

идеяларды ақпаратты хабарлауға қабілеті болуы; 



 Әріптестерінің, командалық жұмыс, нақты экономикалық жобаларды іске асыру 

үшін құрылған шағын тобының қызметін ұйымдастыру мүмкіндігімен 

ынтымақтастық дайындығы; 

 Әлеуметтендіру аяқтау мүмкіндігі, интеграция және жеке дамыту. 

Оқу дағдылары мен үйренуге мүмкіндігі бар (Дескриптор Е): 

 Қажетті материалды одан әрі оқыту үшін өз бетімен табуға, зерттеуге, 

құрылымдауға, жүйелеуге; 

 Ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу және бағалау жұмыстары; 

 Үйрену қабілеті, жаңа білім мен дағдыларды математикалық, табиғи және 

әлеуметтік-экономикалық ғылымдар алуға және өзінің кәсіби қызметінде оларды 

пайдалануға қабілеттілігі; 

 Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделе 

білуқабілеттілігі ; 

 Күшті және кемшіліктерді таңдай дамыту жолдары мен тәсілдерін анықтау үшін 

сыни олардың күшті және әлсіз жақтарын бағалау қабілетілігі; 

 Болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығы туралы хабардар болуға 

қабілеті, кәсіби қызметті жүзеге асыруға жоғары дәлелді болуы; 

 Нақты кәсіпорынның қызметін зерттеу барысында білімді жүйелеу, ұзарту, 

тереңдету негізінде кәсіби модульдер әзірлеу кезінде жинақталған; 

 Біліктілікті арттыру және кәсіби шеберлікті өзін – өзі дамытуға талпыну; 

 Жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы үшін қажетті күнделікті кәсіптік 

қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға; 

 Біліктілігін арттыру және кәсіби шеберліктерінің өсуіне ұмтылу өзін-өзі дамытуға, 

өз білімін жетілдіру. 

 

 5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры 

құзыретіне ие болу керек: 
 

 Әмбебаптық құзіреттілік (ӘҚ): 

 

ӘҚ-1 Тілдегі құзыреттілік 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілін меңгеру. 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіре білу. 

- Ағымдағы құжатты мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құрастыра білу. 

- Конструктивтік сұхбат құра білу және дағдылану, қоғамда полимәдениетті, 

полиэтикалы және көпконфессиональді араласу, педагогикалық қызмет істеуге  қабілетті 

болу. 

- Кәсіби халықаралық сұхбатта қалыптасқан мамандандырылған терминология 

аясында коммуникация құралы ретінде шет тілін игеру. 

 

ӘҚ-2 Компьютердегі құзыреттілік 

- Қазіргі заман техникасымен қарым-қатынас жасаудың тәжірибелерін игеру қабілеті. 

- Кәсіби қызмет сферасында бағдарламамен қамтамасыз ету, ақпараттық 

технологияларды қолданудың қабілеттілігі. 

- Жаппай ақпарат құралдарын тартуда, ақпараттық технологиялардың әлеуметтік 

ақпараттармен сыни қарым-қатынастарын біліп отыру.  

- Қазіргі заманғы ақпарат құраладары және ақпараттық технологияларды меңгере алу.  

- Білім және ақпараттарды қолдануда интерактивті қабілетті болу. 

- Ақпараттық құраладар арасындағы, алынған сақталған, қайта өңделген, 

ақпараттарды талдау, түсіндіруді және негізгі тәсілдерді білу, ақпараттық-



коммуникациялық технологиялардың дағдылармен жұмыс жасай білу, алдына мақсат 

қою және осы жағдайға жету жолында әдістемелік ақпараттарды қамтуды қабылдау 

қабілетінің болуы. 

 

ӘҚ-3 Оқу құзіреттілігі 

- Кәсіби деңгейде  түсіну және осы білімі мен түсінігін қолдану барысында  

жаратылыстану ғылымдары саласындағы және  әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

аясындағы жаңа білімді, үйрену және алу қабілеттілігі. 

- Күнделікті кәсіби және үздіксіз білім беру үшін қажетті жаңа білімдер алу 

дағдыларын меңгеру. 

- Әртүрлі қайнар көздер арқылы ақпараттарды талдау және өңдеуді таба білу қабілеті 

- Сенімділікті бағалау, ақпараттарды дұрыстығы және осы негізде жұмыс істей алу 

қабілеті. 

 

ӘҚ-4 Әлеуметтік құзіреттілік 

- Қазақстан Республикасының нормативтік актілері мен мемлекеттік негіз болатын 

құжаттармен өзіндік басшылық ету қабілеттілігі. 

- Қазақстан Республикасының заңдары және негізгі құқықтық жүйелерін білу 

қабілеттілігі. 

- Қоғамдық әлеуметтік дамудағы тенденцияларды білу қабілеттілігі. 

- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдану қабілеттілігі. 

- Анықтау, тұжырымдау және проблемаларды шешу алу қабілеттілігі. 

- Патриотизмдік сыйластықта, ашықболуғақабілетті болу. 

ӘҚ-5 Этикалық құзіреттілік 

- Азаматтыққа және гуманизмге ие болуда, мәдени негізгі құндылықтарымызды 

сақтау және оны түсіну. 

- Этикалық нормаларға сәйкес қызмет ету қабілеттілігі. 

- Жұмыс беруші жағынан қарастырылған, заманауи талаптарға жауап беру, барлық 

бастапқы кәсіби сапамызға ие болу. 

- Этикалық және құқықтық жүргізу нормаларын білу, іскерлік этикалық нормаларды 

сақтап қалу қабілеттілігі. 

- Әртүлі әлеуметтік жағдайда барабар бағыт бағдар беру қабілеттілігі.  

- Кәсіби этика талаптарын және олардың осы талаптарға сәйкес түсу дайындық 

талаптарын білу; этикалық мінез құлықтың төзімсіздік ауытқу құқықтарын білу оның 

ішінде басқа тұлғаларға қатысты; азаматтық жауапкершілікті  және этикалық мінез құлық 

құқықтарын сақтау талаптарын білу. 

 

ӘҚ-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзіреттілік 

- Экономиканы мемлекеттік реттеу, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін 

мақсаттары мен әдістерін білу және түсіну. 

- Негізгі экономикалық білімді  менеджмент, маркетинг, қаржы түсінігін білу. 

- Инновациялық қызмет қабілетілігі. 

- Ресурстарға қажеттілігін және олардың кәсіби қызметінде мәселелерді шешуде 

олардың пайдалану жоспарлау бағалау қабілетілігі. 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану қабілеттілігі. 

- Кәсіпкерлік және оған инициатива беру қабілеттілігі.  

 

ӘК-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзіреттілік 

- Бастаманы алуға және проблемаларды, ұйымдастыру және басқару шешімдерін табу 

қабілеттілігі. 

- Ұйымдастыру және жоспарлауда өзіндік қабілетті болу. 



- Ұжымдағы кәсіби міндеттерді шешу кезінде жұмыс істеуіндегі, әртүрлі нұсқаларын 

өзбетінше әзірлеу және ұсынуға қабілетті болуы. 

- Қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік  сұрақтарына байланысты жауапкершілік. 

- Мақсаттар қойып, оларға жету қабілетілігі. 

- Бірлескен іс шаралар ұйымдастыру бастамасын қабылдауға және нәтиже үшін 

жауапкер шілікті алу қабілеттілігі. 

- Идеялар туындату және қызметінің әртүрлі салаларына жаңадан келген білім мен 

дағдыларды пайдалана отырып, оларды жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдауға және мәселелерді шеше 

алу қабілеттілігі. 

- Мемлекетті басқару және жергілікті билік органдарының шешімін қабылдау үшін 

ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетілігінің болуы; 

- Деректер базасын және ақпараттық жүйелер мен жұмыс істеуге қабілетілігінің 

болуы. 

 

ӘҚ-8 Коммуникативтік құзіреттілік 

- Командада жұмыс істей білу өз көзқарасын нақты білдіре алу және  жаңа 

шешімдерді ұсына алу қабілеттілігі. 

- Жанжалдарды шешу және келіссөздер жүргізу қабілеттілігі. 

- Топтың пікірімен өз пікірін байланыстыра білу. 

- Жауапкершілік алуға және шешім қабылдауға, бірлескен шешімдер қабылдауға 

қатысу қабілеттілігі. 

- Шығармашылық және басқа топ мүшелерімен бірлесіп өз міндеттерін орындау, 

командада жұмыс істеуге дайын болу. 

 

ӘҚ-9 Құндылықтар және мәдениетаралық құзыретілік 

- Өнімді басқа мәдениет пен дін өкілдерімен өзара байланыстыру. 

-  Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты болу. 

- Ұлттық мәдениет құндылықтарын және тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерді сақтап 

қалу мәнін түсіне білу. 

- Әр түрлі этно мәдениет мен діндерге толерантты болу. 

- Қоғамдық пікір, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарын, әлеуметтік нормалар негізінде және 

олардың кәсіби қызметін әлеуметтік және этикалық құндылықтарын білу. 

 

ӘҚ-10 Әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, өзгерту және белгісіздік 

динамизмін арттыру тұрғысынан географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты 

өзгертуге дайындау 

- Бүгінгі ақпарат ағынына шарлау және тез әлемдік экономикадағы құбылыстар мен 

үдерістерді өзгерту бейімделу қабілеттілігі. 

- Кәсіби қызметімен байланысты жағдайлар мен жағдайлардың түрлі икемді және 

мобильді болу. 

- Белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын білу. 

- Кәсіби және әлеуметтік іс-шаралар көрсету үшін сыни тәжірибесі бағалау және 

елегінен өту қабілеттілігі. 

- Халықаралық сферада өндірістік және қолдану қызметін жүзеге асыру алу 

қабілеттілігі. 

- Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу 

қабілеттілігі. 

- Жаңа жағдайларға бейімделе білу қабілеттілігі. 

- Өзгерістерге икемді жауап және ақылға қонымды тәуекелдерді қабылдап алу 



қабілетілігі. 

 

 

 Кәсіби құзыреттілік (КҚ): 

 

КҚ-1 Экономикалық есепке алу құзіреттілігі 

- Шаруашылық субьектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін керекті мәліметтерді таладу және 

жинақтау қабілеттілігі. 

- Шаруашылық субьектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді жұмыс істеп жатқан нормативті-құқықтық 

базалармен және типтік әдістемелік негізде  есепке алу қабілеттілігі. 

- Ұйым қабылдаған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін көрсету және 

экономикалық бөлімдегі жоспарларды есепке алуды құру үшін қажеттіліктерді орындау 

қабілеттілігі. 

 

КҚ-2 Аналитикалық ғылыми зерттеу құзіреттілігі 

- Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті мәліметтерді өңдеу және 

талдау, жинақтарды жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Алынған қорытындыларды негіздеу және нәтижелерді есепке алып болжам жасау, 

құрал сайман құралдарын таңдай алу қабілеттілігі. 

- Алынған нәтижелерді мазмұнды түрде түсіндіріп беру және талдау жасау, 

стандартты теориялық және эконометриялық моделдердің құрылуының пайда болуы 

және экономикалық процестерге мінездеме беру қабілеттілігі. 

- Басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған мәліметтерді қолдану және кәсіпорын-

ның әртүрлі формадағы жеке меншіктердің, ұйымдардың, ведомостваларды есептілігін 

құру, қаржылық және бухгалтерлік ақпараттады түсіндіріп беру және талдау қабілеттілігі. 

- Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің өзгеру тенденцияларын көрсету және 

отандық және шетелдік статистикалар әлеуметтік-экономикалық процестер және олардың 

пайда болуы туралымәліметтерді түсінндіру және талдау жасай алу қабілеттілігі. 

- Отандық және шет елдік қайнар көздер ақпараттарынқолдана отырып, қажетті 

мәліметтерді болжау жасау, олардың ақпараттық шолу және аналитикалық есеп жасау 

дайындығы қабілеттілігі. 

- Экономикалық саясат аймағындағы іс шараларды бағалау үшін аналитикалық 

материалдар дайындау және стратегиялық шешімдерді микр және макро деңгейде 

қабылдау қабілеттілігі. 

- Ақпараттық технологиялар және заманауи техникалық құралдарының,  

аналитикалық шешімдерді және зерттеу міндеттері үшін қолдану қабілеттілігі. 

 

КҚ-3 Жоспарлы экономикалық құзіреттілік  

- Кәсіпорын қызметінің процедурасын жоспарлау, оның экономикалық стратегиясын 

жүзеге асыру және қалыптастыр, сондай-ақ,  құқығын қолдану және өңдеу қабілеттілігі. 

- Нарық жағдайында бизнес жүргізу моделін құру және экономикалық жүзеге асыру 

бойынша, оның ішінде сыртқы экономикалық байланыс қызметін, тәуекелділікті басқару 

бойынша нұсқамаларды өңдеу қабілеттілігі. 

- Маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық іс шараларды және әр түрлі ұйымның 

саясатын жүргізу және дайындыққа қатысу қабілеттілігі. 

- Кәсіпорынның экономикалық қызметі және ұйымды басқарудағы таңдаған 

варианты, кәсіпорын қызметіне бақылау жасау, қызметкерлерінің стимулын көтеру, 

шаруашылық субьектіні дамыту тиімділігі туралы практикалық шешімдерді кәсіби түрде 

шешу қабілеттілігі. 



-  Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін, сонымен қатар мемлекеттік билік 

органдары және жергілікті өзін–өзі басқаруды жетілдіру бойынша нұсқамаларды, жүзеге 

асыру және талдау қабілеттілігі. 

 

КҚ-4 Жобалық құзіреттілік 

- Арнайы құжаттарды (технико-экономикалық негіздеме, бизнес жоспар т.б) жаңа 

кәсіпорынды ұйымдастыру байланысында техникалық қайта құру  және кәсіпорын 

қызметтін кеңейту, жаңа өнімді енгізу, сонымен қатар, басқа да нормативтік құжаттар 

және бақылауды жүзеге асыруға жобалық стандарттарға талдау жасау, жобалау есептерін 

жүргізу және дайындығын жүзеге асыру  қабілеттілігі. 

- Белгісіз факторлардың есебімен, жобалардың  тиімділігін бағалау қабілеттілігі. 

- Қазіргі заманғы еңбекқақы түрлерін және еңбектегі стимулін өңдеу және еңбек 

процесіндегі және жұмыс орнындағы жобалардың әдістерін енгізе алу. 

- Ұсынылған вариант бойынша басқару шешімдерін бағалау және әлеуметтік – 

экономикалық тиімділік есібімен және мүмкін болатын әлеуметтік экономикалық 

мүмкіндіктерді негіздеу және енгізу қабілеттілігі.  

 

КҚ-5 Дамыту құзіреттілік 

- Өзін-өзі дамытуға, кәсіби шеберлігін және біліктілікті жоғарлатуға талаптану. 

- Математикалық, табиғи және әлеуметтік-экономикалық ғылымындағы және 

олардың кәсіби қызметін қолдануға, оқуға, жаңа білімді алуға, үйренуге қабілеттілігі. 

- Қажетті кәсіби қызмет және магистратурада білім алуды жалғастыруға, сондай-ақ 

көшбасшылық қасиеттерді дамыту мен іскерлікті жүзеге асыру үшін жаңа білімді меңгеру 

дағдысының болуы. 

- Кәсіби қызметті орындауда жоғары мотивациялы болу және болашақтағы өзінің 

мамандығына деген әлеуметтік маңыздылықты сезіну қабілеттілігі. 

 

КҚ-6 Креативті құзіреттілік 

- Жаңа идеяларды генерациялау және сыни ойлауда, инновациялық идеяларды 

авторлық іске асыруда, кәсіби қызметті қалпына келтіре алуда, инновациялық 

қызметсаласында дағдылы біліміді болуда және шығармашылық балама шешімдерді 

табудақабілетті болу. 

- Проблемаларды тұжырымдай отыра, оның шешу жолдарын білу;  шығармашылық 

қабілеттіліктерді дамытуда әдістемелерді қолдана білу; жинақталған тәжірибені 

шығармашылық пайдалану және жаңа әдістерді жасай алу мүмкіндігінің болуы. 

- Әрекет ету қабілеті, тек қана стандарттық ұсынған сызба бойынша ғана емес, 

шығармашылық міндеттердегі қызығушылығының пайда болуы. 

- Шығармашылық проблемаларды шешуде жоғары ынталандырудың болуы,  басқару 

процесінің басқа мүшелерінің шығармашылық қызметін ұйымдастыру және 

қолданыстағы білімдерін пайдалана білуінің болуы. 

 

КҚ-7 Ұйымдастыру құзіреттілігі 

- Экономика аясында нормативтік және құқықтық және нормативтік-инструктивтік 

құжаттар туралы білімінің болуы. 

- Ұйымдастыру құрылымын жобалау қабілеттілігі, жауапкершілікті бөлу және 

олардың делегация негізіндегі жауапкешілігінің маңыздылығын. 

- Басқарушылық шешімдерді әзірлеуге қатысып және оның өз лауазымдық 

міндеттерінің аясында осы шешімдерді жүзеге асыру үшін жауапты болу, шешімдердің 

әсерін бағалау қабілетілігі. 

- Орындаушы пәндердің жоғары деңгейде болуы, ұйымдастырушылық қабілеттілікке 

ие болуы. 



 

КҚ-8 Экспертті-аналитикалық құзыреттілік 

- Аналитикалық орталықтар, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардағы, жаппай 

ақпарат құралдары қызметінде жұмысқа ақпараттарды қамтамасыз ету қабілеттілігі. 

- Статистикалық материалдарды, күтілетіннәтижелерді болжаудағы талдау 

қабілеттілігі. 

- Қорытындыларды дәйектеу және ақпаратпен сауатты жұмыс жасай білуді анықтау 

және талдау мәселелерін білу қабілеттілігі. 

 

 



2.1 Оқыту нәтижелерінің картасы

ӘҚ1 ӘҚ2 ӘҚ3 ӘҚ4 ӘҚ5 ӘҚ6 ӘҚ7 ӘҚ8 ӘҚ9
ӘҚ 

10
КҚ1 КҚ2 КҚ3 КҚ4 КҚ5 КҚ6 КҚ7 КҚ8

I. Жалпы модульдері

Қазақ (орыс) тілі 1 1 1 1 1 1 1 7

Шет тілі 1 1 1 1 4

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Кәсiби қазақ (орыс) тілі 1 1 1 1 1 5

Кәсіби бағытталған шет тілі 1 1 1 1 1 1 1 7

Тілдік іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 1 1 1 1 5

Философия 1 1 1 1 1 1 1 7

а) Саясаттану және әлеуметтану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

б) Мәдениеттану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

в) Мәңгілік ел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) ТҚН, экология және тұрақты даму 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Еңбекті қорғау 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Саламатты Қазақстан 1 1 1 1 1 1 6

а) Жетістік философиясы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

б) Құқық негіздері 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

в) Медиация негіздері 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

II. Мамандық модульдері

Негізгі базалық модульдері

Экономикадағы математика 1 1 1 1 1 5

Экономикалық теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Микроэкономика 1 1 1 1 1 1 1 7

Макроэкономика 1 1 1 1 1 1 1 7

Халықаралық экономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

а) Экономикалық ілімдер тарихы 1 1 1 1 4

б) Қазақстанның экономикалық дамуы 1 1 1 1 1 1 6

в) Экономика дамуының тарихы 1 1 1 1 4

а) "Экономика" мамандығына кіріспе 

және кеңселік жұмыс негіздері
1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қазақстан Республикасының білім 

жүйесі
1 1 1 1 4

в) Электрондық үкімет 1 1 1 1 1 1 6

а) Кәсiби әдеп 1 1 1 1 1 5

б) Логика 1 1 1 1 4

в) Шешендік өнер 1 1 1 1 4

а) Экономиканы мемлекеттік реттеу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

б) Экономикалық саясат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

в) Экономиканы жоспарлау және 

болжау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) Жанжалдасу әрекетi 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Байланыстану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

в) Жаппай коммуникациялаудың 

теориясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 1 1 1 1 4

Менеджмент 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) Маркетинг 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Маркетингтік зерттеулер 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Маркетингті басқару 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) Халықаралық маркетинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

б) Әлемдік экономика және 

халықаралық экономикалық қатынастар
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

в) Жеке тиімділікті басқару 1 1 1 1 1 1 1 7

а) Қаржы 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Корпоративтік қаржы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

в) Қаржы нарығы және делдалдары 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Қор нарығының қаржылық аспаптары 1 1 1 1 1 1 6

в) Құнды қағаздар нарығындағы 

қызметті ұйымдастыру
1 1 1 1 1 1 6

Өндірістік ic-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Модуль атауы Пән атауы

Пәнге 

компетенция 

саны

Модульге 

компетенция 

саны

Құзыреттердің кодтары

Кәсіби құзыреттерӘмбебап құзыреттер

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

15

Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы

15

Мамандыққа кіріспе 18

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі
16

16

Экономикалық-

математикалық 

дайындау



а) Бухгалтерлiк есеп 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қаржылық есеп 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Басқару есеп 1 1 1 1 1 1 1 7

а) 1С: бухгалтерия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

б) Бухгалтерлік есепті 

компьютеризациялау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

в) Практикалық аудит 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Кәсiпорын экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

а) Табиғатты пайдалану экономикасы 1 1 1 1 1 1 6

б) Экологиялық менеджмент 1 1 1 1 1 1 6

в) Кәсiпорын қызметiнiң экологикалық-

экономикалық бағасы
1 1 1 1 1 1 6

Кәсiпкерлiк 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

а) Кәсiпорынның қызметiн жоспарлау 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Бизнес-коммуникация негіздері 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

в) Халықаралық бизнес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Өндірістік ic-тәжірибе 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Ұсынбалы А траекториясы

Персоналды басқару 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Еңбекке ақы төлеу мен шығындарды 

басқару
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Еңбектi мөлшерлеу және ұйымдастыру 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Баға белгілеу 1 1 1 1 1 1 1 7

Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Кәсiпорын қызметiнiң экономикалық 

қауiпсiздiгi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Өндірісті ұйымдастыру 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Кәсіпорынның инвестициялық қызмет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Өндiрiстiк менеджмент 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Бизнес жоспарлау және технологияның 

коммерциализациясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Кәсiпорынның экономикалық 

стратегиясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

талдау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Ұсынбалы Б траекториясы

