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1 Білім беру бағдарламасының паспорты 

  

«Менеджмент» білім беру бағдарламасы нарықтың өзгермелі 

конъюнктурасына сәйкес басқарушылық шешімдерді қабылдай алатын, 

зерттелетін объектінің жағдайын талдай алатын, басымдықтарды анықтай 

алатын, уақыт бойынша жоспарлай алатын, өндірістік процесті ұйымдастыра 

алатын, басқара алатын және бақылай алатын, экономикалық және 

географиялық аспектілерді ескере алатын, өзгермелі жағдайларға бейімделе 

алатын жоғары білікті менеджерлерді дайындауға бағытталған. 

«Менеджмент» білім беру бағдарламасының стратегиялық мақсаты: 

халықаралық кеңістікке интеграцияланған «Менеджмент» білім беру 

бағдарламасы бойынша «Экономика және бизнес» бағыты бойынша 

мамандарды дайындауды жүйелі жетілдіру. 

Білім беру мақсаттары: 

М 1: Гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық және жаратылыстану-

ғылыми білімнің, әлеуметтендірілген, бастамашылық, еңбек нарығы мен 

технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, сандық кеңістікке 

интеграцияланған тәуекел және белгісіздік жағдайында командада жұмыс істей 

алатын, сандық технологиялар саласындағы жұмыс дағдысы бар, процестерді 

сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану әдістерін 

меңгерген, сапалы және сандық талдау мен синтездеуді жүзеге асыра отырып, 

жаңа формация маманын дайындау; 

М2: жалпы теориялық, экономикалық, басқару пәндері бойынша іргелі 

білім жиынтығын қалыптастыру; 

М3: жалпы басқарудың негізгі теориялық аспектілерін, макро-, мезо - 

және микродеңгейлердегі басқарудың теориялық және практикалық 

аспектілерін зерттеу. 

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне «Менеджмент» білім беру 

бағдарламасы бойынша «Бизнес және басқару бакалавры» академиялық 

дәрежесі беріледі. 

«Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару 

бакалавры: 

1. Ана тілі (қазақ/орыс): 

- Экономика, Менеджмент, Маркетинг, кәсіпкерлік және бизнес-ортада 

жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) ой-пікірлерін, 

сезімдерін, фактілер мен пікірлерді білдіруге және түсінуге, сондай-ақ 

қоғамдық және мәдени мәнмәтіндердің барлық алуан түрлерінде 

лингвистикалық сәйкес және шығармашылық түрде өзара іс-қимыл жасауға 

қабілетті. 

2. шет тілдер: 

- ағылшын, неміс және француз тілдерінде коммуникацияның негізгі 

дағдыларын меңгерген: Экономика, Менеджмент, Маркетинг, кәсіпкерлік және 

бизнес-ортада, сондай-ақ тиісті әлеуметтік және мәдени контекстерде (білім 



беру мен оқытуда, жұмыста, үйде және бос уақыттарда) жазбаша нысанда 

(тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен 

пікірлерді түсіне алады, білдіре алады. Медиация және мәдениетаралық түсіну 

дағдылары бар. 

3. іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық 

дайындық: 

- күнделікті жағдайларда өндірістік есептерді шешу үшін математикалық 

ойлауды дамыту және қолдануға, өзінің кәсіби қызметінде ойлаудың 

математикалық тәсілдерін (логика және кеңістіктік ойлау) және 

презентацияларды (формулалар, модельдер, конструкторлар, бағандар, 

кестелер) қолдануға қабілетті; 

- әлемді түсіндіретін білім мен әдіснаманың негіздерін, дәлелдемелерге 

негізделген проблемалық мәселелерді анықтау және қорытындылар қою үшін 

пайдалана алады, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімі мен әдіснамасын 

қолдана алады. 

4. компьютерлік дайындық: 

- заманауи ақпараттық технологияларды жұмыс істеу, бос уақыт және 

коммуникация үшін сенімді және сыни қолдана алады, ақпаратты қалпына 

келтіру, бағалау, сақтау, алмасу және презентациялау үшін, қарым-қатынас 

жасау және кәсіби қызмет саласында Интернет арқылы ынтымақтасқан 

желілерде қатысу үшін компьютерді пайдалану дағдылары бар; 

5. оқу дайындығы: 

- кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін экономикалық және басқарушылық пәндер 

(ғылымдар) саласында базалық білімі бар; 

- тұрақты оқыту қажеттілігін түсінеді, қол жетімді мүмкіндіктерді таба 

алады, оқуды жалғастыруға ұмтыла алады, өзінің оқуын ұйымдастыруға, оның 

ішінде жеке және топтарда да уақыт пен ақпаратты тиімді басқара отырып, 

кәсіби және жеке өсуге ұмтыла алады; күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа 

білім алу және магистратурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгерген. 

6. әлеуметтік дайындық (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық 

құзыреттер): 

- қоғамдық және еңбек өміріне, атап айтқанда, әр түрлі қоғамдарға тиімді 

және конструктивті түрде қатысуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда 

жанжалдарды шешуге мүмкіндік беретін мінез-құлықтың барлық түрлеріне ие, 

оған әлеуметтік және саяси ұғымдар мен құрылымдарды білуге және белсенді 

және демократиялық қатысуға дайын болуға негізделе отырып, азаматтық 

өмірге толық қатысуға мүмкіндік береді.; 

- ұжымда, отбасында, социумда, әлемде бірге өмір сүре алады, басқа 

адамды қабылдау мен түсінуді, оған құндылық ретінде қарым-қатынасты 

тәрбиелеу қабілеті; әлемде өзара тәуелділікті түсіну сезімі дамыған, 

коммуникативтік, қақтығыстарды ескерту және шешу қабілеті дамыған, 

ымыраластық таба алады, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра алады; 



- іскерлік этика нормаларын сақтауға, этикалық және құқықтық мінез-

құлық нормаларын меңгеруге қабілетті. 

