
Қосымша  8.

1
 с

ем
.

2
 с

ем
.

3
 с

ем
.

4
 с

ем
.

5
 с

ем
.

6
 с

ем
.

7
 с

ем
.

8
 с

ем
.

E
C

T
S

 

к
р

ед
и

т
т
ер

і

К
Z

 к
р

ед
и

т
т
ер

 

Л
ек

ц
и

я
 

Т
әж

ір
и

б
ел

ік

З
ер

т
х
а
н

а
л

ы
қ

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

1
5
 а

п
т
а

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

1 ЖМ

1.1 ММ

KZT 1101/ SIK 

1101

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы / Современная история 

Казахстана

ЖБП МК 1 ME 5 3 135 30 15 15 75 3

Fil 2102 Философия ЖБП МК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

АКТ 1105 / IKT 

1105

Ақпараттық-комуникативтік 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

/ Информационно-

комуникационные технологии (на 

англ.языке)

ЖБП МК 2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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К(O)T 1104 / 

К(R)Ya 1104 

Қазақ (Орыс) тілі / Казахский 

(Русский) язык
ЖБП МК 1,2 емтихан 10 6 270 90 15 165 3 3

ShT 1103 / IYa 

1103
Шет тілі / Иностранный язык ЖБП МК 1,2 емтихан 10 6 270 90 15 165 3 3

1.1  модуль бойынша барлығы 35 21 945 90 225 0 75 555 0 9 9 0 3 0 0 0 0

1.2 ТМ

MТIZh 2106/ 

DGYa  2106

Мемлекеттік тілде іс жүргізу/ 

Делопроизводства на 

государственном языке

ЖБП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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Қазақстан Республикасы  Білім  және ғылым министрлігі

Шымкент  университеті

5В050600 -Экономика мамандығының  

МОДУЛЬДІК  БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
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Кредит 

көлемі
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Модульдің  

атауы

2 курс 3 курсОқу  жұмысының  көлемі 

 1.Жалпы модуль (ЖМ)

1.1 Міндетті модульдер (ММ) 

1.Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік 

зерттеудің  әдіснамалары туралы білуі керек.  Мемлекеттік тілде іс жүргізе білу. 

Электронды үкімет порталында жұмыс жасай білудағдысының болуы. 2. 

Кәсіпкерлік әлеуметтану пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік 

ситуациялық мәселелерді бағалап, білім беру барысында қолдану керек. 

3.Кәсіпкерлік әлеуметтанудың ӛзекті мәселелеріне байланысты негізгі 

кӛзқарастарын, кезеңдерді обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің 

экономикалық және әлеуметтік саясатын жүзеге асыру, экономикалық 

дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны қалыптастыру керек.

4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  

жазбаша және ауызша формада кӛрсете білу керек. Ӛз бетінше дербес 

интелектуалды және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық 

іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру 

керек.

5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу 

керек. Ӛзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы 

4 курс1 курс
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Ө

Ж
 

Құзыреттіліктің қалыптасуы

Коммуникативті 

модуль - 12 

кредит  (540 

сағат)

1.Орыс, шетел тілдері оқыту мақсаты мен міндеттері, негізгі түсініктері, даму 

тарихы мен қазіргі жағдайы туралы білу және түсіну керек. 

2.Орыс, шет ел тілдерінің жүйесін, құрылымы мен қызметін, тіл жүйесінің негізгі 

категорияларын, олардың деңгейлік құрылысын, фонетикалық және лексика-

фразеологиялық жүйелердің ӛзгешелігін, қазіргі әдеби тілдердің грамматикалық 

құрылысын біліп, кәсіби қызметінде қолдана білу керек.

3.Орыс, шетел тілдерінің лексикалық қабаттары мен стильдік мінездемесіне 

сәйкес ажырата білу керек.

4.Білім беру саласында инновациялық үрдісті жүзеге асыруы, қазіргі заман 

талабына сай ақпараттандыру қоғамының жаңа талаптарын орындауы, оқыту 

үрдісінде ақпараттық технологияларды қолданылу керек.

5.Орыс, шетел тілдерінің құрылымы, тілдік бірліктері мен олардың қызметін, 

негізгі даму сатылары туралы негізгі білімдерін қолдана алуы керек.     

Модульд

ің  коды

КА 

010303

Kom 

010202

М
К

/Т
К

С
Ө

ЖПәндердің  аталуы

AT 

010101

Ақпараттық - 

тарихи модуль - 9 

кредит  (405 

сағат)

1. Қазақстанның  ерте дәуірдегі тарихы мен  тәуелсіздік алған кезеңдер 

аралығындағы  әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдениеті туралы 

тарихты білу керек. Философия пәнін, қызметтерін, негізгі бӛлімдерін және 

бағыттары білу керек. Компьютерлік негіздерді, кәсіби ақпаратпен іздеу үшін 

интернетті пайдалануға қабілетін дамыту керек. 2.Отандық тарих пәнінің 

мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты тарихи ситуациялық мәселелерді бағалап, 

білім беру барысында қолдана алу керек. Арнайы философиялық 

терминологияны және философияның категориялық ұғымдық апаратын қолдану 

керек; Күнделікті ӛмірде мен кәсіби қызметінде алған білімдерін қолдана білу 

керек.