Еңбек нарығының экономикасы 1 1 1 1 1 1 6

Нарықтық инфрақұрылым 1 1 1 1 1 1 1 7

Сапаны басқару 1 1 1 1 1 1 6

Салалық экономика 1 1 1 1 1 1 1 7

Салалық нарықтарды талдау 1 1 1 1 1 1 1 7

Электрондық бизнес 1 1 1 1 1 1 1 7

Бәсеке және монополияға қарсы саясат 1 1 1 1 1 1 1 7

Құрылыс экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Әлеуметтік сфераның экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Агроөнеркәсіптік кешен экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Қозғалмайтын мүлік экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Аймақтық экономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Кәсіпорындағы экономика және басқару 

(сала бойынша)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Ұсынбалы В траекториясы

HR-менеджмент 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Келісім жүргізу тактикасы және 

дипломатия негіздері
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Халықаралық менеджмент 1 1 1 1 1 1 1 1 8

СЭҚ мемлекеттік басқару 1 1 1 1 1 1 1 7

Кәсіпорынның СЭҚ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Дағдарысқа қарсы басқару 1 1 1 1 1 1 1 7

Мемлекеттің экономикалық қауiпсiздiгi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Шет елдер экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Халықаралық сауда 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Интеграциялық үдерістердің 

экономикасы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Сыртқы сауда операциялардың 

технологиясы және ұйымдастыру
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Әлемдік тауар нарықтары 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Капиталдың әлемдік қозғалысы 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Салалық 

нарықтардың 

экономикасы

Мемлекеттің 

экономикалық  

қауiпсiздiкті басқару

9

Электрондық бизнес 

және монополияға 

қарсы саясат

Баға белгілеу және 

бәсеке қабілетілігі 
11

7

Дипломатия 

негіздері және 

халықаралық 

менеджмент

Сыртқы 

экономикалық 

қызметті басқару

Аймақтық және 

салалық экономика

Әлемдік экономика 16

Кәсіпорынның  

экономикалық 

қызметі

17

Тәуекелдердi 

басқару
10

Кәсіпорынның 

дамуыны басқару
14

10

8

15

11

8

11

Еңбек экономикасы

Нарық 

инфрақұрылымын 

басқару



Модуль атауы Құзыреттер Пән атауы Оқыту нәтижелері

I. Жалпы модульдері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, Қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, Шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ4, КҚ5, 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ5, Кәсiби қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ5, Кәсіби бағытталған шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ5, Тілдік іс-тәжірибе

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ6, Қазақстанның қазіргі заман тарихы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Философия 

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, КҚ5, 

КҚ7, 

а) Саясаттану және әлеуметтану

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, КҚ5, КҚ7, б) Мәдениеттану

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ2, КҚ4, КҚ5, КҚ7, в) Мәңгілік ел

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, а) ТҚН, экология және тұрақты даму

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, б) Еңбекті қорғау

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, КҚ2, КҚ5, в) Саламатты Қазақстан

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

а) Жетістік философиясы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ5, КҚ7, 

б) Құқық негіздері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

в) Медиация негіздері

2.2 Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы
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A. Қазақ тілі, орыс тілі және шет тілінің грамматикасын, фонетикасын  және морфологиясын білу, кәсіби деңгейде сөйлесу үшін арнайы мамандандырылған 

терминдерді білу; ақпаратты автоматтандыру арқылы өңдеудің негізгі қағидаларын білу, мәселені шешу алгоритмін білу, ақпаратты қамтамасыз етудің 

негізгі әдістері мен қауіптіліктерін білу; 

В. Ақпаратты іздеу мен сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану, іс жүргізудің автоматтандырылған жүйелерін қолдана білу, ақпаратты қорғау мен 

қолдану әдістерін білу, кәсіби білімді арттыру мақсатында электронды оқыту жүйелерінің түрін білу;  негізгі кеңселік қағаздармен, деректі қағаздармен 

жұмыс жасауды білу мен дағдылану,  ақпаратты іздестіру мен өңдеуде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану, тәжірибеде 

коммуникация құралдарын мамандандырылған кәсіби термиологиялармен  халықаралық  қоғамда қолдану, сонымен қатар интерактивті білім мен ақпараттық 

байланыстарды пайдалану;  

С. Кәсіби аймақта және күнделікті өмір сүруде пайда болатын жайттарға байланысты ақпаратты үш тілде зерттеу және негізгі факторлары мен шарттарын 

анықтай алу; максимальді тиімділікке жету мақсатында ғылым және қоғам заңнамаларына сай шешім қабылдай білу; 

D. Адамдармен араласу кезінде құрылымдық байланыс түрін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде орнату, ауызша және жазбаша түрде әңгімелесу 

мен келісім – шарттарды құру;  түрлі сұхбаттама түрлерін жүргізу: сұхбат – алмасу ойлары, сұхбат-әңгімелесу; кәсіби маңызды мәселе бойынша бос 

әңгімелесулерді жүргізу; күнделікті және кәсіби өмірдегі оңай ақпараттық хабарламаларды түсіну, ақпараттық хаттардың негізгі мәтіндерін түсіну, 

зерттелетін тақырып бойынша әңгімелесулерді жүргізу; тілді дамытушылардың сұхбаттама мен монологиялық сипаттағы  түпнұсқалық сөздерін тыңдау 

мен түсіну, мәтінді оқу және максимальді нақты түрде ұғыну, ақпараттарды таңдап алу мен ақпараттарды тарату:  

E. Заманауи білім алу технологияларын қолдану негізінде өз бетінше жаңа білім дағдыларын меңгеру, оқи алу икемділігі, жаңа білімдер алу және оларды 

кәсіби қызметте пайдалана білу, өз сөйлеу қабілетін жетілдіру және лексиконды кеңейту.
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А. Қоғамдық және әлеуметтік ғылым аймағында  негізгі оқытуды үйрету,  мемлекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартында қарастырылған көлемді 

оқыту жүйесінде берілген модуль құрамына кіретін пәндердің болуын қадағалау,  Қазақстанның өркениет жолындағы мәдениеттік орны және негізгі 

мәдениет құндылықтарына үйрету; ҚР негізгі заңнамаларын білу,  өмірлік іс-әрекеттерін қауіпсіз ету аймағындағы нормативтік актілерді білу, қоршаған 

ортаны қорғау, табиғат және қоғаммен байланысты негізгі заңнамаларды білу, экономикалық процестерді дамыту заңдылықтарын білу; әлемді тану 

сипатындағы негіздемелерді түсіну мен білу, табиғи, қоғамдық және экономикалық құбылыстар мен құқықтық нормаларды білу.

B.  Ғылыми тарихи зерттеулер мен әлеуметтік - қоғамдық сипаттағы зерттеу жұмыстарын жүргізуде, білім беру аймағындағы саясатты жүзеге асыру 

мақсатында өз білімдері мен дағдыларын пайдалана алу,  қоғамдық -саясаттану және әлеуметтік процестерді дамыту үрдісіне кіретін тәжірибеде өз білімін 

пайдалану және кәсіби қызмет түрін анықтау мен ескеру қабілеттілігін анықтау; құқықтың тәжірибелік мағынасын ұғыну, құқықтық салаларды білу, ТЖ 

адамдарды қорғау мақсатында қауіпсіздік шараларын жүргізу; электронды техниканы қолданудың және ақпараттың негізгі түрін пайдалану мен 

мәліметтерді өңдеудің практикалық дағдыларын меңгеру.

C. Жеке басының қызметі мен рефлексін бағалау қабілеттілігі, отандық әлеуметтік баламаны таңдауда өзінің ойын білдіру қабілеттігі, қоғамдық, әлеуметтік 

пәндер аймағында өз ойын білдіру, жоспарын бағалай білу және де шешімдерін қорытындылау қабілетінің болуы; табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану 

және экологиялық жайттарды сипаттау; экологиялық және экономикалық жүйелерді критикалық тұрғыда мағынасын түсіну; қарапайым жоспарды жобалау 

барысында және күнделікті жұмыс үшін құжаттардың электронды нұсқасын құрастыру барысында компьютерлік техниканы қолдана білу қабілеті; 

компьютерлік техниканың конфигурациясын сауатты таңдай білу қабілеті.

D. Мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, пікірталаста өз дәлелдемелеріне айқын болуы мен өзгелерді өзінің ойына сендіру, сонымен қатар өз ойларын 

әлеуметтік-қоғамдық тақырыптарында жеткізе білу. Ауыздан-ауызға тарайтын ақпараттардың мәнін жоғалтпай тиімді жеткізе білу, тұлғааралық 

байланысуды құру; құқықтық актілерді заңды түрде сауатты айтып беру, экономикалық  құбылыстар және процестерді пайда ету түрлері мен негізгі 

өзектіліктерін жүйелей білу; кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи техника құралдарын және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

білу қабілеті.

E. Қажетті материалды жеке зерттей білу, ары қарай оқуға қажетті ғылыми-зерттеу жұмысын өңдеу мен бағалау. Өмір сүру барысында өзін өзі тану, өзін өзі 

тәрбиелеу, өзіне өзі білім беру және өзін өзі дамыту туралы уәждемені құру,  аса жоғары қызметтік және жартылай кәсіби білімі мен мүмкіншіліктері 

негізінде туындаған мәселелерді тез шешуге бейімделу, қазақ мәдениеті (менталитет), қазақстандық рухани бағалау мәнмәтінінде өзінің кәсіби – 

мобилизациялау қасиеттерін көрсету мен жүзеге асыру, сонымен қатар басқа да мәдениет саласында және білім беру аймақтарында өзінің кәсіптілігін 

көрсете білу; жаңа білім алу мақсатында оқу қабілеттілігі, математикалық, табиғаттық, құқықтық және экономикалық ғылым саласында оқу және алған 

білімдерін  кәсіби қызмет саласында қолдана білу. Өзін-өзі дамытуға, біліктілікті көтеруге және кәсіби шеберлікті арттыруға деген талпыныс.



II. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, Экономикадағы математика

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ5, 

Экономикалық теория

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Микроэкономика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Макроэкономика

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, 

Халықаралық экономика

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ2, КҚ5, а) Экономикалық ілімдер тарихы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Қазақстанның экономикалық дамуы

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ2, КҚ5, в) Экономика дамуының тарихы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ5, а) "Экономика" мамандығына кіріспе және 

кеңселік жұмыс негіздері

ӘҚ3, ӘҚ4, КҚ2, КҚ5, б) Қазақстан Республикасының білім жүйесі

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, КҚ2, КҚ5, в) Электрондық үкімет

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, а) Кәсiби әдеп

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, КҚ5, б) Логика

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, КҚ5, в) Шешендік өнер

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ5, 

а) Экономиканы мемлекеттік реттеу

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ5, 

б) Экономикалық саясат

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, в) Экономиканы жоспарлау және болжау

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ5, КҚ7, а) Жанжалдасу әрекетi

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, 

б) Байланыстану

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, 

в) Жаппай коммуникациялаудың теориясы

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ5, Оқу (танысу) іс-тәжірибе

А: -қазіргі дамуының негізгі бағыттарын экономика саласындағы функциялары мен ұйымдастыру-техникалық бөлімшелерінің құрылымын жасау, ішкі 

тәртіптің негізгі ережелерін білу білу;

- білім беру жүйесінің негізгі элементтерінің білу;

- электрондық үкіметтің ұғымдарын мақсаты мен функцияларын білу;

- экономиканы мемлекеттік реттеудің мемлекеттік араласудың құралдары мен әдістерін теориялық және әдістемелік негіздерін білуі;

- қазіргі заманғы макродеңгейдегі экономиканы болжау, және жоспарлаудың әдістері мен әдістемелерін негізгі ұғымдарын білу;

- кәсіби этика мәнін және оның негізгі санаттарын түсіну; 

- негізгі (қарапайым) ойлағыштық нысандарын, олардың қасиеттері мен заңдарын білу;

- риторикалық білімнің негізгі даму кезеңдері туралы, риториканың ғылым және өнер ретінде мәні мен  маңызын білу;

-техникалық тұрғыдан сауатты жазуға,  өндірісте жұмыс процесінде негізгі проблемалармен міндеттерді білу;

В: экономика саласындағы техникалық прогрестермен байланысты, жалпы процестер мен құбылыстарды жіктеуді білу;

-жалпы қағидаларына сәйкес құжаттарды жасай білу; 

- экономикалық категориялар мен кәсіби қызмет бағыт арасында түсінік жүргізуді, өндірістік жағдайларды талдау, зерттеу жүргізе білу;

-макродеңгей процесінде экономикалық құбылыстардың өзара байланысын  салыстырып талдай білу;

-қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны әлеуметтік экономикалық процестер мен құбылыстар туралы деректер және зерделеу статистика және талдау 

үшін үлгі әдістемесін қолдана білу;

-экономикалық агенттердің экономикалық дамуын болжауға, процестер мен құбылыстардың макродеңгейлік пайда болуын салыстыруды білу;

- өз кәсібі ретінде нормативтік әдеп білімін пайдалана білу;

С: - қатаң, дәйекті, ұтымды дәлелді  (дұрыс қағидалары бойынша), яғни қисынды ойлай білу;

-мүмкін болатын  әлеуметтік-экономикалық салдарларын, басқарушылық шешімдерді тәуекелдерді ескере отырып өңдеуді   білу;

- экономикалық салада мемлекеттік шешімдер қабылдауды және тиімсіз  себептерді анықтауды білу;

- мемлекетте жүргізілетін экономикалық саясатының тиімділігін бағалауды білу;

D: техникамен - іскерлік хат алмасуды білу;

-ауызша емес іскерлік қарым-қатынас және техникамен және келіссөздер жүргізу процесінде сөйлесе білу;

- көзбен, эмоциялық және интеллектуалдық аудиториямен байланыс орнатуды білу;

- техниканы игере білу;

Е: -білімді, жаңа білім және оны кәсіби қызметте қолдана алуды білу.
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А: -негізгі құрылымдық-логикалық теориясының математикалық модельдерді, негізгі оптимизациялық жүйелердің элементтерін білу;

-  базалық экономикалық категорияларды, макроэкономика микроэкономика, қаржы, экономикалық даму түсініктерін білу;

- математикалық жәнеэкономикалық талдау әдіснама мен әдістерін білу;

-  экономика тарихының кезеңдерін білу;  

- экономикалық ғылымның жетекші мектептер мен бағыттардың негізгі ерекшеліктерін білу;

- экономикалық ойдың даму логикасының тарихын, өзгерту және оның мектептегі негізгі оқу-жаттығуларын білу; 

- Қазақстанның экономикалық даму құрылымын білу;

- қаржыны басқару механизмін құру және мемлекеттің макро және микро деңгейдегі  қаржы жүйесін дамытуды білу;  

- микро-макро деңгейдегі қаржы қызметін сипаттайтын, қазіргі заманғы жүйені есептеу көрсеткіштерін талдаудың құрылу негіздерін білуі;

В: - микро және макроэкономиканың өзекті мәселелері талдауды білу;  

-  экономикалық фактілер түсінігінғылыми дағдыда білу;

- қарапайым математикалық модельдердің құрылуын білу; 

- экономикалық талдау моделін, оны экономикалық құбылыстарды зерделеу кезінде пайдалана білу;

- шаруашық реттеу аймағында басқада нормативтік актілер мен заңдарды дағдыларына қарай қолдану;

- экономикалық жағдайларды дағдыларына қарай жүргізуді білу;  

С: - экономикалық дамуының заңдылықтарын ескере отырып экономиканың ең жоғары экономикалық әсерге қол жеткізу негізінде шешім қабылдауын білу;

- өнеркәсіпті басқару жетілдіру жолдарын айқындау,  құрылыс, шаруашылық механизмді жетілдіруді білу;

-практикада пайдалануға алған білімдерін  жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың нәтижелерін бағалауды білу;

- елдегі макроэкономикалық ахуалдың экономикалық өсудің жолдарын айқындауды,нақты бағалау үшін білімді қолдану және оны  білу;

D: - командада жұмыс істеуді білу; 

Е: -жаңа білімге ие болу және оны кәсіби қызметте қолдана алуды білу.
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ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, 

КҚ7, 

Менеджмент

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ6, а) Маркетинг

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Маркетингтік зерттеулер

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, в) Маркетингті басқару

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, 

а) Халықаралық маркетинг

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ5, 

б) Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, в) Жеке тиімділікті басқару

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, а) Қаржы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, 

б) Корпоративтік қаржы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, 

в) Қаржы нарығы және делдалдары

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Қор нарығының қаржылық аспаптары

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, в) Құнды қағаздар нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Өндірістік ic-тәжірибе 1

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, а) Бухгалтерлiк есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, б) Қаржылық есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, в) Басқару есеп

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ7, а) 1С: бухгалтерия

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ7, б) Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ7, в) Практикалық аудит

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ5, 

Кәсiпорын экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, а) Табиғатты пайдалану экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Экологиялық менеджмент

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, в) Кәсiпорын қызметiнiң экологи-калық-

экономикалық бағасы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, 

Кәсiпкерлiк

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, а) Кәсiпорынның қызметiн жоспарлау

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, 

КҚ2, КҚ3, КҚ5, 

б) Бизнес-коммуникация негіздері

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ5, 

в) Халықаралық бизнес

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, 

Өндірістік ic-тәжірибе 2

А: -сыртқы нарықтардағы маркетинг кешенін іске асыру ерекшеліктерін білу;

- халықаралық компаниялардың қазіргі заманғы жай-күйі мен даму үрдісін  білу;

- ХЭҚ және әлемдік шаруашылықтың   үрдістері мен қайшылықтарна тән заңдылықтарды білу; 

- елімізде және шетелдерде еңбекті тиімді ұйымдастыру бойынша қозғалыс даму кезеңдерінің тарихын, принциптерін білу;  

-халықаралық бизнес стратегиялық шешімдер әзірлеу және іске асыру мүмкіндігін білу;

- бағалы қағаздарды тіркеу жүйесінің  және  депозиттік-клирингтік инфрақұрылымды, шет елдердегі бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру негізін, қор 

нарығының дамуы мен құрылу тарихын білу;

- халықаралық маркетингтік орта мен  халықаралық нарықтағы  перспективалық зерттеу анықтау әдістерін білу;

В: -халықаралық маркетинг ортасын талдай білу; 

- сыртқы нарықтардағы маркетинг кешенін іске асыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлай білу; 

- негізгі макроэкономикалық сипатқа салыстырмалы талдау жүргізуді, мемлекеттің қаржы жүйесіндегі ұлттық ерекшеліктерді есепке ала отырып және 

олардың қор нарығында талдау жасай білу;

- SMART қағидалары бойынша әр түрлі кезеңдерде жеке мақсаттады іске асыру жоспарларын әзірлей білу;

С: - қор нарығының саласындағы заңнамалық актілерге баға беру талдау және білу;

- биражалық іс және бағалы қағаздар нарығының қызметі мен маңызын сипаттайтын негізгі ережелерді  қалыптастыру қажеттілігін, бағалы қағаздар 

нарығының кәсіби қатысушыларының қызметі, бағалы қағаздар түрлері және биржалық қор нарығының қалыптасуы туралы, бағалы қағаздар, бағалы 

қағаздар нарығында  инвесторлар мен эмитенттердің биржадан тыс бағалы қағаздар және қор биржасының айналымын ұйымдастыруды білу;

D: - кәсіби міндеттерін орындау барысында жоғары нәтижелі көрсеткіш көрсету үшін, көпшілік алдында сөз сөйлей білу;

- жұмыс орнын тиімді және ұтымды пайдалану, мәдениеті ойлай алу, көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын ұйымдастыру ережелерін, жалпылама және 

ақпаратты талдауды білу;

Е: - менеджердің құзіреттілігін дамыту және игере білу.
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А:-Кәсіпорынның экономикалық мехенизмінің жұмыс істеу қыметін білу;

-бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық және басқарушылық есеп негіздерін білу;

-қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық аспектілерін білу;

В: - сыртқы макро - және микроортада бизнестің талдау әдістері қолдана отырып, таба білу;

- кәсіпорын қызметінің жоспарларының әзірлеу тәртібі мен мазмұнын түсіну; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны макроэкономикалық көрсеткіштер мен әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштер есептеулерін ескере отырып әдістемелер өткізуді түсіну;

- 1С бағдарламасында жұмыс істеу қабілеті;

С: нақты жағдайды таңдау ең тиімді басқару шешімдерін қабылдау әдістері мен персоналды басқарудың қатысуымен тиімді әдістері талдай білу;

- кәсіпорындар қызметінің жоспарларын жасай білу;

- нарықтық мүмкіндіктерді талдай білу;

-басқару ұйымдарын қажетті деңгейде шешу үшін;

-басқарушылық міндеттерді орындау кезінде туындайтын кәсіби қызметті әдіснамаға енгізу;

-маркетинг саласындағы жоспарлық-басқарушылық шешімдерді стратегиялық, тактикалық және операциялық деңгейлерде жасай білу;

-кәсіби қызмет саласындағы әр түрлі тараптар (өндірістік, мотивациялық, институционалдық және т. б.) экономикалық агенттердің мінез-құлқының, даму 

үрдісін объектілерінің дағдыларын критикалық бағалау;

D: -тиімді коммуникация құруға, берілетін ақпараттарды мағынасын жоғалтпай құра білу; 

-айналаны мұқият тыңдау арқылы командада жұмыс істей алу;

Е: -қазіргі заманғы білім беру технологиялары өз бетімен жаңа білім алуды пайдалану негізінде дағдысын меңгеру.