7. кәсіпкерлік және экономикалық дайындық: 

- экономикалық білім негіздерін меңгерген, менеджмент, маркетинг, 

қаржы және т. б. туралы ғылыми көзқарастары бар; Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың 

рөлін біледі және түсінеді; 

- идеяларды іс-әрекетке айналдыра білу, кәсіби мақсаттарға жету үшін 

жобаларды жоспарлау және басқару, этикалық құндылықтарды түсіну; 

- адамдармен жұмыс істей алады, Тапсырыс берушілермен өзара іс-

қимыл, персоналды басқару, клиенттермен өзара іс-қимыл, рұқсат беру және 

уәкілетті органдармен жұмыс, билік өкілдерімен жұмыс істеу саласында білімі 

бар, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, қоғамның 

әлеуметтік даму үрдістерін біледі; 

8. мәдени дайындық: 

- Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен мәдениетін біледі, 

- идеяларды, тәжірибені және эмоцияларды әр түрлі құралдармен 

шығармашылық білдірудің маңыздылығын түсінеді; 

- басқа әлем халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне толеранттылықпен 

қарайды, толерантты мінез-құлық, нәсілшілдік, ксенофобия, экстремизм мен 

оларға қарсы тұрудың алдын-алуды түсінеді және іске асырады; толерантты 

тұлға ретінде қалыптасады, басқа мәдениеттер өкілдерін таниды, қабылдайды 

және түсінеді; 

- білім алу қабілеті бар; қарым-қатынастың зияткерлік саласында 

шыдамды, жеңіл, ой-пікірлерге, соның ішінде шовинистік сипаттағы бейімді; 

жоғары рухани қасиеттерге ие, интеллигентті тұлға ретінде қалыптасқан. 

9. жалпы құзыреттер: 

- сыни ойлау үшін қажетті дағдыларды, байқаушылықты, 

интерпретацияға, талдауға, қорытынды дайындауға қабілетті, бағалау қабілетін 

меңгерген; 

- креативтілік сапасына ие: бір аспектіден екіншісіне өту қабілеті, айқын, 

жалпыға белгілі, жалпы қабылданған, қатты анықталған идеялардан 

ерекшеленетін идеяларды ұсыну қабілеті, мәселенің мәнін көру және 

стереотиптерге қарсы тұру; 

- белсенді өмірлік ұстанымды түсінеді және жүргізе алады, басқа 

индивидтерге қатысты дербес мінез-құлықты жүзеге асыра алады, топта, 

ұжымда, оларға зиян келтірмей және нормативтік регламенттер шеңберінде 

көшуге ұмтылады; 

-  командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, 

жаңа шешімдер ұсына алады; әр түрлі жағдайларда дұрыс бағдар жасай алады; 

- танымның қазіргі ғылыми әдістерін қолдана алады; 

- эргономика білімін пайдалана отырып, ғылыми негізде еңбек 

ұйымдастыруды біледі; 



- ақпараттық технологияларды, ақпаратты басқару дағдыларын 

меңгерген; 

- жеке тұлғаға әлеуметтік көзқарас, оларды қалыптастыру факторлары 

туралы ғылыми түсінік бар; 

- командада жұмыс істей алады; 

- әртүрлі пікірлер жағдайында шешім қабылдай алады; 

- этикалық және құқықтық нормаларды біледі және басшылыққа алады; 

- тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары бар; 

- жауапкершілікті өзіне алуға қабілеті бар; 

- алуан түрлілік пен мәдени алуан түрлілікті қабылдай алады; 

- өзгермелі жағдайларға бейімделу қабілеті бар; 

- еңбек заңнамасының талаптарын біледі және орындайды; 

- өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге, жобалармен 

жұмыс істеуге әдістемелік және психологиялық дайын бола алады. 

«Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару 

бакалаврлары облыста келесі кәсіби құзыреттілікке ие: 

1. Құжаттар мен стандарттар (экономика және менеджмент бойынша 

әлемдік және отандық стандарттар, сапа стандарттары, нормативтік-құқықтық 

актілер).  

2. Бухгалтерлік есеп және аудит (бухгалтерлік есепті жүргізу, 1с-

бухгалтерияны білу, бухгалтерлік шоттарды өңдеу). 

3. Персоналды басқару (персоналды басқару стратегиясы мен кадр 

саясатын әзірлеу; персоналды жалдаудың, бағалаудың ұйымдастырылған 

процесі;бейімделуді, жанжалдарды және күйзелістерді басқару; оқыту 

бағдарламаларын әзірлеу, мансапты және кадр резервін басқару, персоналды 

ынталандыру). 

4. Қаржылық - Банктік басқару (қаржы тәуекелдерін мониторингілеу және 

басқару, бағалы қағаздар портфелін басқару, инвестициялық жобаларды әзірлеу 

және енгізу, коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарларын жасау, 

бухгалтерлік, қаржылық және статистикалық есептілікті талдау). 

5. Логистика(логистикалық жүйелерді жобалау және әзірлеу, есептілікті 

жүргізудің әдістері мен нысандарын әзірлеу, логистикалық операциялардың 

тиімділігін талдау). 

6. Инвестициялық қызметті басқару(кәсіпорын стратегиясын 

қалыптастыру, жобалардың инвестициялық тартымдылығын бағалау, 

ИНКОТЕРМС негізгі ережелерін пайдалану). 

- «Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару 

бакалаврлары»: 

- қазіргі экономика талаптарына сәйкес келетін теориялық білімі мен 

практикалық дағдылары бар; 

- басқару, инновация, өндірістік және стратегиялық менеджмент, 

персоналды басқару, жобаларды басқару саласында жоғары білікті; 

- өз бетінше шешім қабылдай алады; 



- компания проблемаларын талдап, шеше алады; 

- даму перспективаларын айқындау үшін компаниялардың сыртқы 

ортасын және бәсекеге қабілеттілігін талдауға қабілетті; 

- қазіргі заманғы тұжырымдамаларды, әдістер мен құралдарды 

пайдалана отырып, компанияны басқару дағдылары бар; 

- басқару саласындағы өзінің кәсіби қызметін жетілдіруге қабілетті; 

- жобаларды әзірлеуге және басқаруға қатысады; 

- табысқа ұмтылады.



2 Білім беру бағдарламасының мазмұны 
Модуль атауы Оқытудың күтілетін нәтижелері Көлемі Семестр Компоненты модуля Қалыптасатын 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общие модули 

Табиғи Білу: белгісіз интеграл, интегралдаудың негізгі 

әдістері. Белгілі интеграл. Анықталған интеграл 

қосымшалары. Қатарлар және 

дифференциалдық теңдеулер теориясы. 

Меңгеру: нақты экономикалық есептерді шешу 

үшін математикалық ұғымдар мен әдістерді 

қолдану; оларды математикалық 

формализациялау, ЭЕМ-де сандық шешімнің 

қарапайым тәсілдері, алынған нәтижелерді 

талдау. 

5 8 2 ME 1212 Экономикадағы 

математика 

БП В ЖК 3 Емтихан Математикалық, 

ғылыми, оқу 

Білу: мәдениет контекстіндегі философиялық 

дүниетанымның ерекшеліктері және оның 

адамның өмірлік таңдау стратегиясына әсері; 

философияның негізгі дүниетанымдық және 

әдіснамалық функциялары; мәдениет 

контекстіндегі дүниетанымдық мәселелерді 

шешудің негізгі философиялық тәсілдері. 