3.Қазақстанның ерте дәуірден қазіргі заман аралығындағы  тарихын, негізгі 

кӛзқарастарын, кезеңдерді обьективті  саралай алу, қазіргі  технологияны 

пайдалана отырып, ақпаратты жинау, сақтау және ӛндеу керек. Философияның 

ережелерімен категорияларын әр түрлі әлеуметтік ағымдарды, фактілермен 

құбылыстарды бағалауда және сараптауда пікір айтуды қалыптастыру керек. 

Талдауға қабілеттілік, ғаламдық мәселелерді және пайымдауларды қалыптастыру 

керек.

4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  

жазбаша және ауызша формада кӛрсете білу керек; Ӛз бетінше дербес 

интелектуалды және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық 

іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру 

керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану керек. 

5.Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу 

керек. Философиялық білімдерді әр түрлі  жеке жағдайларда және қоғамдық 

құбылыстарды сараптауда қолдана білу керек. Топта жұмыс істеу  дағдысын 

қалыптастыру керек. 
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Қоғамдық-

әлеуметтік 

модуль - 7 кредит 

(315сағат)

1.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)



KA 2107/ PS  2107
Кәсіпкерлік әлеуметтануы/ 

Предпринимательское социология
ЖБП ТК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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EU 2108 / EP 2108
Электронды үкімет/ Электронное 

правительство
ЖБП ТК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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1.2 модуль бойынша барлығы 11 7 315 60 45 0 45 165 0 0 0 2 5 0 0 0 0

1 модуль бойынша барлығы: 46 28 1260 150 270 0 120 720 0 9 9 2 8 0 0 0 0

2 ММ

2.1 ММ

KK(O)T 2201 / 

PK(R)Ya 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі / 

Профессиональный казахский 

(русский) язык

БП МК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

KBShT 2202 / 

POIYa 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі/ 

Профессионально-

ориентированный иностранный  

язык

БП МК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

EM 1204/ ME 1204
Экономикадағы матемаика / 

Математика в экономике
БП МК 1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ET 1206
Экономикалық теория/ 

Экономическая теория
БП МК 1 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Miс 1207 Микроэкономика БП МК 2 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Maс 2208 Макроэкономика БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

HE 2203/ ME 2203
Халықаралық экономика/ 

Международная экономика
БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Men 2205 Менеджмент БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

KE 3301/  EP 3301
Кәсіпорын экономикасы/ 

Экономика предприятия
КП МК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Kas 3302/ Pre 3302
Кәсіпкерлік/ 

Предпринимательство
КП МК 6 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

2.1  модуль бойынша барлығы 40 25 1125 225 150 0 150 600 0 5 2 13 0 3 2 0 0

2.2 ТМ

ЕІТ 1210/ ІЕU 1210
Экономикалық ілімдер тарихы/ 

История экономической учений
БП ТК 1 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

1.Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік 

зерттеудің  әдіснамалары туралы білуі керек.  Мемлекеттік тілде іс жүргізе білу. 

Электронды үкімет порталында жұмыс жасай білудағдысының болуы. 2. 

Кәсіпкерлік әлеуметтану пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік 

ситуациялық мәселелерді бағалап, білім беру барысында қолдану керек. 

3.Кәсіпкерлік әлеуметтанудың ӛзекті мәселелеріне байланысты негізгі 

кӛзқарастарын, кезеңдерді обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің 

экономикалық және әлеуметтік саясатын жүзеге асыру, экономикалық 

дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны қалыптастыру керек.

4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  

жазбаша және ауызша формада кӛрсете білу керек. Ӛз бетінше дербес 

интелектуалды және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық 

іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру 

керек.

5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу 

керек. Ӛзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы 

1.Қазақ тілін оқыту барысында қазақ тілінің фонетика, лексика, морфология, 

синтаксис салалары қамтылады. 2. Грамматика бӛлімінде қазақ тілінің 

фонтикалық, орфоэпиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері 

беріледі. 3.Үйретілетін шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, 

грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу, ырғақтық-

интонациялық ерекшеліктері, сӛйлеу тілінің дыбыстық жүйесінің рецепсиясы 

мен респродукциясы. 4.Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі 

орфографиялық ережелер.Лексика: сӛзжасам моделдері; кӛлемі негізгі тілдің 

2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандық 

профиліне қатыстытерминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың 

дифференциясы.5. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра элементтері. 

Матрицаларжәне анықтауыштар.Сызықтық теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелері. 

6.Векторлық алгебра және матрицалық талдау элементтері.Талдауға кіріспе. 

Шектеулер мен үздіксіздік.