Ұсынбалы А траекториясы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, 

Персоналды басқару

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ4, КҚ5, 

КҚ7, 

Еңбекке ақы төлеу мен шығындарды басқару

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ4, КҚ5, 

КҚ7, 

Еңбектi мөлшерлеу және ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Баға белгілеу

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, КҚ6, 

Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, 

Кәсiпорын қызметiнiң экономикалық 

қауiпсiздiгi

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, 

Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер

А: -тауар нарықтарының жалпы заңнамалық бағасының қалыптастыру негізгін білу;

-баға саясатын жүргізу және баға қалыптастыру әдістері мен факторларын мен қағидаларын білуі;

- стратегия және тактикалар баға белгілеу, баға жүйесі мен түрлерін білу; 

- баға белгілеу саласындағы мемлекеттік саясатты білу;

- фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін тұжырымдамалар және стратегияларды,  мақсаттарын, міндеттерін, білу; 

- бәсекеге қабілеттілікті бағалау әдістерін білуі;

В: - ұйымдардың баға саясатын талдау кезінде теориялық алған білімдерін қолдана білу;   -әр түрлі баға белгілеу факторларының есебімен үстеме бағаны 

айқындауды білу;

-экономиканың түрлі салаларында нақтылы мәселелерді шешуге практикалық қызметінде туындайтын баға белгілеуді оқытуды білу;

- баға қалыптастыру әдістерін білу; 

-экономиканың түрлі салаларында баға белгілеудің  нақты  мәселесін шешу, мамандардың практикалық қызметінде туындайтын дағдыларын білу;

-нарықтағы экономикалық конъюнктураның әдістерін білу;

-операциялық маркетингтің міндеттерін шешу және орналастыруды үйрену;

- бәсекеге қабілеттілік аймағында терминалогиялар мен негізгі түсініктерді білу;  

- бәсекеге қабілеттіліктің бағалау әдістерін білу; 

С: - баға белгілеу,практикалық қызметінде пайда болатын проблемаларды шешуге және   алынған білім негізінде талдауды, болжауды білу

- фирманың бәсекеге қабілеттілік стратегиясын қалыптастыруды білу; 

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.

А: - қазіргі заманғы кәсіпорындарда экономикалық қауіпсіздік жүйелерінің қызметінің теориясы мен әдіснамасын білу;

- ұйым қызметінде келісім шарт туралы білу; (міндетті құқықта), бизнес бойынша әріптестермен жанжалдарды өз  мүддесін қорғауды қамтамасыз ететін 

және залалдар мүмкіндігін барынша азайтуды білу;

- тәуекелдерді басқару кезеңдерін, тәуекелдердің сәйкестендіру әдістерін білуі;

- кәсіпорындар деңгейінде интеграцияланған тәуекел менеджментінің тұжырымдамасын білу;

- тәуекелдің сандық және сапалық әдістерін талдауды білу;

В: - бизнесті жүргізу кезінде заңдық жауапкершілікті, оның түрлері және құқықтық санкцияларын қолдану шарттарын, мемлекеттік органдардың заңсыз 

әрекеттерінен қорғау туралы тәсілдері мен іскерлік серіктестерін түсіну;

- қойылған міндеттерді орындау және сондай-ақ тиісті мүдделі қызметтерге білікті әдістерін қолдануды,  кәсіпорынның меншік иелеріне, лауазымды 

адамдарға экономикалық қауіпсіздік туралы бастапқы ақпаратты беруді білу;

- дағдарыс жағдайында сондай-ақ қызметкерлердің  контрагенттік тексеру барысында негізгі алгоритмін қолдана білу;

С: - қауіпті жағдайларды дамытуда нақты қауіпті тәуекелдердің нәтижелерін талдау жасау, өңдеу және  болжауды бағалауды білу;

  - тәуекелді басқарудың тиімді шаралары бойынша ұсынымдарды, тұжырымдарды талдауды, нәтижелерін пайдалануды білу;

-алдын ала  жоспарлауға  және қажет болған кезде тәуекел деңгейін төмендету жөніндегі шараларды қолайлы жүзеге асыруды білу;

- басқару тәуекелінің тәжірибелік қабылдануын білу; 

D: - ойлау, ақпаратты жинақтау, талдау, мақсаттары мен оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетінің болуы;

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: - жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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А: -фирмада басшы кадрларды басқарудың тиімділігін қамтамасыз етудегі рөлін білу;

-қызметкерлердің әдістерін бағалау және критерилерін білу;

- еңбек процестерін жобалау тәжірибемсінде,еңбекті ғылыми ұйымдастыру негіздерін, әдістерін,  теорияны ұйымдастыруды білуі;

- персоналды ынталандыру және принциптері мен негіздерін  ынталандыру жүйесін қалыптастыру, оның ішінде еңбекақы төлеуді білу;

В: персоналға сарапшылық бағалау жүргізуді, персоналды таңдап алуды, персоналдың қажеттілігін жоспарлауды  білу;

- жұмыс уақыты шығынын  және еңбек процестері талдау дағдыларын  қолдануды білу;

- ғылыми ұйымдарда еңбекақы төлеу   қағидаларын қолдана білу;

-  өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау дағдыларын енгізе білу; 

С: - жұмыс уақыты шығынын және еңбек процестерінің дағдыларын  қолдануды талдай білу;

-Еңбек нормаларын және еңбекақы төлеу жүйесін, еңбек процестерін, экономикалық, техникалық және әлеуметтік факторларды ескере отырып, кәсіпорын 

қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында кешенін талдай білу;

-еңбек ақы төлеу бағытындағы құралдарды қолдауды бағалауды білу;

жұмыс пен қызмет, өндіріс шығындарын талдау және өнімдерді сатуды, жоспарлау және талдау, болжам жасай білу;

D: - мәдени ойлау, ақпаратты жинақтау, талдау, мақсаттары мен оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетінің болуын білу; 

-иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: - жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Өндірісті ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, КҚ6, 

Кәсіпорынның инвестициялық қызмет

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Өндiрiстiк менеджмент

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ5, КҚ6, 

Бизнес жоспарлау және технологияның 

коммерциализациясы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

Кәсiпорынның экономикалық стратегиясы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, 

КҚ7, 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау

Ұсынбалы Б траекториясы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ5, Еңбек нарығының экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Нарықтық инфрақұрылым

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ5, Сапаны басқару

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Салалық экономика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Салалық нарықтарды талдау

А: -еңбек нарығын және еңбек қатынастарын қалыптастыру ерекшеліктерін экономика негіздерін білуі;

- жалақы және еңбекке мотивациясын ұйымдастыру принциптерін білу;

- өнім сапасын басқарудың негізгі мақсаттарының білу;

-сапа жүйелерін жасау кезінде шешетін міндеттерді білуі;

- әдіснама, ұйымдар мен өнім сапасын басқарудың құқықтық негіздерін білуі;

- тауарлар мен қызметтер нарығының жай-күйін сипаттайтын негізгі терминдер мен ұғымдар білу;

- тауарлар мен қызметтер нарығының даму негізгі принциптерін  бағалау және болжауды білу;

В: - өнім сапасын басқару үшін қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыруды білу;

- сапаны басқару саласындағы нормативтік құжаттаманы пайдалана білу;

- статистикалық модельдеу және болжау нарығында, қазіргі заманғы әдістерді қолдануды білу;

С: - өнім сапасының деңгейі бағалай білу;

- нарықтық белсенділікте негізгі көрсеткіштерді болжауды және модельдер мен байланыс салуды білуі; 

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.

А: -салалық экономика салалық нарықтардың негізгі санаттарын білу; 

-экономикалық қызмет резервтерінің әдістерін білу, іздеу тиімділігін арттыру;

-нарықтық құрылымдар зерттеуде құрал-саймандардың экономикалық талдау білу;

-базарлар мен фирмалар, отандық және шетелдік тәжірибені нарықтық құрылымдардың  зерттеу саласында салалардың заңдылықтарын білу;

В: -экономикалық құбылыстардың даму үрдістерін жүйелеу деректер, кестелер, сызбалар қажетті талдау, жинақтау және анықтай білу;

-мемлекеттік реттеудің салалық құрылымының білімін дамыту саласындағы мүмкіндіктері мен қажеттіліктерді білу; 

- салалық нарық теориясы мен практикасын дамытуды түсіну;

С: -ұсыныстар мен ұсынымдарды негіздеуде дәлелді қорытынды шығаруды білу; 

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.

A: - өндіріс және кәсіпорынның өндірістік  инфрақұрылымды ұйымдастырудың негізгі білу;

- инвестициялық қызмет және экономикалық инвестицияның мазмұны мен мәнін білу;

инвестициялық механизмінің негізгі элементтерін білу;

-инвестицияларды қаржыландыру көздерінің негізгі тәсілдерін таңдау;

-бизнес - жоспарды әзірлеу түсінігі  және бизнес-жоспарлау процесінің, бизнес - жоспардың мақсаттары мен мәнін білу;

-өндірістік процестерді ұйымдастырудың заңдылықтарын білу;

-кәсіпорында негізгі және қосалқы өндірісті басқару әдістерінің және принциптерін білу;

-кәсіпорынның стратегияларының негізгі функционалды әдістерін және ерекшеліктерін әзірлеу мазмұнын білу;

-қаржы-шаруашылық қызметінің бәсекеге қабілеттілігін ұстап тұру үшін, ағымдағы кезеңде және ұзақ мерзімді перспективадағы мәнін білу;

В: -өнеркәсіптік және экономикалық және қаржылық қызметін талдау әдістерін  түсіну;

-өндірістік бағдарламаның және кәсіпорын ресурстарының өндірістік қуатын жоспарлауды білу;

-түрлі басқару жүйелерін параметрлерін есептеу үшін операциялық және жоспарлау әдістерін әдістерін пайдалануға  қабілеті;

- сараптамалық бағалау, басқару қазіргі заманғы оргтехниканы экономикалық-математикалық әдістерді қолдануға қабілеті;

- өнім сапасын бақылау өндірістік және қызмет көрсету жоспарларын әзірлеу үшін қабілеті;

-инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу қабілетін білу;

C: -материалдық және қаржы ресурстарын ұтымды пайдалануға бағытталған өндірістің тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу, өндіру 

жүйелерін ұйымдастыруды білу;

-өз өнімдерін кәсіпорын, тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін дамыту стратегиясын болжау қабілеті;

-ұйымның инвестициялық қызметін бағалауды білу;

 -компания, оның өтімділігі, төлем қабілеттілігі, несие қаржылық жағдайын бағалау қабілетін білу;

-функционалдық бизнес стратегиясын жасай білу;

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ3, КҚ5, Электрондық бизнес

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ3, КҚ5, Бәсеке және монополияға қарсы саясат

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Құрылыс экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, Әлеуметтік сфераның экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Агроөнеркәсіптік кешен экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ4, КҚ5, Қозғалмайтын мүлік экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, Аймақтық экономика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ5, КҚ7, 

Кәсіпорындағы экономика және басқару (сала 

бойынша)

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау

А: -берілген ұйымдар және сақтау орындарын құру қағидаларының  негізгі мақсатында оларды басқару қызметін жоспарлауды және бақылауды және 

басқару шешімдерін қабылдауды, білу;

- бәсекелестік теориясының негізін білу; 

- қазіргі заманғы бәсекеге қабілеттілікті қолдауды және бәсекелестік күресді білу;

-мемлекеттің монополияға қарсы саясатын құрайтын, оның нысандары мен ережелерін білу;

- монополизмді еңсеру тәсілдерін  және бәсекелестікті дамытуды білу;

В: - заманауи әдістері мен құралдары қолдануды  интеллектуалдық деректерді талдауды білу;

- Microsoft SQL Server қызметтерінде: Analysis Services (SSAS) және Reporting Services (SSRS) іс жүзінде қолдану үшін Microsoft компаниясының жедел 

және интеллектуалдық технологияларды қолдана отырып деректерді талдау үшін деректер қоймаларын ұйымдармен жұмыс істей білу;

- басқару шешімдерін қабылдау үшін қолданыстағы құқықтық базаны пайдалана білу;

- монополияға қарсы заңнамасының бұзылуын анықтауды білу;

-кәсіпорынның бәсекелестік ұстанымын, бәсекелес экономиканың жай-күйі бағалау дағдыларын жүргізе алу;