Меңгеру: мәдениет контекстіндегі 

дүниетанымдық мәселелерді анықтау; адамзат 

тарихындағы дүниетанымдық мәселелерді 

шешу мен қоюдың баламалы тәсілдерін 

анықтау. 

1 Fil 1102 Философия ЖБП А МК 5 Емтихан 

Табиғи-құқықтық Білу: негізгі анықтамалары мен санаттары;жеке 

тұлғаның құқықтық мәртебесін айқындайтын 

және адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын іске асыруға негізделетін 

салалық заңнаманың барынша маңызды 

нормалары;сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

әрекет ету шарты ретінде қазақстандық 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарын жетілдіру;сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлық табиғатының психологиялық 

ерекшеліктері; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастырудың этникалық 

ерекшеліктері. 

6 10 2 DP 1207 Парасаттылық ЖБП С ТК 5 Емтихан Экологиялық, 

әлеуметтік, оқу 



Меңгеру: құқықтық институттарды, оларды 

қамтамасыз ететін нормаларды ажырату; 

оларды қамтамасыз ететін құқықтық 

қағидаттар;алынған білімді практикада дұрыс 

қолдану;қалыптасқан құқықтық қатынастарға 

құқықтың абстрактілі нормаларын 

экстраполиялау;сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және осы негізде 

осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастыру бойынша білім жүйесін қолдану. 

Білу: тірі организмдердің тіршілік ету 

ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтар;антропогендік қызметтің 

әлеуметтік-экологиялық салдарлары; 

тұжырымдама, стратегия, орнықты даму 

мәселелері және оларды жаһандық, өңірлік 

және жергілікті деңгейлерде шешудің 

практикалық тәсілдері, халықты қорғау 

тәсілдері, авариялардың, апаттардың, дүлей 

зілзалалардың зардаптарын жою кезінде 

құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды 

ұйымдастыру және жүргізу негіздері және 

қазіргі заманғы зақымдау құралдарын 

қолдану. 

Меңгеру: Табиғи және антропогендік 

экологиялық процестерді және оларды 

реттеудің мүмкін жолдарын анықтау және 

талдау; тұрақты дамуды сақтау үшін 

практикалық қызметте тірі организмдер мен 

қоршаған ортаның өзара іс-қимыл 

заңдылықтары туралы алынған білімді 

пайдалану, бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайларда сауатты әрекет ету.  

4 EOBZ 

1207 

Экология және ТҚ ЖБП С ТК 5 Емтихан 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

Білу: фирмалар мен кәсіпорындардың, олардың 

кәсіби білімінің ажырамас бөлігі болып 

табылатын түрлі ұйымдық-құқықтық 

нысандағы жұмыс істеу тетіктері және 

практикалық қызметті жүзеге асыру кезінде 

неғұрлым тиімді шешімдер қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

Меңгеру: бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру 

үшін алынған білімді қолдану және зерттеу 

саласындағы проблемаларды шешу үшін 

қажетті құзыреттілікке ие болу;кәсіпкерлік 

саласындағы білім мен түсініктерді көрсету, 

соның ішінде кәсіпкерлік саласындағы 

мамандарға және мүдделі тұлғаларға ақпарат, 

идеялар, проблемалар мен шешімдерді 

9 15 5 PP 3105 Кәсіпкерлік құқық БП С ТК 5 Емтихан Әлеуметтік, 

құқықтық, оқу 



хабарлауға;әлеуметтік, экономикалық, ғылыми 

немесе этикалық пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды әзірлеу үшін 

кәсіпкерліктің теориялық ақпараты мен 

практикасын жинақтауды және түсіндіруді 

жүзеге асыруға міндетті. 

Білу: Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден 

бүгінгі күнге дейінгі негізгі кезеңдері; 

Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің 

қалыптасу жолдары; Қазақстан 

Республикасының саяси дамуының қазіргі 

кезеңінің ерекшеліктері. 

Меңгеру: деректану материалын талдау; негізгі 

тарихи оқиғалар мен үрдістерді сыни тұрғыдан 

түсіну; тарихи ұғымдарға сүйену; Қазақстан 

картасында еркін бағдарлану. 

1 SIK 1101 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы 

ЖБП А МК 5 Емтихан 

Білу: негізгі ұғымдар мен ережелер еңбек 

құқығының құқық саласы ретінде, барлық 

негізгі ережелері, ҚР Еңбек Кодексінің негізгі 

реттейтін заңдар еңбек және олармен тікелей 

байланысты қарым-қатынас. 

Меңгеру: шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің құқықтық мәртебесін анықтау; 

шаруашылық істер бойынша сот 

отырыстарының шешімдерін практикада 

пайдалану. 

5 TP 3105 Еңбек құқығы БП С ТК 5 Емтихан 

Әлеуметтік-саяси 

білім 

Білу: социология ғылымының түсінігі, оның 

объектісі және оның мәнін; социология 

ғылымының негізгі ұғымдары мен 

категорияларын; тұлғаға, формаларға 

социологиялық көзқарас туралы ғылыми 

түсінікке ие болу; саясаттың мәні, 

мүмкіндіктері, шекаралары, перспективалары 

және негізгі түрлері; саяси биліктің мәні, 

жүйесі, көздері және функциялары; саяси 

процестердің мәні және ондағы рөлі. 

Меңгеру: негізгі әлеуметтанулық түсініктер 

мен санаттарға сүйену; әр түрлі 

әлеуметтанулық материалды жүйелеу; 

әлеуметтік процестер мен құбылыстарды 

әлеуметтанулық тұрғыдан талдай білу үшін 

әлеуметтік тәсілдің ерекшеліктерін анықтау;әр 

түрлі әлеуметтанулық материалды қисынды 

жүйелеу; өзіндік жұмысты орындау әдістемесін 

меңгеру; Қазақстанда және одан тыс жерлерде 

өтіп жатқан саяси үдерістерді талдап, еркін 

бағдарлай білу. 

5 8 1 KulPs110

5 

Культурология. 

Психология 

ЖБП А МК 3 Экзамен Политические, 

межкультурные, 

учебные 

Білу: әлеуметтану ғылымының түсінігі, оның 2 PolSoc Саясаттану. ЖБП А  МК 5 Емтихан 



объектісі және оның мәнін; социология 

ғылымының негізгі ұғымдары мен 

категорияларын; тұлғаға, формаларға 

социологиялық көзқарас туралы ғылыми 

түсінікке ие болу; саясаттың мәні, 

мүмкіндіктері, шекаралары, перспективалары 

және негізгі түрлері; саяси биліктің мәні, 

жүйесі, көздері және функциялары; саяси 

процестердің мәні және ондағы рөлі. 