Кәсіби тілдер 

және 

экономикадағы 

математика-7 

кредит (315 

сағат)

2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

1.  Оқуына қажет болатын, экономикалық мәселелерді зерттеуде жүйеле талдауға 

машықтануы , практикалық және ситуациялық мәселелерді шешуде 

экономикалық теория бойынша пайдалана білуі тиіс. 2.  Ӛз бетімен ізденіс 

жұмыстарының қыр сырын игеріп, ӛзінің тұжырымдарын дәлелді және 

экономикалық сауатты жеткізе білуі керек..   3. Қоғам дамуының кейбір 

мәселелері бойынша берілген мәліметтер мен интерпритацияларды қортып ӛз 

пікірін қалыптастыру қабілетін және экономикалық ойлау мәдениетін игеруі тиіс.  

4. Экономикалық теориядан алынған біліміне сәйкес ақпараттарды ұғыну және 

талдауы тиіс,  мақсат қойып және оған жету жолдарын таңдай алуы тиіс.   5. 

Экономикалық процестердегі біріктіру және үлгі құру әдістерін қамту, қоғамдық 

ӛндірісте барлық еңбек  күші мен жеке  еңбек күшінің  ӛнімділігін салыстырмалы 

түрде талдай білу,  оқу барысында алған білімін елдегі макроэкономикалық 

жағдайды және экономиканың ӛсу жолдарын анықтауда  пайдалана білу.

Экономика  және 

менеджмент-10 

кредит (450 

сағат)

1. Экономикалық саясат елдегі саяси күштердің арақатынастарын, ӛндірістік-

техникалық мүмкіншіліктерін, әлеуметтік құрылымының жағдайларын, 

мемлекеттік мекемелердің жалпы-экономикалық және жергілікті тәртіптерін 

есепке алып, ескеруі қажеттігін білу керек. 2. Экономикалық ілімдер тарихының 

әдістерін,  дамуының жалпы сипаттамасын, экономикалық ойлардың және 

олардың таптық табиғатының пайда болуына әсер ететін әлеуметтік-

экономикалық тарихи жағдайлар танып білуі керек. 3. Қоғамның дамуымен бірге 

экономикалық сана мен сенім де ӛзгереді, экономикалық құндылық ұғымының 

мазмұны ауысады, осыған байланысты, тіпті дәстүрлі міндеттемелердің ӛзі де 

жаңаша кӛзқарасқа сәйкес шешілуін білуі керек. 4. Әлемде болып жатқан 

әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалай және талдай білу. 5. Экономика 

субъектінің шаруашылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласында күрделі 

және бейстандарттық жағдайда шешім қабылдау                                                                                                  

КА 

010303

Қоғамдық-

әлеуметтік 

модуль - 7 кредит 

(315сағат)

1.  Кәсіпорынның шаруашылық объектісі, нарықтық экономика агенті ретіндегі 

мазмұнын, нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді есепке ала отырып, 

кәсіпорынның үлттық экономика жүйесіндегі орны мен ролін;

Кәсіпорынның ресурстық базасын және әр түрлі ресурстарды тиімді 

пайдалануды;

2.Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін, алған білімдерін кәсіпорында 

тиімді есептеу және талдау 

3.Ӛндірістік кэсіпорынның қызмет етуінің экономикасы аясында, соның ішінде 

қазақстандық кәсіпорындардың қызмет ету ерекшеліктері туралы білімдері мен 

ұғымдарын кӛрсетуді;

4. Шағын және орта бизнесті дамыту экономикалық ӛрлеудің және әлеуметтік-

саяси жаңғыртудың басты қағидатталары болып табылады; 5.  Кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастыру нысандарын, шарттарын, әдістерін және қағидаларын 

білу;

- дұрыс қызметті қамтамассыз ететін барлық ресурстардың ең тиімді нұсқаларын 

жоспарлауды анықтау;

- кәсіпкердің шаруашылық қызметіне талдау жасау;

- шаруашылық қызметінің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау;

2.1 Міндетті модульдер (ММ) 
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2. Мамандық  модулі (ММ) 

КТЕМ 
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КЕK 

020603

Экономикалық 

тарих және 

саясат- 5 кредит 

(225 сағат)

ETS 

020704

ЕМ 

020502

Кәсіпорын 

экономикасы 

және кәсіпкерлік- 

5 кредит (225 

сағат)



ES 1209/ ЕР 1210
Экономикалық саясат/ 

Экономическая политика
БП ТК 1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КК 1211/ РР 1211
Кәсіпкерлік құқық/ 

Предпринимательское право
БП ТК 2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

SZhKKMN 1212/ 

OKPK 1212

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері/ Основа 

культуры против коррупции

БП ТК 2 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

SM 1213/ SM 1213 Стратегиялық  менеджмент БП ТК 4 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

Mar 1214 Маркетинг БП ТК 2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

EMR 2215/ GRE 

2215

Экономиканы мемлекеттік реттеу/ 

Государственное регулирование 

экономики

БП ТК 3 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

Sta 2216 Статистика БП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ANB 2217/ DKВ 

2217

Ақша. Несие. Банктер./ Деньги. 