- монополияға қарсы заңнамасының бұзылуын анықтауда, монополияға қарсы заңдылықтарды талдау дағдыларын білу;

С: -монополияға қарсы саясат мәнін түсіну үшін фирманың жалпы мемлекеттің және бағалауға, саланың және мүмкін болатын салдарын, оның мемлекет 

жүргізіп отырғанын білу; 

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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А: -экономиканың салалық құрылымын білу;

-нарықтық экономикада ұйымның (кәсіпорынның) шаруашылық жүргізуші субъектілер ретінде саланы дамытудың негізгі аспектілерін білу;

-ұйымның өндірістік және технологиялық процестерін білу;

-материалдық-техникалық, еңбек және қаржы ресурстарын ұйымның (кәсіпорынның),саласын және оларды тиімді көрсеткіштердің пайдалануды білу;

-АӨК біртұтас жүйе ретінде құрамы мен құрылымының білу;

-АӨК салаларының ерекшелігін және нарықтық механизмдегі қызметін білу;

-кәсіпорын салаларының өндірістік-шаруашылық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді білу;

-құрылыс экономикасы саласындағы отандық және шетелдік тәжірибесін білу;

- экономикалық және құқықтық аспектілерін жұмыс істеуі мен әлеуметтік саланы басқарудың саласы мен жылжымайтын мүлікті білу;

-экономика және құқық аспектілерінің негізгі ережелерін, жылжымайтын мүлік, денсаулық сақтау, тұрғын үй шаруашылығы, білім және ғылым, мәдениет, 

дене шынықтыру және спорт және т.б білу;

-экономикалық-аумақтық терминдер негізі және аймақтық экономиканың негізгі ұғымдарын білу;

В: -ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін қабылданған әдіснама бойынша есептеп білу;

-АӨК саласындағы дағдыларды басқарудың стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер қабылдауын жүргізе алу;

- құрылыс саласында бәсекелес ортаны талдауды жүргізуді білу;

- қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық, өндірістік, басқарушылық және құрылыс саласының кәсіпорындарының қаржы қызметінің көрсеткіштерінің 

жүйесін пайдалануды білу;

С: -құрылыстағы ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдайтын талаптар мен салдарды бағалай білуі;

- құрылыс саласындағы анықтамалық және нормативтік құжаттаманың мониторингін орындауды білу;

-әлеуметтік саланы анықтау ахуалы және оны ықтималдық жетілдіру жолдарын талдай білу;

-салалық және аймақтық нарықтардың экономикалық талдау дағдыларын меңгеру;

-"экономикалық-аумақтық" бағалау (болжалды "экономикалық-аумақтық" бағалау) табиғат ресурстары (экономикалық, сандық, технологиялық) дағдыларын 

бағалай білу;

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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Ұсынбалы В траекториясы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, HR-менеджмент

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Келісім жүргізу тактикасы және дипломатия 

негіздері

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Халықаралық менеджмент

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, СЭҚ мемлекеттік басқару

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, 

КҚ7, 

Кәсіпорынның СЭҚ

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, КҚ5, Дағдарысқа қарсы басқару

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, 

Мемлекеттің экономикалық   қауiпсiздiгi

А: -қарым-қатынас, топтық жұмыстардың арнайы технологияларын білу;

-адам ресурстары құрылымының макро және микродеңгейдің құрамын білу;

- адам ресурстарын басқару әдістері мен құралдарының технологияларын білу;

В: -еңбек нарығының мемлекеттік реттеу міндеттерін түсіну;

- кәсіпорында экономикалық талдауды және еңбек процесінде болып жатқан құбылыстарды білу;

- ұйымда еңбекті ұйымдастыру мен басқару процестерін талдауды білу;

- адам ресурстарын басқару саласындағы міндеттерді шешу үшін, ақпаратты іздестіру ұйымдастыру дағдысын білу;

- іскерлік қарым-қатынас технолгиясын практикада қолдана білу;

- түрлі нысандарын, талқылау, сөйлесу, дау келіссөздер қарым-қатынас, іскерлік әңгіме және т.б.түсіну;

С: - болып жатқан оқиғалар мен оларға белсене араласудың барысын және дұрыс қорытынды жасай білу;

- кәсіпорынның қызметінде адами ресурстарды басқару жөнінде, ең жоғары нәтижелерге қол жеткізу мақсатында өндірістік және әкімшілік шешімдерді 

қабылдауды білу;

- шетелдік кәсіпкерлік қызмет жағдайларына жылдам бейімделе білу; 

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.

А: -дағдарысқа қарсы басқару кезінде проблемаларды барынша тиімді шешу жолдарын білу;

-басқару саласындағы кәсіпорынның және персоналдың дағдарысқа қарсы қазіргі проблемаларын білу;

- мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне деңгейі мен құралдарын сипаттайтын негізгі ұғымдарды білу;

- мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі мәселелерін реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді білу;

- қалыптасқан мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін білу;

В: - кәсіпорынның  дағдарысқа қарсы басқару саласындағы және персоналдың алынған кәсіптік білімін одан әрі қолдануды білу;

- ішкі және сыртқы қауіп-қатерді тану үшін алған білімін  талдап, қолдана білу;

- экономикалық қауіпсіздік индикаторларына мониторингті жүргізуді білу;

С: - экономикалық қауіпсіздігінің және  бағалау  әдістермен  жай-күйін экономикалық талдау;

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.

А: -әлемдік экономикаға ықпалдасу процестерін басқару мен себептерін ескере отырып, сыртқы экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің отандық 

экономиканы дамыту, оның теориялық негіздерін білу; 

-елдің сыртқы экономикалық ерекшелігін және оны одан әрі дамыту перспективаларын кешенді жетілдіруді білу;

- сыртқы экономикалық қызметі туралы базалық ұғымдарды білу;

- сыртқы экономикалық қызметтің қазіргі заманғы дамыту жағдайларын және түрлерін формаларын, ерекшеліктерін білу;

- тарифтік жеңілдіктер беру тәртібі мен шарттарын және тарифтік преференцияларды білу;

-тауардың кедендік құнын айқындау әдіснамасы мен механизмін оның өтінішін және бақылауын білу; 

- кәсіпорынның СЭҚ басқару элементтерін басқару; 

В: - елдің сыртқы экономикалық қызметіне статистикалық деректерді жүйелеу мен дамуын талдауда ақпаратты қорытуды пайдалана білу;

С: - экономикалық сипаттағы проблемаларды талдау кезінде нақты жағдайды, күтілетін нәтижелерді, оларды шешу жолдарын анықтауды және бағалауға 

ұсынылатын теориялық үлгілер қолдануды қойылатын ic жүзіндегі жағдайларды талдай білу;

- сыртқы экономикалық қызмет саласындағы  шаруашылық шешімдерді өңдеуді және тиімді нұсқауларды негіздеуді жасай білу;

- ұйымдар мен агенттіктерде делдалдық жұмыс тәжірибесін қолдануды білу;

D: - мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу;  

- иландыру, дәйектеу пікірталастар кезінде өз ұстанымын білу;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Шет елдер экономикасы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Халықаралық сауда

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Интеграциялық үдерістердің экономикасы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, КҚ7, 

Сыртқы сауда операциялардың технологиясы 

және ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Әлемдік тауар нарықтары

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Капиталдың әлемдік қозғалысы

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ5, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау

А: -шаруашылық саласында және олардың сипаты бойынша әлемдік дамудың негізгі үрдістерін білу;

- әлемдік экономикалық даму және халықаралық экономиканың негізгі қайшылықтардың проблемаларды шешу жолдарын білу;

- халықаралық экономиканың  жүйе ішілік негізгі бағыттарын білу;

- ұлттық шаруашылықтың негізгі экономикалық қатынастарын жүзеге асырудың нысандары мен әдістерін білуі;

- Әлемдік рынок туралы және олардың жаһандық проблемаларын білу;

- Қазақстан және әлемдік аймақтық кешенде әлеуметтік-экономикалық  ұйымдастыру жай-күйін, даму үрдісін  мен ерекшеліктерін білу;

- тарихи кезеңдерде елдердің,экономикалық саясаттың түрлі ерекшеліктерін  және оның сыртқы саясатқа әсер етуін білу;

- ұғымдық-категориялық аппаратты зерттеу саласындағы халықаралық сауда үдерістерін, халықаралық сауданың негізгі концепциясы мүмкіндіктерін, 

олардың қазіргі заманғы жағдайда практикалық қолдануын білу;

В: - аймақтың физикалық-географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, демографиялық, лингвистикалық мамандандырудың кешенді сипаттамасын 

ескере отырып,этникалық, мәдени, діни және өзге де ерекшеліктерін жасауды білу;

- экономика мен саясатта дағдарыстық ахуалдарды талдауды білу;

- елдердің экономикалық аймағын оқытып үйретудің даму ерекшеліктерін түсіну; 

- экспорттық және импорттық операцияларды анықтаудың экономикалық тиімділігін білу; әлемдік бағаларды ескере отырып, қолданыстағы жүйесін баға 

жеңілдіктер мен үстемелерді әр түрлі тауар топтарымен ескере отырып, базистік жеткізу шарттары жүзеге асырды білу;

-Қазақстан Республикасының әлемдік сауда және сыртқы сауда маңызды көрсеткіштерін талдауды білу;

- сыртқы сауда операцияларын түрлі түрлері үшін сыртқы сауда келісім-шарт болуы білу;

- сыртқы сауда операцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды толтыру мүмкіндігі;

С: - экономикалық үдерістердің өзара байланысын анықтауға және талдауға, бағалауға арналған  макро-микродеңгейлік проблемаларды, оларды жүргізу 

мен  құбылыстың күтілетін нәтижелері мен тәсілдерін білу;

- Қазақстан арасындағы сауда қарым-қатынастарды дамытудың проблемалары мен келешегін анықтау қабілеті;

- әлемдік тауар нарықтарының және әлемдік капитал нарығының конъюнктурасын талдау, тауар нарықтары мен капитал нарығын, тұжырымдауға негізделген 

басқарушылық шешімдер негізделген конъюнктурном білу, жүзеге асыра білу;

D: - ғылыми пікірталас жүргізуге үшін  және олардың қорытындылауды білу;

- мәдени ойлау, қарым қатынас қабілеттілігін, талдауды, ақпараттарды тез қабылдауды, алға қойылған мақсаттарын және оларға қол жеткізуді білу; 

пікірталас кезінде өз ұстанымын дәлелдеу сендіре білу қабілетінің болуы;

Е: -  оқу, жаңа білім алу және кәсіби қызметте оларды қолдана білуі.
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Ай /

Месяц

Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 R R R :: :: :: :: Уо = = R R R :: :: :: = = = = = = = = = = = = 30 7 1 14 52

2 R R R :: :: :: :: Я = = R R R :: :: :: Пр Пр Пр = = = = = = = = = 30 7 1 2,5 11,5 52

3 R R R :: :: :: :: = = = R R R :: :: :: Пр Пр Пр = = = = = = = = = 30 7 2,5 12,5 52

4 R R R :: :: :: :: = Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Г Г Д Д Д Д 15 4 10 7 2 4 1 43

Белгілер / Обозначения:

R : : = Уо Я Пр Пд Кд Г Д

3 Модульді білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание модульной образовательной программы
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м
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а
б
о
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м
 (

п
р
о
е
кт

а
м

)

142 6630 240 47 5

18 810 30 6

18 810 30

1 1

11 20 930

Барлығы / Итого: 15 17 29 129 4 6 3

4 3
4

8 1

7 2 6 18

76

6

6 119 885 311

7 615 25

3
5 3 1 5 18

32

2

3 1 6 19

21 885 31 7 1

4 3 1 5 18

3 4 5 2 19 2

19 855 31 72 4 4 3 19
1

1 4 5 2 18 2

ТК / КВ
Теориялық оқу / 

Теор. обучение

Оқу тәжірибе / 

Учебная практика

Өндірістік 

тәжірибе / 

Произв-ная 

практика

Курс Семестр

Май Июнь

20 840 30 7 1

емт. /

экз.