Меңгеру: негізгі әлеуметтанулық түсініктер 

мен санаттарға сүйену;алуан түрлі 

әлеуметтанулық материалды жүйелеу; адам 

психологиясының шынайы ғылыми білімдеріне 

негізделе отырып, психикалық шындықты 

зерделеуге социологиялық тәсілдің 

ерекшеліктерін анықтау;тұлғаның негізгі 

компоненттерін (бағыттылығы, мотивациясы, 

өзін-өзі бағалау және т. б.) көрсете отырып, 

оның құрылымында түсіну;алған білімдерін 

өзінің болашақ кәсіби қызметінде, сондай-ақ 

күнделікті өмірде қолдану. 

1210 Әлеуметтану 

Мамандық модульдері 

Экономика және 

қаржыны 

мемлекеттік реттеу 

Білу: нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің 

макро-және микродеңгейлерінде мемлекеттік 

функцияларды трансформациялаудың 

теориялық негіздері; Мемлекеттік реттеу 

тетігінің мәні; мемлекеттің экономикалық 

саясатының мәні мен әдістері, оны іске асыру 

принциптері. 

Меңгеру: мемлекеттік саясат нысандарын 

жүзеге асыру механизмін түсіну; ұлттық 

экономиканы мемлекеттік реттеудің 

қолданылатын әдістері мен құралдарын талдай 

білу; жаһандану жағдайында қазіргі әлемнің 

экономикалық проблемаларын дербес бағалау 

дағдыларын меңгеру 

6 10 4 GRE 2211 Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

БП С ТК 5 Емтихан Қаржылық басқару 

саласындағы 

экономикалық, 

аналитикалық, кәсіби 

Білу: табиғат, қаржы функциялары, олардың 

басқа экономикалық санаттармен өзара іс-

қимыл мәселелері, шаруашылық өмірде көрініс 

беру ерекшеліктері, қаржылық қатынастарды 

ұйымдастырудың нысандары мен әдістері 

арқылы әрекет ету механизмі, қалыптасып 

отырған нарықтық экономиканы реттеуде 

қаржыны пайдалану мүмкіндіктері. 

Меңгеру: экономика мен қаржыда нарықтық 

бастауларды қолдану жөніндегі қолданыстағы 

шаруашылық тәжірибені белсенді пайдалану. 

4 Fin 2211 Қаржы БП С ТК 5 Емтихан 

Кәсіпорын Білу: экономикалық талдау негіздері. 18 30 6 AFO 3209 Қаржылық есептілікті КП С ТК 5 Емтихан Қаржы-экономикалық 



қызметінің 

диагностикасы 

Меңгеру: қаржылық есептілікті оқу және құру, 

қызметтің қаржылық нәтижелеріне экспресс – 

талдау жүргізу. 

талдау қызмет саласындағы 

экономикалық, оқу, 

кәсіби 

Білу: экономикалық талдау 

теориясы;Экономикалық ақпаратты өңдеу 

тәсілдері;шаруашылық қызметті талдаудағы 

факторлардың әсерін өлшеу 

тәсілдері;шаруашылық қызметті талдаудағы 

резервтер шамасын анықтау әдістемесі. 

Меңгеру: талдау мақсаттары үшін бастапқы 

деректерді таңдау, аналитикалық кестелерді 

әзірлеу, аналитикалық есептерді жүзеге асыру, 

аналитикалық қорытындылар мен болжамдар 

жасау. 

6 AHD 

3209 

Шаруашылық 

қызметті талдау 

КП С ТК 5 Емтихан 

Білу: персоналды басқару жөніндегі ұйымның 

қызметін регламенттейтін заңнамалық және 

нормативтік құқықтық актілер, экономика, 

Еңбек социологиясы және психологиясының 

негіздері, персоналды басқарудың қазіргі 

заманғы теориясы мен практикасы, еңбекақы 

төлеу нысандары мен жүйелері, еңбек 

шарттарын (келісім-шарттарды) әзірлеу мен 

жасасу және еңбек дауларын реттеу тәртібі, 

кадр құжаттамасының стандарттары мен 

біріздендірілген нысандары, еңбекті қорғау 

ережелері мен нормалары. 

Меңгеру: кәсіпорынның даму 

перспективаларын ескере отырып, әртүрлі 

мамандықтар мен біліктіліктің персоналына 

қажеттілікті болжау;ұйым персоналының 

сапалық және сандық сипаттамасын 

жүргізу;қызметкерлерді тарту, іріктеу және 

іріктеу жөніндегі жұмыстардың ағымдағы және 

перспективалық жоспарлауды жүзеге асыру. 

7 KDUP 

4105 

Персоналды 

басқарудың кешенді 

диагностикасы 

КП С ТК 5 Емтихан 

Білу: қазіргі кәсіпорын қызметін басқарудағы 

контроллинг рөлі; контроллинг саласындағы 

отандық және шетелдік тәжірибе; қазіргі 

заманғы шаруашылық жағдайында тиімді 

экономикалық басқару әдістері мен 

формаларының даму тенденциялары; 

контроллингтің жалпы функцияларының, 

контроллингтің негізгі процестерінің және 

ақпараттық жүйесінің мазмұны. 

Меңгеру: іс жүзінде стратегиялық және 

оперативті контроллинг принциптерін, 

әдістерін және модельдерін қолдану; 

басқарушылық шешімдердің тиімділігін 

экономикалық негіздеу және бағалау; 

факторларды бағалау және кәсіпорынның 

7 Kon 4105 Контроллинг КП С ТК 5 Емтихан 



дамуын болжау. 

Білу: инвестициялық қызметтің субъектілері 

мен объектілері;инвестициялық қызметтің 

заңнамалық негіздері;Мемлекеттік 

инвестициялық саясаттың мазмұны. 

Меңгеру: басқару шешімдерінің нұсқаларын 

әзірлеу және оларды әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдері бойынша таңдауды 

негіздеу;қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының оң және теріс үрдістерін 

ескеру;нақты және қаржылық 

инвестициялардың тиімділік көрсеткіштерін 

анықтау. 

7 EOI 4103 Инвестицияларды 

экономикалық бағалау 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: кәсіпорын ұжымын экономикалық 

басқарудың теориялық және практикалық 

мәселелері;экономика және еңбек 

социологиясы мәселелері;кадрлардың дамуын 

бағалау әдістемесі;еңбекақы төлеу жүйесін 

бағалау әдістемесі;еңбек қатынастары 

экономикасының мазмұны;персоналға 

инвестицияларды бағалау әдістемесі. 