Кредиты. Банки.
БП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

HM 3218/ MM 

3218

Халықаралық менеджмент/ 

Международный менеджмент
БП ТК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

KKET 3219/ 

AFEDP 3219

Кәсіпорынның қаржы-

экономикалық талдауы / Анализ 

финансово-экономической 

деятельности предприятия 

БП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Aud 3220 Аудит БП ТК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

BU 3221/ OB 3221
Бизнесті ұйымдастыру/ 

Организация бизнеса
БП ТК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

SSS 3222/ NN 3222
Салық және салық салу/ Налоги и 

налогообложение
БП ТК 6 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

ENE 4223/ ERT 

4223

Еңбек нарығының экономикасы/ 

Экономика рынка труда
БП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Sak 4224/ Str 4224 Сақтандыру/ Страхование БП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

1. Компанияның стратегиясы ережелері мен рәсімдерін дамуының негізгі 

бағыттарын білу;

2. Стратегиялық басқару цикл және оның кезеңдерін білу, стратегиялық талдау 

мазмұны мен тәртібін білу;

3. Нарықтарға, ӛнімдер, клиенттер, жеткізушілер мен бәсекелестер туралы 

сенімді деректер алуға ережелерін білу   4. Тауар  және  қызметтер  рыногындағы  

тұтынушылық  іс-әрекет  теориясының  негіздерін, рынокты  сегменттеу  және  

тауарды  жайғастырудың  әдістемелік  негіздерін, маркетинг  жүйесіндегі  тауар  

саясатын, баға  құру  және  баға  стратегияларын ӛткізуін білуі керек. 5. 

Шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде маркетингті басқаруға жалпы 

тәсілдемелерді ашу қажет, маркетингтік ақпараттарды дұрыс түсініп және 

олармен жұмыс істеу керек.

1. Теориялық негіздерін зерттеу, ұлттық сақтандыру нарығының дамуында 

тенденциялар мен ӛзгешеліктерді табу, сақтандыру аясында қаржылық 

қатынастарды зерттей білу керек. 2. Қоғамдық ӛнеркәсіпте сақтандырудың мәні, 

сақтандыру нарқы мен оған қатыстылардың мазмұны,    сақтандырудың түрлерін, 

сатыларын, тармақтарын ажырату керек. 3. . Әр түрлі деңгейлердегі бюджетті 

қалыптастыру мен қолдануға байланысты проблемаларды шешу елдегі әлеуметтік 

ауыртпашылықты тӛмендетуді қамтамасыз ете білу керек.             4.  Мемлекеттік 

мақсатты бағдарламалардың орындалу жүйесін, облыстық деңгейде бюджеттің 

орындалуын ұйымдастыру және қазынашылық органдар бюджеттің орындалу 

туралы есебін қалыптастыру керек. 5.   Ауқымында іскерлік дағдыларын толық 

игеріп, біліктілігін арттыра біліу керек.

Экономикалық 

талдау және 

бизнесті бағалау- 

9 кредит (405 

сағат)

ETBB 

021310

1. Нарықтық экономика талабындағы шаруашылық субъектілердің іс-әрекетін 

экономикалық талдау, қаржылық талдаудың жағдайын кӛрсете білу керек. 2 

Қаржылық жағдайдын және шаруашылық субъектің даму динамикасын кӛрнекі 

және қарапайым бағалау керек. 3. Қаржылық есептерін берудің, аудитті, бизнесті 

ұйымдастыруда есептерді беруде, талдаудың мақсатқа сәйкестігі туралы шешім 

қабылдау және оқуға дайын екеніне кӛз жеткізу. Ол үшін аудиторлық 

қорытындымен танысуға және мәні бойынша ӛткізу қажет. 4. Кәсіпорын қаржы 

жағдайын және оның қаржылық, шаруашылық әрекетінің нәтижелерін бағалау 

тиіс. 5. Қаржылық жағдай сапасын аңықтау, онын мерзім ішінде жақсару немесе 

жаман болу себептерің зерттеу, кәсіпорынның тӛлем қабілеттілігін және 

қаржылық тұрақтылығын кӛтеру бойынша ұсыныстарды дайындау білу керек.  

Қаржылық-

экономикалық 

талдау және 

аудит- 9 кредит 

(405 сағат)

KETA 

021108

Салық және 

еңбек 

нарығының 

экономикасы- 5 

кредит (225 

сағат)

MM 

02906

1. Экономика мен әлеуметтік ортада орын алатын ӛзгерістер заңдылықтарына 

тезірек бейімделу арқылы олар жӛнінде ең дұрыс, әділ және тағдырлы 

шешімдерді қабылдаудың  элементтері  мен  принциптерін  пайдалану  бойынша  

тәжірибелі  дағдыларды  игеруі керек. 2. Қазіргі әлемнің экономикалық 

проблемеларын ӛзіндік бағалау дағдаларын алуды дұрыс түсіндіріп және олармен 

жұмыс істеуі керек. 3. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің 

сандық ӛзгерістерін, сапалық жағымен байланыстыра отырып, зертеу 

жұмыстарын қалай жүргізу керек екендігін үйрену керек. 4. Ақша және несие 

жүйесін, халықаралық несие - есептік және валюталық қатынастар, бағалы 

қағаздар нарығының қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесін 

қалыптастыруы керек. 5. Ақша қарым-қатынастардың түрлері мен қалыптарын 

ажырату,  несиелік механизмын қолдану,  практикада несиелендіру, ақша 

жоспарлау, уйымдастыру саласында теориялық білімді колдану керек.