есеп / 

отчет

Қорытынды 

аттестаттау / 

Итоговая аттестация

Барлығы / 

Всего

3.2 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / 

Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы

Меңгерілетін модульдер 

саны / Количество 

осваиваемых модулей

Оқытылатын пәндер саны /

Количество изучаемых дисциплин

KZ кредиттер саны / 

Количество кредитов KZ Барлық

сағаты / 

Всего в 

часах

ECTS

Саны /

Количество

МК / ОК
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 /
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Б
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 /
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е
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Теориялық оқу / 

Теоретическое 

обучение

 Шекаралық бақылау 

/ Рубежный 

контроль

Емтихандық сессия 

/ Экзаменационная 

сессия

Демалыс / Каникулы

Оқу (танысу) 

тәжірибе /

Учебная 

(ознакомительная) 

практика

Аптаның нөмірі / Номер недели
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 /
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Тілдік тәжірибе / 

Языковая практика

Дипломалды 

тәжірибе /

Преддиломная 

практика
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Диплом жұмыстары 

(жобалары) бойынша 

кеңес беру/ Консультации 

по дипломным работам 

(проектам)

Мемлекеттік 

емтихандар / 

Государственные 

экзамены

Дипломдық жұмысын 

(жоба) жазу және 

қорғау / Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта)

Өндірістік тәжірибе / 

Производственная 

практика

Шілде Тамыз Уақыт бюджетінің құрама деректері / 

Сводные данные по бюджету времени

3.1 Оқу процесінің графигі / График учебного процесса

Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр Маусым

Сентябрь Октябрь Ноябрь Июль АвгустДекабрь Январь Февраль Март Апрель



қазақ тілінде на русском языке
қазақ 

тілінде

на русском 

языке
қазақ тілінде на русском языке KZТ ЕСТS

Д
ә
р
іс

 /
 Л

е
к.

Т
ә
ж

. 
/ 
П

р
а
к.

С
е
м

.

З
е
р
т.

 /
 Л

а
б

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Жалпы модульдері / I. Общие модули

В K(O)T 1104
K(R)Ya 

1104
Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык ЖБП/ООД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В K(O)T 1104
K(R)Ya 

1104
Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В ShT 1103 IYa 1103 Шет тілі Иностранный язык ЖБП/ООД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В ShT 1103 IYa 1103 Шет тілі Иностранный язык ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

А AKT 1105 IKT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Информационно-коммуникационные 

технологии
ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А
KK(O)T 

2201

PK(R)Ya 

2201
Кәсiби қазақ (орыс) тілі Профессиональный казахский (русский) язык БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

А
KBShT 

2202

POIYa 

2202
Кәсіби бағытталған шет тілі

Профессинально-ориентированный 

иностранный язык
БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

Тілдік іс-тәжірибе Языковая практика ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 2 1 30 30 0

А KKZT 1101 SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана ЖБП/ООД МК/ОК 1 МЕ/ГЭ 3 5 135 45 30 15 90

А Fil 2102 Fil 2102 Философия Философия ЖБП/ООД МК/ОК 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

SA 1108 PS 1108 а) Саясаттану және әлеуметтану а) Политология и социология

Mad 1108 Kul 1108 б) Мәдениеттану б) Культурология

ME 1108 ME 1108 в) Мәңгілік ел в) Мәңгілік ел

TKNETD 

1106

OBZhEUR 

1106
а) ТҚН, экология және тұрақты даму а) ОБЖ, экология и устойчивое развитие

EK 1106 OT 1106 б) Еңбекті қорғау б) Охрана труда

EN 1106 OE 1106 в) Саламатты Қазақстан в) Саламатты Қазақстан

ZhF 1107 FU 1107 а) Жетістік философиясы а) Философия успеха

KN 1107 OP 1107 б) Құқық негіздері б) Основы права

MN 1107 OM 1107 в) Медиация негіздері в) Основы медиации

Барлығы: / Итого: 34 53 1470 510 166 240 59 15 960

II. Мамандық модульдері / II. Модули специальности

Мамандықтың базалық модульдері / Базовые модули специальности

А EM 1204 MatE 1204 Экономикадағы математика Математика в экономике БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А ET 1206 ET 1206 Экономикалық теория Экономическая теория БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

А Mik 1207 Mik 1207 Микроэкономика Микроэкономика БП/БД МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

А Mak 2208 Mak 2208 Макроэкономика Макроэкономика БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А HE 2203 ME 2203 Халықаралық экономика Международная экономика БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

EIT 1209 IEU 1209 а) Экономикалық ілімдер тарихы а) История экономических учений

KED 1209 ERK 1209 б) Қазақстанның экономикалық дамуы б) Экономическое развитие Казахстана

EDT 1209 IRE 1209 в) Экономика дамуының тарихы в) История развития экономики

EMKKZhN 

1210

VSEOOR 

1210

а) "Экономика" мамандығына кіріспе және 

кеңселік жұмыс негіздері

а) Введение в специальность "Экономика" и 

основы офисной работы 

KRBZh 

1210

SORK 

1210
б) Қазақстан Республикасының білім жүйесі

б) Система образования Республики 

Казахстан

EU 1210 EPra 1210 в) Электрондық үкімет в) Электронное правительство

KA 2211 PE 2211 а) Кәсiби әдеп а) Профессиональная этика

Log 2211 Log 2211 б) Логика б) Логика

ShO 2211 Rit 2211 в) Шешендік өнер в) Риторика

EMR 2213 GRE 2213 а) Экономиканы мемлекеттік реттеу а) Государственное регулирование экономики

ES 2213 EPol 2213 б) Экономикалық саясат б) Экономическая политика

EZhB 2213 PPE 2213 в) Экономиканы жоспарлау және болжау
в) Планирование и прогнозирование 

экономики

ZhA 2214 Kon 2214 а) Жанжалдасу әрекетi а) Конфликтология

Bai 2214 Kom 1212 б) Байланыстану б) Коммуникология

ZhKT 2214 TMK 2214 в) Жаппай коммуникациялаудың теориясы в) Теория массовых коммуникаций

Оқу (танысу) іс-тәжірибе Учебная (ознакомительная) практика ОҚТ/ДВО 1 есеп/отч. 2 1 30 30 0

60

С БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

емт./экз. 2 3 90 30

90

С ЖБП/ООД ТК/КВ 1 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

емт./экз. 3 5 135 45 30 15

ЖМ 2 / 

ОМ 2

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі

Модуль социальных 

наук

С ЖБП/ООД ТК/КВ 2

С ЖБП/ООД ТК/КВ 1 23 7

30 15

9045 30 15

23

90

С БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 135

45 30 152 емт./экз. 3 5 135

90

Мамандыққа кіріспе Введение в 

специальность

С БП/БД ТК/КВ

2 3 90 30

С БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135

454

3.3 Білім беру бағдарламаласының картасы / Карта образовательной программы
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Б
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с
а
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В
с
е
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а
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байланыс сағаттары 

/ контактные часы:

С
Ө

Ж
 /
 С

Р
С

ЖМ 1 / 

ОМ 1

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

Основы 

коммуникации в 

современном мире

ММ(б) 1 

/ МС(б) 

1

Экономикалық-

математикалық 

дайындау

Экономико-

математическая 

подготовка 

С БП/БД ТК/КВ 2 емт./экз. 7 60

ММ(б) 2 

/ МС(б) 

2



Men 2205 Men 2205 Менеджмент Менеджмент БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Mar 2212 Mar 2212 а) Маркетинг а) Маркетинг

MZ 2212 MI 2212 б) Маркетингтік зерттеулер б) Маркетинговые исследования

MB 2212 UM 2212 в) Маркетингті басқару в) Управление маркетингом

HM 2215 MM 2215 а) Халықаралық маркетинг а) Международный маркетинг

AEHEK 

2215

MEMEO 

2215

б) Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар

б) Мировая экономика и международные 

экономические отношения

ZhTB 2215 ULE 2215 в) Жеке тиімділікті басқару в) Управление личной эффективностью

Kar 2216 Fin 2216 а) Қаржы а) Финансы

KK 2216 KF 2216 б) Корпоративтік қаржы б) Корпоративные финансы

KND 2216 FRP 2216 в) Қаржы нарығы және делдалдары в) Финансовые рынки и посредники

KNKK 2217 PDFR 2217 а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет
а) Профессиональная деятельность на 

финансовом рынке

KNKA 2217 FIFR 2217 б) Қор нарығының қаржылық аспаптары
б) Финансовые инструменты фондового 

рынка

KKNKU 

2217

ODRCB 

2217

в) Құнды қағаздар нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

в) Организация деятельности рынка ценных 

бумаг

Өндірістік ic-тәжірибе 1 Производственная практика 1 ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 1 3 75 15 60

BE 3218 BU 3218 а) Бухгалтерлiк есеп а) Бухгалтерский учет

KE 3218 FU 3218 б) Қаржылық есеп б) Финансовый учет

BE 3218 UU 3218 в) Басқару есеп в) Управленческий учет

1CB 3224 1CB 3224 а) 1С: бухгалтерия а) 1С: бухгалтерия

BEK 3224 KBU 3224 б) Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау б) Компьютеризация бухгалтерского учета

PA 3224 PA 3224 в) Практикалық аудит в) Практический аудит

А KE 3301 EP 3301 Кәсiпорын экономикасы Экономика предприятия КП/ПД МК/ОК 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

TPE 3303 EPri 3303 а) Табиғатты пайдалану экономикасы а) Экономика природопользования

EMen 3303 EM 3303 б) Экологиялық менеджмент б) Экологический менеджмент

KKEEB 

3303

EEODP 

3303

в) Кәсiпорын қызметiнiң экологикалық-

экономикалық бағасы

в) Эколого-экономическая оценка 

деятельности предприятия

А Kas 3302 Pre 3302 Кәсiпкерлiк Предпринимательство КП/ПД МК/ОК 6 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

KKZh 3304 PDP 3304 а) Кәсiпорынның қызметiн жоспарлау а) Планирование деятельности предприятия

BKN 3304 OBK 3304 б) Бизнес-коммуникация негіздері б) Основы бизнес-коммуникаций

HB 3304 MB 3304 в) Халықаралық бизнес в) Международный бизнес

Өндірістік ic-тәжірибе 2 Производственная практика 2 ОҚТ/ДВО 6 есеп/отч. 1 3 75 15 60

Барлығы: / Итого: 62 99 2790 930 587 216 67 0 1860

Ұсынбалы А траекториясы / Рекомендуемая траектория А

С PB 3219 UP 3219 Персоналды басқару Управление персоналом БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
EATShB 