Меңгеру: кадрлардың еңбек әлеуетін тиімді 

пайдалану мүмкіндіктерін талдау;еңбекақы 

төлеу жүйесінің тиімділігін бағалау;еңбек 

уәждемесі жүйесін дамыту;персонал 

жауапкершілігі жүйесін бағалау; ұйым 

персоналын басқару жүйесінің экономикалық 

және әлеуметтік құрамдас бөліктерін есептеу. 

7 EOTP 

4103 

Еңбек әлеуетін 

экономикалық бағалау 

БП С ТК 5 Емтихан 

Құжаттау және іс 

жүргізу 

Білу: құжаттау мен құжаттаманы басқарудың 

негізгі ережелері, сондай-ақ ұйымдастыру-

өкімдік құжаттаманы ресімдеу ережелері, оны 

жүйелеу, ұйымның іс жүргізуінде жеке істерді 

қалыптастыру және сақтау. 

Меңгеру: ұйымдастыру-өкімдік құжаттарды 

құрастыру және ресімдеу;құжаттау және ресми 

құжаттармен жұмысты ұйымдастыру 

мәселелерінде құзыретті болу 

6 10 7 DUD 

4104 

Басқару қызметін 

құжаттау 

КП С ТК 5 Емтихан Кадрлық іс жүргізу, 

құжаттар мен 

стандарттар 

саласындағы кәсіби 

Білу: ұйымдағы кадр қызметінің негізгі 

нормативтік актілері мен кадр құжаттарының 

нысандары, сондай-ақ студенттерді жеке құрам 

бойынша құжаттармен (кадр құжаттарымен) 

жұмысты реттейтін заңнамалық және 

нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру. 

Меңгеру: ұйымда кадр қызметінің жергілікті 

нормативтік актілерін ресімдеу;кадр 

құжаттарының біріздендірілген нысандарын 

толтыру;еңбек қатынастарын құжаттамалық 

ресімдеу;ұйым қызметкерлерінің жеке істерін 

7 KD 4104 Кадрлық іс жүргізу КП С ТК 5 Емтихан 



қалыптастыру және ресімдеу. 

Менеджмент, 

маркетинг 

Білу: әлеуметтік-экономикалық дамудағы 

дағдарыс түсінігі және оның пайда болу 

себептері. 

Меңгеру: дағдарыстық жағдайда инвестициялау 

мүмкіндігін және қаржылық сауықтыру үшін 

жобаларды іріктеудің әдістемелік тәсілдерін 

табу. 

10 16 8 AM 4207 Дағдарысқа қарсы 

менеджмент 

БП С ТК 3 Емтихан Басқару, қазіргі 

заманғы 

тұжырымдамалар, 

менеджмент әдістері 

мен құралдары 

саласындағы 

экономикалық, оқу, 

кәсіби Білу: адам мінез-құлқының этикалық 

қағидалары мен нормалары туралы; этикалық 

қағидаттар мен нормаларға негізделген кәсіби 

қарым-қатынастың қазіргі заманғы мәдениеті, 

заманауи іскерлік этикет және ресми 

тәсілдердің дәстүрлері және т. б.. 

Меңгеру: кәсіби шындықтың ерекше 

жағдайларында адамгершілік қағидаттарды іске 

асыру. 

8 DEiKKD 

4207 

Іскерлік этика және 

коммерциялық қызмет 

мәдениеті 

БП С ТК 3 Емтихан 

Білу: ұйымның қызметіндегі маркетингтік 

бизнес-процестерді басқарудың орны мен рөлі, 

маркетингтің негізгі теориялары, модельдері 

мен құралдары, стратегиялық және тактикалық 

маркетингтік басқару шешімдерін қабылдау 

әдістемесі, маркетингтік жобалардың 

тиімділігін бағалау критерийлері. 

Меңгеру: ұйымның маркетингтік мәселелерін 

қоюды, сыртқы және ішкі маркетингтік ортаны 

стратегиялық талдауды жүзеге асыру, 

стратегиялық маркетингтік мақсаттар мен 

оларға қол жеткізу стратегиясын таңдау. 

3 Mar 2104 Маркетинг БП В ТК 5 Емтихан 

Білу: менеджменттің негізгі категориялары; 

басқару әдістемесі; басқару теориясының 

халықаралық тәжірибесі; басқарудағы табиғат 

және қоғам заңдары; басқарудың негізгі 

заңдылықтары; менеджмент циклы, 

басқарушылық шешімдерді қабылдау және 

жүзеге асыру процесі; ұжымдағы іскерлік және 

басқарушылық қарым-қатынас формалары; 

әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен еңбек 

ұжымдарын басқару тәсілдері. 

Меңгеру: қоғамда болып жатқан әлеуметтік-

маңызды мәселелер мен процестерді талдау 

және болашақта олардың мүмкін болатын 

дамуын болжау; кәсіби қызметте іскерлік және 

басқарушылық қарым-қатынас тәсілдерін 

қолдану; әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлерін ескере отырып,тиімді басқару 

шешімдерін қабылдау. 

3 Men 2103 Менеджмент БП В ЖК 5 Емтихан 

Жалпы Білу: макроэкономикалық талдау 9 14 3 Mac 2102 Макроэкономика БП В ЖК 5 Емтихан Экономикалық, оқу, 



экономикалық әдіснамасының негізгі экономикалық 

түсініктері мен ерекшеліктері; экономикалық 

ғылымның жетекші мектептері мен 

бағыттарының негізгі ерекшеліктері; 

макродеңгейдегі негізгі пропорциялардың, 

процестер мен жағдайлардың мазмұны. 

Меңгеру: теориялық және практикалық 

материалды бейнелеу және нақты 

макроэкономикалық үдерісті талдау үшін 

ақпарат көздерін пайдалану; негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштердің есебін 

жүргізу. 

жалпы 

Білу: микроэкономиканың теориялық негіздері; 

экономикалық теорияда қолданылатын негізгі 

айнымалылар және олардың экономикалық 

мәні. 

Меңгеру: типтік практикалық есептерді шешу 

және өзіндік экономикалық ойлау дағдыларын 

меңгеру, микроэкономикалық есептерді шешу 

үшін қазіргі заманғы математикалық 

құралдарды қолдану. 

2 Mic 1211 Микроэкономика БП В ЖК 4 Емтихан 

Білу: нарықтық экономиканың негізгі 

экономикалық категорияларының, заңдары мен 

үрдістерінің мазмұны, оларды нақты оқиғалар 

мен шаруашылық өмір процестерін талдауда 

қолдана білу. 