SENE 

021209

1.Салық заңдарын жан – жақты оқып үйренумен бірге салықтық тетіктердің әсер 

етуін оқып білуі керек. 2.  Қаржы нәтижелерін салық салынатын табысты 

анықтау мақсатында қолданылатын қаржылық- статистикалық құжаттарды  

толтырумен бірге, салық декларацияның әрбір салық бойынша жолдарын 

толтыруды, қосымшалар мен жеке есеп шоттарды үйлесімді қолдана отырып 

есептеуін білуі керек. 3. Салықтар тӛлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілікті, 

салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар қолдануды білуі тиіс. 4 

Ұйымдастырушылық тиімділікті анықтайтын факторы ретінде еңбекке қатысты 

барлық проблемалар мәнін және табиғатын студенттерге жан жақты терең түсінік 

беру. 5 Еңбек нарығы қызметінде басқаруды, жоспарлауды, ұйымдастыруды, 

болжауды, халық шаруашылығы ресурстарын қалыптастыруды және 

пайдалануды, қазіргі жағдайда еңбектің экономикалық тиімділігін бағалау және 

Құқықтық 

негіздеме- 5 

кредит (225 

сағат)
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1. Экономикалық саясат елдегі саяси күштердің арақатынастарын, ӛндірістік-

техникалық мүмкіншіліктерін, әлеуметтік құрылымының жағдайларын, 

мемлекеттік мекемелердің жалпы-экономикалық және жергілікті тәртіптерін 

есепке алып, ескеруі қажеттігін білу керек. 2. Экономикалық ілімдер тарихының 

әдістерін,  дамуының жалпы сипаттамасын, экономикалық ойлардың және 

олардың таптық табиғатының пайда болуына әсер ететін әлеуметтік-

экономикалық тарихи жағдайлар танып білуі керек. 3. Қоғамның дамуымен бірге 

экономикалық сана мен сенім де ӛзгереді, экономикалық құндылық ұғымының 

мазмұны ауысады, осыған байланысты, тіпті дәстүрлі міндеттемелердің ӛзі де 

жаңаша кӛзқарасқа сәйкес шешілуін білуі керек. 4. Әлемде болып жатқан 

әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалай және талдай білу. 5. Экономика 

субъектінің шаруашылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласында күрделі 

және бейстандарттық жағдайда шешім қабылдау                                                                                                  
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Экономикалық 

тарих және 

саясат- 5 кредит 

(225 сағат)

ETS 

020704

KN 

020805

ESR 

021007

Экономика-

статистикалық 

реттеу- 9 кредит 

(405 сағат)

Менеджмент 

және маркетинг- 

7 кредит (315 

сағат)

1. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік-құқықтық қатынастарды оқып білу, 

азаматтардың шаруашылық қызмет аясындағы құқықтары мен міндеттерін 

белгілейтін және олардың кәсіпкерлік қызметінің дамуына негіз болатын 

нормативтік құқықтық актілермен танысуы керек.    2. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыруы қажет 4. 

Кәсіпкерлік құқық теориясының, негізгі қағидаттары, пәніне және бизнес 

қатынастарын реттеу әдістерін жалпы шарттарын ашу, және заңның басқа да 

салаларымен іскерлік заң байланысының маңыздылығын кӛрсетіп, ұғыну; 5. 

Экономикалық қызметті реттеу саласындағы мемлекеттік тарту; құқықтық 

нысандары мен нарықтық экономикада басқару әдістерін білу, үйрену.



ЕТ 4225/  ЕТ 4225 Экономикалық талдау БП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

BB 4226/ OB 4226 Бизнесті бағалау/ Оценка бизнеса БП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

79 49 2205 435 300 0 270 1200 0 5 8 3 10 9 2 12 0

KKZh 3303/ PDP  

3303

Кәсіпорынның қызметін 

жоспарлау/ Планирование 

деятельности предприятия

КП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

OU  3304/ OP 3304
Ӛндірісті ұйымдастыру/ 

Организация производства 
КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

HB 3305/ MB 3305
Халықаралық бизнес/ 

Международный бизнес
КП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ATN 3306/ MTR 