3222
UZOT 3222 Еңбекке ақы төлеу мен шығындарды басқару Управление затратами и оплата труда БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С EMU 3223 ONT 3223 Еңбектi мөлшерлеу және ұйымдастыру Организация и нормирование труда БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С BB 3220 Cen 3220 Баға белгілеу Ценообразование БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KBK 3221 KP 3221 Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі Конкурентоспособность предприятия БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KKEK 4307 EBDP 4307
Кәсiпорын қызметiнiң экономикалық 

қауiпсiздiгi

Экономическая безопасность деятельности 

предприятия
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KKT 4308 RPD 4308 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер Риски в предпринимательской деятельности КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С OU 3305 OPro 3305 Өндірісті ұйымдастыру Организация производства КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KIK 3306 IDP 3306 Кәсіпорынның инвестициялық қызмет Инвестиционная деятельность предприятия КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С OM 4225 PM 4225 Өндiрiстiк менеджмент Производственный менеджмент БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
BZhTK 

4309
BPKT 4309

Бизнес жоспарлау және технологияның 

коммерциализациясы

Бизнес-планирование и коммерциализация 

технологий
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KES 4310 ESP 4310 Кәсiпорынның экономикалық стратегиясы Экономическая стратегия предприятия КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KShKT 

4311
AHDP 4311 Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА / ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория Б

С ENE 3219 ERT 3219 Еңбек нарығының экономикасы Экономика рынка труда БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С NI 3222 RI 3222 Нарықтық инфрақұрылым Рыночная инфраструктура БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SB 3223 UK 3223 Сапаны басқару Управление качеством БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С SE 3218 OE 3220 Салалық экономика Отраслевая экономика БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SNT 3221 AOR 3221 Салалық нарықтарды талдау Анализ отраслевых рынков БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

15 90С

Менеджмент, 

маркетинг и 

финансы

Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы

ММ(б) 3 

/ МС(б) 

3

С БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

4 емт./экз. 3 4 135 45 30

ММ 1 / 

МС 1

Нарық 

инфрақұрылымын 

басқару

Управление 

инфраструктурой 

рынка

ММ 2 / 

МС 2

Салалық 

нарықтардың 

экономикасы

Экономика 

отраслевых рынков

ММ 4 / 

МС 4

Кәсіпорынның 

дамуыны басқару

Управление 

развитием 

предприятия

30 15

15

90

ММ 1 / 

МС 1

Еңбек экономикасы Экономика труда

ММ 2 / 

МС 2

Баға белгілеу және 

бәсеке қабілетілігі 

Ценообразование и 

конкурентоспособно

сть 

45 30 15

БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз.

БП/БД ТК/КВ

С КП/ПД ТК/КВ 3 5 135

ММ 3 / 

МС 3

Тәуекелдердi 

басқару

Управление 

рисками

Экономическая 

деятельность 

предприятия 

Кәсіпорынның  

экономикалық 

қызметі

ММ(б) 4 

/ МС(б) 

4

С БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 2 3 90

5 135

9045

90

С КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135

45 30 155 емт./экз.

С БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135

90

С БП/БД ТК/КВ

3 5 135 45 30С

9045 30 154 емт./экз. 3

30 15 15 60



С EK 4307 EB 4307 Электрондық бизнес Электронный бизнес КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BMKS 4308 KAP 4308 Бәсеке және монополияға қарсы саясат Конкуренция и антимонопольная политика КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KurE 3305 ES 3305 Құрылыс экономикасы Экономика строительства КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С ASE 3306 ESS 3306 Әлеуметтік сфераның экономикасы Экономика социальной сферы КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С AKE 3223 EAPK 4225 Агроөнеркәсіптік кешен экономикасы Экономика АПК БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KME 4309 EN 4309 Қозғалмайтын мүлік экономикасы Экономика недвижимости КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С AE 4310 RE 4310 Аймақтық экономика Региональная экономика КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KEB(S) 

4311

EUP(O) 

4311

Кәсіпорындағы экономика және басқару 

(сала бойынша)

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА / ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Ұсынбалы В траекториясы / Рекомендуемая траектория В

С HRM 3219 HRM 3219 HR-менеджмент HR-менеджмент БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KZhTDN 

3222

TVPOD 

3222

Келісім жүргізу тактикасы және дипломатия 

негіздері

Тактика ведения переговоров и основы 

дипломатии
БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С HM 3223 MM 3223 Халықаралық менеджмент Международный менеджмент БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С SMB 3218
GUVED 

3220
СЭҚ мемлекеттік басқару Государственное управление ВЭД БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KS 3221 VEDP 3221 Кәсіпорынның СЭҚ ВЭД предприятия БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С DKB 4307 AU 4307 Дағдарысқа қарсы басқару Антикризисное управление КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С MEK 4308 EBG 4308 Мемлекеттің экономикалық   қауiпсiздiгi Экономическая безопасность государства КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С ShEE 3305 EZS 3305 Шет елдер экономикасы Экономика зарубежных стран КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С HS 3306 MT 3306 Халықаралық сауда Международная торговля КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С IUE 4225 EIP 4225 Интеграциялық үдерістердің экономикасы Экономика интеграционных процессов БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
SSOTU 

4309

OTVO 

4309

Сыртқы сауда операциялардың 

технологиясы және ұйымдастыру

Организация и технология внешнеторговых 

операций
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С ATN 4310 MTR 4310 Әлемдік тауар нарықтары Мировые товарные рынки КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KAK 4311 MDK 4311 Капиталдың әлемдік қозғалысы Мировое движение капитала КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА / ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Барлығы: / Итого: 45 83 2265 675 390 75 120 0 1590

III. Қосымша модульдер / III. Дополнительные модули

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 4 емт./экз. 2 3 30 30 30

С а) Дінтану а) Религиоведение ОҚТ/ДВО ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
б) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері
б) Основы антикоррупционной культуры ОҚТ/ДВО ТК/КВ 4 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

С в) Этика және эстетика в) Этика и эстетика ОҚТ/ДВО ТК/КВ 4 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

IV. Мемлекеттік емтихан / IV. Государственный экзамен

Мемлекеттік емтихан (мамандық бойынша)
Государственный экзамен (по 

специальности)
ҚА / ИА МЕ/ГЭ 8 МЕ/ГЭ 1 5 105 15 90

ҚМ 1 / 

ДМ 1

СӨС және 

әлеуметттік-мәдени 

сауаттылық

ЗОЖ и 

социокультурная 

грамотность

ММ 4 / 

МС 4

Мировая экономикаӘлемдік экономика

ММ 3 / 

МС 3

Мемлекеттің 

экономикалық  

қауiпсiздiкті басқару

Управление 

экономической 

безопасностью 

государства

ММ 1 / 

МС 1

Дипломатия 

негіздері және 

халықаралық 

менеджмент

Международный 

менеджмент и 

основы дипломатии

ММ 2 / 

МС 2

Сыртқы 

экономикалық 

қызметті басқару

Управление ВЭД

ММ 3 / 

МС 3

Электрондық 

бизнес және 

монополияға қарсы 

саясат

Электронный 

бизнес и 

антимонопольная 

политикаРегиональная и 

отраслевая 

экономика

ММ 4 / 

МС 4

Аймақтық және 

салалық экономика



4  Оқуға қабылдау ережелері 

 

5В050600 – «Экономика» мамандығына өтініш қабылдау оқу орнының қабылдау 

комиссиясымен 20 маусымнан бастап 25-ші тамызға дейін жүргізіледі. 

5В050600 – «Экономика» мамандығына жалпы білім негізінде түсуші талапкерлер 

үшін математика және география пәндері – бейінді пәндер болып табылады. 5В050600 – 

«Экономика» мамандығына техникалық және кәсіби білім негізінде түсуші талапкерлер 

үшін «Қаржы және кредит» және «Ұйым экономикасы» пәндері бейінді болып табылады. 

Студенттер қатарына қосу университет Ректоры бұйрығымен 10-шы және 25-ші 

тамыз аралығында рәсімделеді. 

Бакалавр мамандықтары бойынша ақылы негізде қабылданады: 

 ҰБТ-тен өткен, тестілеу нәтижесінде кем дегенде 50 балл жинаған, орта және 

жалпы білім ұйымдарының ағымдағы жылғы түлектері; 

 ТКТ өткен, тестілеу нәтижесінде кем дегенде 35 балл жинаған, кәсіби және 

техникалық білім ұйымдарының түлектері және өткен жылғы жалпы, орта білім 

ұйымдарының түлектері; 

 Сұхбаттасудан өту нәтижесі бойынша  жоғары білім беретін ұйымның түлектері 

 

5  Білім алушылар жетістіктерін бақылау түрі 

 

Білімді тексеру түрлері 

Студенттерді 5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша дайындауда білімді 

бақылаудың аралық және ағымдық ішкі оқу орындық жүйе элементтері қолданылады. 

Кафедрада бақылаушы-өлшеуіш материалдар және электрондық бақылаушы-өлшеуіш 

материалдар дайындалған. Курстық жұмыс тақырыбы, бақылау жұмысының тақырыбы, 

реферат тақырыбы, курстық жұмысты, рефератты, емтиханға сұрақтарды  жазу мен 

рәсімдеуге ұсынылатын әдістербар. Оқытушылармен білімді бақылаудың әр түрі 

қолданылады: бақылау жұмысы, рефераттар, үй тапсырмасын орындау, практикалық 

тапсырма, конспект-жоспар және сабақтан тыс іс-шаралар дайындау және т.б. 

Пәнді зерделеу кезінде білім алушының білімін бірнеше ағымдық бақылауы 

қарастырылған: 

- ауызша сұрақ – материалды зерделеп болған соң пәннің бір немесе бірнеше 

тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап ретінде және ситуация талқылау түрінде 

жүргізілетін бақылау; 

- жазбаша бақылау – курстың әр тақырыбы бойынша қойылған сұрақтардан, 

тапсырма шешуден,ситуация талдаудан, практикалық тапсырмаларды орындаудан 

тұратын жұмыс бақылауы; 

- біріктірілген сауалнама – бір немесе бірнеше тақырыптар бойынша білімді 

бағалаудың бір уақытта бақылаудың ауызша және жазбаша түрі қарастырылған бақылау; 

- үй тапсырмаларын қорғау және таныстыру рәсімі – олардың дұрыс 

орындалғандығын тексеру мақсатында топпен немесе жеке үй тапсырмасы бойынша 

білімді бақылау, өткен материалды жинақтай білу және оны халыққа көрсету, курс 

тақырыптары арасындағы байланысты қадағалау; 

- зертханалық жұмысты қорғау–техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып 

зертханалық жұмыс өткізу әдісін бақылау; 

- пікір – талас, тренингтер, дөңгелек үстел–мәселелік сипаттағы сұрақтарды өзінің 

ойлай алатын дағдысын және шешім қабылдай алатынынкөрсететін  топтық талқылау; 

- тесттер – белгілі – бір тапсырманың жинақталған түрі (ашық, жабық, 

біріктірілген), білім алушының білім жетістігін сапалы және объективті бағалауға 

мүмкіндік береді; 

- бақылау жұмысы – теориялық материалды орнықтыру; 

- тәжірибелік жұмыс – техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып, жүргізілетін 

жұмыс әдісін бақылау 



 