Меңгеру: экономикалық таңдау және 

ресурстардың шектеулілігі проблемасына 

бағдарлау; нақты экономикалық жағдайларды 

зерттеу үшін Экономикалық талдаудың әртүрлі 

әдістерін қолдану; елде және әлемде болып 

жатқан әлеуметтік-экономикалық оқиғалар мен 

процестерді бағалау және белсенді азаматтық 

ұстанымды атқару. 

1 ET 1106 Экономикалық теория БП В ЖК 5 Емтихан 

Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау 

Білу: стратегияны қалыптастыру тәсілдері; 

бәсекелестік күрес күшіне әсер ететін 

факторлар;фирманың экономикалық 

стратегиясын қалыптастыру принциптері және 

экономикалық стратегияны құраушы. 

Меңгеру: стратегиялық тәсілді пайдалана 

отырып, қазіргі заманғы ұйымдарды 

басқарудың шетелдік және отандық тәжірибесін 

пайдалану;ұйымның сыртқы және ішкі ортасын 

талдау, оның негізгі элементтерін анықтау және 

олардың ұйымға әсерін бағалау;ұйымның 

корпоративтік, бәсекелі және функционалдық 

даму стратегиясын әзірлеу; түрлі модельдер 

мен әдістерді пайдалана отырып, тиімді 

шешімдер қабылдау. 

6 10 4 SM 2209 Стратегиялық 

менеджмент 

БП С ЖК 5 Емтихан Стратегиялық 

перспективаларды 

айқындау 

саласындағы 

экономикалық, 

талдамалық, кәсіби 



Білу: Стратегиялық менеджмент 

негіздері;экономиканың дамуын анықтайтын 

объективті заңдар;стратегиялық жоспарлаудың 

ғылыми-теориялық негіздері;стратегиялық 

жоспарлаудың алуан түрлі мәселелерін шешу 

әдістемесі мен әдістемесі;Стратегиялық 

жоспарлау әдіснамасы принциптері 

(заңдылықтары). 

Меңгеру: бағдарламалар мен жоспарлар 

жобаларын стратегиялық болжамдау; 

корпоративтік құрылымдардың қаржылық 

саясатын әзірлеу және талдау;іс жүзінде 

стратегиялық жоспарлаудың негізгі әдістерін 

қолдану. 

4 SP 2209 Стратегиялық 

жоспарлау 

БП С ТК 5 Емтихан 

Қолданбалы 

экономика 

Білу: кәсіпкерлік қызметтің теориялық 

негіздері. 

Меңгеру: бизнес-жобаларды іске асырудағы 

қиындықтар мен кедергілерді алдын ала білу, 

фирманың макро және микро айналуы туралы 

ақпаратты өңдеу және талдау. 

6 10 4 OB 2207 Бизнесті ұйымдастыру КП В ЖК 5 Емтихан Қаржылық басқару 

саласындағы 

экономикалық, 

кәсіпкерлік кәсіби 

Білу: кәсіпорынның шаруашылық-өндірістік 

қызметінің негіздері; өнім өндірісін 

ұйымдастыру тәжірибесінде қолданылатын 

негізгі шаруашылық әдістері мен тәсілдері; 

өндірістің материалдық – техникалық және 

әлеуметтік – экономикалық жағдайларының 

кәсіпорын жұмысының техникалық – 

экономикалық көрсеткіштерімен 

байланысының негізгі сипаттамалары; өндірісте 

шешімдер қабылдаудың тәсілдері мен әдістері. 

Меңгеру: нарықтық жағдайда кәсіпорынның 

нақты жағдайына баға беру; экономиканың 

түрлі салаларында алынған білімді тәжірибеде 

жүзеге асыру. 

4 EP 2208 Кәсіпорын 

экономикасы 

КП В ЖК 5 Емтихан 

Статистикалық есеп 

экономикалық 

процестерді 

модельдеу 

Білу: статистикалық зерттеудің жалпы 

принциптері мен әдістері; динамикалық 

қатарларды талдау тәсілдері; статистикалық 

көрсеткіштер жүйесінің мазмұны; әлеуметтік-

экономикалық статистика көрсеткіштерін 

талдау әдістемесі. 

Меңгеру: капиталды пайдалануды талдау 

әдістемесін қолдану; ел халқының тұрмыс 

деңгейі статистикасының әдіснамасын 

пайдалану. 

10 16 3 Sta 2105 Статистика БП С ТК 3 Емтихан Кәсіпорынның 

пайдалылығын 

басқару саласында 

экономикалық, 

қаржылық, 

компьютерлік, кәсіби 

Білу: сандық талдау және модельдеу, 

теориялық және Эксперименталды зерттеу 

әдістері; ақпаратты алудың, сақтаудың, 

өңдеудің негізгі әдістері, тәсілдері мен 

3 EMMiM 

2105 

Экономикалық-

математикалық әдістер 

мен модельдер 

БП С ТК 3 Емтихан 



құралдары, ақпаратты басқару құралы ретінде 

компьютермен жұмыс істеу дағдысы болу 

Меңгеру: теңгерімді басқару шешімдерін 

дайындау мақсатында компаниялардың 

функционалдық стратегиялары арасындағы 

өзара байланысты талдау; ұйымдардың 

практикалық қызметінде маркетингтік 

зерттеулер мен менеджменттегі үздік 

практикаларды салыстырмалы талдау 

нәтижесінде алынған ақпаратты пайдалану; 

ұйымның операциялық қызметіне талдау 

жүргізу және басқарушылық шешімдерді 

дайындау үшін оның нәтижелерін пайдалану. 

Білу: жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалық 

өнімдерді құрудың негізгі алгоритмдері, 

әдістері мен принциптері. 

Меңгеру: объектілі-бағытталған 

технологияларды пайдалана отырып, оларды 

түзете және тестілей отырып, қолданбалы 

бағдарламаларды әзірлеу. 

4 PS 2210 Қолданбалы софт БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: эконометриялық зерттеу әдістемесі. 

Меңгеру: іс жүзінде қажетті ақпаратты 

жинауды, алдын ала талдауды және іріктеуді 

ұйымдастыру, оның сапасын бағалау;зерттеу 

нәтижелерін дұрыс түсіндіру және оларды 

қолдану бойынша практикалық ұсыныстар 

әзірлеу. 