3306

Әлемдік тауар нарықтары/ 

Мировые товарные рынки
КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

KND 3307/  FRP 

3307

Қаржы нарықтары және 

делдалдар/ Финансовые рынки и 

посредники

КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

25 15 675 150 75 0 75 375 0 0 0 0 0 6 9 0 0

PB 3308/ UP 3308
Персоналды басқару/ Управление 

персоналом
КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

OE 3309/ EP 3309
Ӛнеркәсіп экономикасы/ 

Экономика промышленности
КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Log 4310/ Log 

4310
Логистика КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

OSE 4311/ EPS 

4311

Ӛндірістік сферадағы экономика/ 

Экономика производственной 

сферы

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

20 12 540 120 60 0 60 300 0 0 0 0 0 0 6 6 0

HKESSKE 3308/ 

FUSMSF  3308

Маманданушы елдер 

экономикасы/ Экономика стран 

специализации

КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

TA 3309/ UA 3309

Сыртқы сауда операцияларының 

техникасы және ұйымдастыру/ 

Организация и техника 

внешнеторговых операций

КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

HKEA 4310/ 

UAMK 4310

Халықаралық валюталық-

қаржылық несие қатынастары/ 

Международные валютно-

финансово кредитные отношения

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Кәсіптендіру пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 

1. Теориялық негіздерін зерттеу, ұлттық сақтандыру нарығының дамуында 

тенденциялар мен ӛзгешеліктерді табу, сақтандыру аясында қаржылық 

қатынастарды зерттей білу керек. 2. Қоғамдық ӛнеркәсіпте сақтандырудың мәні, 

сақтандыру нарқы мен оған қатыстылардың мазмұны,    сақтандырудың түрлерін, 

сатыларын, тармақтарын ажырату керек. 3. . Әр түрлі деңгейлердегі бюджетті 

қалыптастыру мен қолдануға байланысты проблемаларды шешу елдегі әлеуметтік 

ауыртпашылықты тӛмендетуді қамтамасыз ете білу керек.             4.  Мемлекеттік 

мақсатты бағдарламалардың орындалу жүйесін, облыстық деңгейде бюджеттің 

орындалуын ұйымдастыру және қазынашылық органдар бюджеттің орындалу 

туралы есебін қалыптастыру керек. 5.   Ауқымында іскерлік дағдыларын толық 

игеріп, біліктілігін арттыра біліу керек.

Экономикалық 

талдау және 

бизнесті бағалау- 

9 кредит (405 

сағат)

ETBB 

021310

Ӛндірісті 

ұйымдастыру- 6 

кредит (270сағат)

OU 

021411

Халықаралық 

бизнес- 9 кредит 

(405 сағат)

HВ 

021512

Базалық пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 

1. Халықаралық бизнес— түрлі мемлекеттердің фирмалары бірлесіп қатысатын 

және халықаралық капитал пайдаланылатын кәсіпкерлік қызметтің түсіну, ұғыну; 

2. Пайда алу мақсатымен жүзеге асырылады және халықаралық экономика 

аясында қолданылып, студенттерге толығымен мәнің ашып беру; 3. Қaзipгi 

каржы нарықтары мен делдалдары  тиімді басқару бойынша білімді және 

әдістерді тыңдаушылардың терең ұғынуы; 4. Курс бағдарламасында 

қарастырылатын кӛптеген сурақтарды толық ұғыну; 5. Экономикалық теориямен 

халықаралык, экономикалық катынастар жалпы курстары бойынша студенттер 

толық білімі болуын талап етеді.
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1.Ӛндірісті ұйымдастыру қазіргі заманғы кәсіпорындарда ӛндірісті тиімді 

ұйымдастыру және басқарудың теоретикалық, әдістемелік және практикалық 

мәселелері бойынша студенттерде білім қалыптастыру; 2. Аталмыш пәнді оқыған 

кезде қазіргі заманғы ӛндірісті ұйымдастыру негіздері, ӛндірістік 

инфрақұрылымның басты элементтері қарастырылып, ұғыну; 3. Нарықтық 

экономика құрылуы және дамуы жағдайында тиімді менеджменттің негіздері 

түсіндірілуі тиіс; 4. Ӛндірістік бағдарлама мен даму жоспарын жасау барысында 

маркетингті пайдалану және жоспарлау әдістемесін үйрету, 

5.Жоспарлау әдістемесін жетілдірудің негізгі бағыттары: жоспарлаудың ғылыми-

техникалық және есептік-техникалық негізделуін жоғарылату; техника-

экономикалық нормалар мен нормативтер жүйесін кеңінен қолдану; 

кӛрсеткіштер жүйесін одан әрі жақсарту.

Халықаралық  

бизнесті басқару-

12кредит (540 

сағат)

HEA 

021714

1. Нарықтық экономика жағдайындағы халықаралық валюталық-қаржылық 

қатынастардың негізгі тақырыптары бойынша тереңірек білім алу; 2. ҚР қазіргі 

валюта жүйесінің негізгі элементтері,  халықаралық қаржы институттарының 

функциясы және рӛлі  туралы білу,  валюта курсын есептеу, валютаның 

котировка әдісін қолдану,  халықаралық есептеу формасын айыру туралы икемді 

болу керек; 3. Нарық жағдайында шет мемлекеттердің қаржылық 

қатынастарының  әлемнің дамыған елдеріндегі мемлекеттік қаржыларды 

ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, инвестициялық процесті жүзеге асыру және 

ұйымдастыру, оның қаржылық несиелік қызмет кӛрсету аясында кәсіби білімді 

алу; 4. Ауқымында іскерлік дағдыларын толық игеріп, біліктілігін арттыра біліп, 

алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды игеріп іске 

асыруға дайын болуы; 

5. Тәуекелдікті басқару кез келген кәсіпорынның ажырамас бӛлігі болып 

табылады және стратегиялық мақсаттарын

табысты жүзеге асыру үшін шешуші маңызы бар. Тәуекел-менеджмент жүйесі 

компанияның ӛз қызметі

кезіндегі кездесетін барлық қиындықтарды анықтау мен оларды бағалауды; 

соның нәтижесінде

альтернативтік, жолдар қарастырылады; Шетел тәжірибесін қолдана

отырып, қазақстандық кәсіпорындар да тәуекелді басқару саясатын ӛзіндік 

бӛлімше ретінде құруын түсіну, ұғыну.

1 траектория:  Өндірісті басқару және қызмет көрсету
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1 траектория бойынша: 

2 траектория:  Халықаралық  бизнесті басқару

Ӛндірісті басқару 

және қызмет 

кӛрсету- 

12кредит (540 

сағат)

OSE 

021613

1.Персоналды басқару  болашақ мамандардың теориялық және тәжірибелік 

материал негізінде қазіргі заманғы ұйым персоналын басқару процесімен 

танысуы;  2. Ӛнеркәсіп  экономикасы ӛнеркәсіп салаларында обьективті 

экономикалық заңдылықтардың ӛндіргіш күштерді оптималды жұмсау кезіндегі 

жоғарғы жетістіктерге қол жеткізуге мұмкіндігін беретін жағдайлар мен 

факторларды оқып ұйрену; 3. Логистика – қазіргі ғылыми бағыт ретінде 

логистиканың негізгі

жағдайларын, категорияларын, заңдылықтарын зерттеу, білім алушыларға

ӛнеркәсіпті басқаруда логистикалық тәсіл қолдануды қалыптастыру; 

Логистикалық тәсіл дегеніміз – материалдық ағымдарды ұйымдастырудың

практикалық дағдыларын дамыту; 4. Ӛндірістік сфераның экономикасы  

ӛндірістік сектордың салаларындағы объективті экономикалық зандардың, 

талаптары мен факторлардың әрекетімен, еңбектің ұтымды шығындары 

барысындағы қалыптасқан қорытынды; 5. Түйіндерінің жоғарғы жетістіктерге 

жетуін қамтамасыз етуді зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ой-ӛрісін 

дамыту, үйрету, ұғыну
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HBO 4311/ MBO 

4311

Шетелдегі корпорацияларды 

басқару тәжірибесі/ Опыт 

управления зарубежными 

корпорациями

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

20 12 540 120 60 0 60 300 0 0 0 0 0 0 6 6 0

124 76 3420 705 435 0 405 1875 0 5 8 3 10 15 17 18 0

164 101 4545 930 585 0 555 2475 0 10 10 16 10 18 19 18 0

210 129 5805 1080 855 0 675 3195 0 19 19 18 18 18 19 18 0

3. OKT

3.1 ММ

DSh 

031801

Дене шынықтыру 

модулі - 8 кредит 

(240 сағат)

1. Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман дайындаудағы рӛлін  білуі 

керек. 2.ҚР-ның дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат 

негіздерін білуі керек. 3.Дене шынықтырудың және салауатты ӛмір сүрудің 

теориялық әдістемелік негіздерін білуі керек. 4.Денсаулықты сақтауды және 

нығайтуды қамтамасыз ететін психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді 

дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен дағдыны ӛмірде 

қолдана алуы керек.

DSh  1(2)401/ FK   

1(2)401

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура
ОҚТ МК 1-4 диф.сынақ 8 8 240 240

Д
ен
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ы
н
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 ж

ән
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сп
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р
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2 2 2 2

ОР 1402 / UP 1402
І. Оқу іс-тәжiрибе/  Учебная 

практика - 2 апта/ 2 недели 
ОҚТ МК 2 Сынақ 2 4 60 60 4

ОDР 4403 / PPP 

4403

ІІ. Ӛндірістік   практика/ 

Производственная  практика - 4 

апта / 4 недель

ОҚТ МК 8 Сынақ 5 2 150 30 120 2

ОDР 4404 / PPP 

4404

ІІІ.Дипломалды  практика/ 

Преддипломна практика - 10 апта 

/ 10 недель

ОҚТ МК 8 Сынақ 5 2 150 30 120 2

20 16 600 0 360 0 0 240 0 2 6 2 2 0 0 0 4

1. Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан
8

Кешенді  

МЕ
4 1 105 15 90 1

2. Диплом жұмысын (жоба) жазу 

және қорғау немесе екі кәсіби 

пәннен мемлекеттік тапсыру                                            

8
Диплом 

қорғау
8 2 210 30 180 2

12 3 315 45 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 3

242 148 6720 1125 1215 0 675 3705 0 21 25 20 20 18 19 18 7

Құрастырушылар:   1. Кафедра меңгерушісі - Куланова Д.А.,  э.ғ.к.,  доцент 

  2.  Кафедра доценті - Абдикеримова Г.И.,  э.ғ.к.