4 Eco 2210 Эконометрика БП С ТК 5 Емтихан 

Жобаларды, 

инновацияларды, 

логистиканы 

басқару 

Білу: фирмалар мен кәсіпорындардың, олардың 

кәсіби білімінің ажырамас бөлігі болып 

табылатын түрлі ұйымдық-құқықтық 

нысандағы жұмыс істеу тетіктері және 

практикалық қызметті жүзеге асыру кезінде 

неғұрлым тиімді шешімдер қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

Меңгеру: бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру 

үшін алынған білімді қолдану және зерттеу 

саласындағы проблемаларды шешу үшін 

қажетті құзыреттілікке ие болу;кәсіпкерлік 

саласындағы білім мен түсініктерді көрсету, 

соның ішінде кәсіпкерлік саласындағы 

мамандарға және мүдделі тұлғаларға ақпарат, 

идеялар, проблемалар мен шешімдерді 

хабарлауға;әлеуметтік, экономикалық, ғылыми 

немесе этикалық пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды әзірлеу үшін 

кәсіпкерліктің теориялық ақпараты мен 

практикасын жинақтауды және түсіндіруді 

жүзеге асыруға міндетті. 

18 30 7 IP 4106 Инновациялық 

кәсіпкерлік 

БП С ТК 5 Емтихан Логистика және 

өндірістік, 

инновациялық, 

инвестициялық 

басқару саласындағы 

экономикалық, кәсіби 



Білу: инновацияны басқару, инновациялық 

кәсіпкерліктің мазмұны, инноватика және 

технология теориясының негізгі ұғымдары 

туралы,жаңа технологиялар мен 

инновацияларға инвестиция тарту тәсілдері мен 

нысандарын негіздеу үшін жоғары 

технологиялардың құндылық аспектісі туралы. 

Меңгеру: венчурлік қаржыландыру туралы 

инновациялық қызметтің жекелеген кезеңдерін 

қаржыландыру бойынша ұсынымдар беру, 

сондай-ақ инновациялық және ғылыми-

техникалық қызметті мемлекеттік қолдаудың 

негізгі нысандарын бөлу 

7 IM 4106 Инновациялық 

менеджмент 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: логистиканың мақсаты мен міндеттері, 

объектісі мен пәні, логистиканы басқаратын 

негізгі ұғымдар; материалдық және олармен 

байланысты ақпараттық ағындарды басқаруға 

логистикалық тәсілдің ерекшелігі. 

Меңгеру: қоймаларды орналастыру бойынша 

шешімдер қабылдау; жүктерді тауармен 

жабдықтау және тасымалдауды ұйымдастыруға 

байланысты міндеттерді шешу; көлікке, 

жүктерді сақтау және қоймада өңдеу 

жүйелеріне, жүктердің жылжуын қамтамасыз 

ететін ақпараттық жүйелерге қойылатын 

талаптарды қалыптастыру; сауда 

кәсіпорындарының қоймаларында 

логистикалық процестерді ұйымдастыру; 

қорлар бойынша, логистикалық сервис 

бойынша шешімдер қабылдау, сондай-ақ 

бірқатар басқа да міндеттерді шешу. 

7 Log 4101 Логистика БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: менеджмент субъектілерінің түсінігі, 

мәні, ерекшелігі; әлеуметтік саладағы 

менеджмент нарығын сегменттеу және 

маркетингтік зерттеулер жүргізу ерекшеліктері; 

әлеуметтік қызметтер саласындағы менеджмент 

кешенін әзірлеу ерекшеліктері. 

Меңгеру: тәжірибеде менеджменттің негізгі 

ұғымдарын, принциптерін қолдану; әлеуметтік 

қызметтер нарығын сегменттеуді жүргізу; 

әлеуметтік қызметтер нарығына қатысты 

менеджмент кешенін әзірлеу; маркетингтік іс-

шаралардың тиімділігін анықтау. 

7 MCSO 

4102 

Әлеуметтік саладағы 

және салалардағы 

Менеджмент 

КП С ТК 5 Емтихан 

Білу: ұйымдастырушылық үдерістерді 

диагностикалаудың теориялық негіздері мен 

әдістері, сондай-ақ қақтығыстарды басқару 

принциптері мен әдістері. 

Меңгеру: жеке–жеке, топтық және 

ұйымдастырушылық диагностика жүргізу; 

7 UK 4101 Қақтығыстарды 

басқару 

БП С ТК 5 Емтихан 



топаралық қатынастарды бағалау және талдау, 

психологиялық мәселелерді анықтау, даулы 

қатынастарды реттеудің оңтайлы әдістерін 

анықтау. 

Білу: қандай жобалар бар, олар қандай белгілері 

бойынша әр түрлі және оларды қалай басқаруға 

болады. 

Меңгеру: тәжірибелік мысалдарда жобаларды 

басқару кезінде кездесетін практикалық 

міндеттерді шешу (жобаның қаржылық 

тартымдылығын бағалау, жобаға 

қатысушылардың лауазымдық нұсқауларын 

құру, бизнес-жобаны іске асыру жоспарын құру 

және т.б.). 

7 UP 4102 Жобаларды басқару КП С ТК 5 Емтихан 

Экономикалық 

процестерді басқару 

Білу: коммерциялық банк қызметін 

ұйымдастыру табиғаты туралы ғылыми-

негізделген түсініктер туралы түсінік. 

Меңгеру: коммерциялық банк бөлімшесінің 

ұйымдық құрылымын құру, банк 

қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін 

анықтау. 

34 56 6 BM 3211 Банктік менеджмент КП С ТК 5 Емтихан Қаржылық-

экономикалық қызмет 

және логистикалық, 

қаржылық-банктік 

басқару саласында 

экономикалық, 

аналитикалық, кәсіби 

Білу: кәсіпорынның жоспарлы-экономикалық 

қызметінің ерекшеліктері; корпоративтік 

жоспарлаудың ерекшеліктері; бизнес-жоспарды 

әзірлеудің негізгі кезеңдері; бизнес-

жоспарлаудағы типтік қателер; бизнес-

жоспарлау әдістеріне негізделген компанияның 

даму стратегиясын іске асыру кезеңдері. 

Меңгеру: бизнес-жоспардың негізгі бөлімдерін 

құру; инвестициялық бизнес-жобалардың 

тиімділігін бағалау; бизнес-жоспарды 

таныстыру және жылжыту; бизнес-

жоспарлаудағы негізгі қателерді анықтау. 

5 VFP 3102 Фирмаішілік 

жоспарлау 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: халықаралық сауданың классикалық 

теориясы. 

Меңгеру: халықаралық капитал қозғалысы мен 

халықаралық несиелендіруде бағдарлануы. 