   3.  Кафедраның аға оқытушысы - Кембаева Р.С., аға оқытушы 

1. Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және бекіту,  заңдық, 

нормативтік материалдармен жұмысты ӛңдеу;

2. Кәсіпорынының ӛндірістік және ұйымдастырушылық құрылымен, нақты 

қызмет және бӛлімдердің қызметімен мақсаттарымен, кәсіпорынның 

маркетингтік және коммерциялық бӛлім қызметімен тереңірек танысу; 3.Болашақ 

мамандық дағдыларын тәжірибелік меңгеру;

4. Экономикалық шешімдерді шешу кезінде студенттердің тәжірибе алуы, жалпы 

құрылымды басқару және жеке бӛлімдерінің функцияларымен танысу

5. Жалпыландыру, жүйелендіру, нақтыландыру және белгілі бір кәсіпорынның 

тәжірибесінде теориялық білім негізінде қорытындылау, экономика саласындағы 

ұйымдастырушылық және құқықтық жұмыстардың тәжірибелік қызметіне 

үйрену, болашақ мамандырылған қызметтің дұрыс шешімін ұйымдастыру.

МҚА модулі бойынша барлығы:

Жалпы:

Халықаралық  

бизнесті басқару-

12кредит (540 

сағат)

HEA 

021714

1. Нарықтық экономика жағдайындағы халықаралық валюталық-қаржылық 

қатынастардың негізгі тақырыптары бойынша тереңірек білім алу; 2. ҚР қазіргі 

валюта жүйесінің негізгі элементтері,  халықаралық қаржы институттарының 

функциясы және рӛлі  туралы білу,  валюта курсын есептеу, валютаның 

котировка әдісін қолдану,  халықаралық есептеу формасын айыру туралы икемді 

болу керек; 3. Нарық жағдайында шет мемлекеттердің қаржылық 

қатынастарының  әлемнің дамыған елдеріндегі мемлекеттік қаржыларды 

ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, инвестициялық процесті жүзеге асыру және 

ұйымдастыру, оның қаржылық несиелік қызмет кӛрсету аясында кәсіби білімді 

алу; 4. Ауқымында іскерлік дағдыларын толық игеріп, біліктілігін арттыра біліп, 

алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды игеріп іске 

асыруға дайын болуы; 

5. Тәуекелдікті басқару кез келген кәсіпорынның ажырамас бӛлігі болып 

табылады және стратегиялық мақсаттарын

табысты жүзеге асыру үшін шешуші маңызы бар. Тәуекел-менеджмент жүйесі 

компанияның ӛз қызметі

кезіндегі кездесетін барлық қиындықтарды анықтау мен оларды бағалауды; 

соның нәтижесінде

альтернативтік, жолдар қарастырылады; Шетел тәжірибесін қолдана

отырып, қазақстандық кәсіпорындар да тәуекелді басқару саясатын ӛзіндік 

бӛлімше ретінде құруын түсіну, ұғыну.
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2 траектория бойынша: 

3.1 Міндетті модульдер (ММ) 

3.  Оқытудың  қосымша түрі

        4. Жұмыс беруші - Рсалиев Б. Мемлекеттік кірістер Департаментінің ОҚО бойынша жалпы бӛлімінің жетекші маман

Мемлекеттік  

қорытынды 

аттестация - 3 

кредит (315 

сағат)

1. Ӛндіріс, қызмет кӛрсету саласында, оқу процесінде алған теориялық білімді  

мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;

2. Заңдылық және инструктивтік материалдармен жұмыс істеу дағдысын 

қалыптастыру;

3. Болашақ мамандықтың практикалық дағдысын меңгеру, ӛндіріс процесінде 

инновациялық технологияларды пайдалану;

4. Бітіру жұмысын орындау үшін материалдар жинақтау, ұғыну.

MKA 4501

МК

2.2  модулі бойынша барлығы:

2 модуль бойынша барлығы:

1  және 2 модуль бойынша барлығы:

КР 

031902

Кәсіби практика / 

Профессиональн

ая практика - 10 

кредит (450 

сағат)

«Экономика және есеп» кафедрасының әдістемелік комиссиясында (2016 жылдың _____ ________ № ___ хаттама) және 

мәжілісінде (2016 жылдың _____  ________  № ___  хаттама) талқыланып, бекітуге ұсынылды.

3 модуль бойынша барлығы:

MKA 

042001

4. Қорытынды аттестация

МК