8 MFR 

4208 

Халықаралық қаржы 

нарықтары 

БП С ТК 3 Емтихан 

Білу: жұмыс күшінің халықаралық көші-қон 

және Халықаралық экономикалық интеграция 

негіздері. 

Меңгеру: халықаралық сауданың балама 

теорияларын анықтау. 

8 MRT 

4208 

Халықаралық еңбек 

нарығы 

БП С ТК 3 Емтихан 

Білу: Меншікке салынатын салықтарды, 

тұтынуға салынатын салықтарды, табыстарға 

салынатын салықтарды, әлеуметтік салықты, 

жер қойнауын пайдаланушылардан алынатын 

салықтарды және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді есептеу, Мемлекеттік 

5 NN 3102 Салықтар, салық салу БП С ТК 5 Емтихан 



салық және кеден қызметтерін ұйымдастыру 

бойынша есеп айырысу әдістемесін және 

олардың функцияларын. 

Меңгеру: нақты салық түрлері бойынша 

декларация жасау, салықтық Ықпал етудің 

түрлі құралдарын қолдану, салық актілері мен 

салық заңдарын пайдалану. 

Білу: Қазақстан Республикасында еңбек пен 

жалақыны ұйымдастырудың негізгі 

тұжырымдамалары; жалақыны ұйымдастыруда 

пайдаланылатын экономикалық есептеулер; 

еңбек пен жалақыны ұйымдастыру 

мәселелеріндегі шет елдердің озық тәжірибесі. 

Меңгеру: жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты 

анықтау бойынша есептерді 

орындау;жұмыссыздық деңгейін 

анықтау;экономикалық белсенді және белсенді 

емес халық санын есептеу;еңбек 

ресурстарының балансын құру. 

5 OTZP 

3208 

Еңбекті және 

жалақыны 

ұйымдастыру 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: Кадрлық менеджменттің әлеуметтік-

экономикалық мәні, мақсаттары, принциптері, 

функциялары; кадрлық қызметті ұйымдастыру 

және құрылымдау тәсілдері; Кадрлық 

жоспарлаудың мәні; персоналды тарту және 

кәсіби іріктеу нысандары мен әдістері; кадрлық 

резервті қалыптастыру тәсілдері; персоналды 

кәсіптік дамыту және оқыту әдістері; 

персоналды аттестаттау ережелері; кадрлық 

жұмыстың психологиялық аспектілері. 

Меңгеру: персоналды тарту және іріктеудің әр 

түрлі әдістерін қолдану персоналды 

Құжаттамалық қабылдау, қозғалыс және 

жұмыстан шығару кадрлармен психологиялық 

жұмыс әдістерін қолдану. 

6 PM 3207 Өндірістік 

менеджмент 

КП С ТК 5 Емтихан 

Білу: Қазақстан Республикасындағы 

инвестициялық қызметтің мазмұны, жай-күйі, 

заңнамалық негіздері; Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметінің мазмұны. 

Меңгеру: кәсіпорынның, ұйымның нақты 

инвестицияларының портфелін 

қалыптастыру;жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесін әзірлеу;қаржы 

құралдарының инвестициялық сапасы мен 

тиімділігін бағалауды орындау; жобаның іске 

асырылуын басқару. 

5 UID 3104 Инвестициялық 

қызметті басқару 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: персоналды басқару негіздері, басқару 

әдістері, ұйымның кадрлық құрамын 

қалыптастыру процесі, персоналды дамыту 

6 UP 3211 Персоналды басқару КП С ТК 5 Емтихан 



және оқыту; персоналды ынталандыру әдістерін 

зерделеу; ұйымның кадрлық саясатын 

қалыптастыру. 

Меңгеру: персоналдың қажеттілігін жоспарлау, 

жұмыс орнын талдау және қалыптастыру, 

қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау 

іскерлік мансапты басқару, кадрларды іріктеу 

және іріктеумен айналысу, қызметкерлерді 

ынталандыру және ынталандыру тетіктерін 

қалыптастыру. 

Білу: Банктің кадр қызметі жұмысының негізгі 

принциптері; банк қызметкерлеріне 

құзыреттілікті беру процесінің мазмұны; 

біліктілікті арттыру және персоналды басқару 

әдістері. 

Меңгеру: персоналды басқару және кадр 

саясаты стратегиясын әзірлеу; персоналды 

кадрлық жоспарлауды және маркетингті жүзеге 

асыру; персоналды жалдау, бағалау, аудит және 

контроллинг процестерін ұйымдастыру; 

персоналды әлеуметтендіруді, бейімдеуді және 

аттестациялауды басқару; қақтығыстар мен 

күйзелістерді басқару; оқыту, мансапты және 

кадр резервін басқару бағдарламаларын әзірлеу 

және енгізу; персоналды ынталандыру және 

ынталандыру жүйесін әзірлеу және енгізу; 

персоналға шығындардың тиімділігін бағалау 

жүргізу. 

5 UPB 3104 Банк қызметкерлерін 

басқару 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: түрлі қаржы институттары, олар 

ұсынатын қызметтер, баға белгілеу әдістері, 

оларды басқару стильдері, ішкі және 

халықаралық қаржы нарықтарындағы тиімді 

қызмет стратегиясы; Қазақстанның қаржы 

нарығының жұмыс істеу ерекшеліктері; 

нарықтың қаржы құралдарының мүмкіндіктері 

мен мақсаты. 

Меңгеру: қазіргі заманғы қаржы нарықтарында 

операцияларды тиімді басқару. 

5 FRP 3208 Қаржы нарығы және 

делдалдар 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: қаржылық менеджердің кәсіби қызметінде 

қолданылатын экономикалық және қаржылық 

есептеулер технологиясы. 

Меңгеру: ақшаның уақытша құнымен, негізгі 

және айналым капиталын басқарумен 

байланысты практикалық міндеттерді шешу; 

қаржының жұмыс істеу мәселелері саласында 

басқарушылық шешімдер қабылдау. 

6 FM 3207 Қаржылық 

менеджмент 

КП С ТК 5 Емтихан 

Басқару Білу: ойлау технологиясының эволюциясы, 

сызықтық және бейсызық ойлау модельдері; 

12 20 6 DM 3210 Ойлау дизайны БП С ТК 5 Емтихан Экономикалық, 

жалпы, оқу 



креативті процесс құрылымы; шығармашылық 

процесті интенсификациялау әдістері. 

Меңгеру: жаңа идеяларды жасау, бар 

шығармашылық техникаларын талдауды 

орындау, рөлдердің теңгерімділігі негізінде 

командаларды қалыптастыру. 

Білу: командалардың негізгі түрлері, тиімді 

командалардың белгілері, командалардың 

рөлдік құрылымы, командалардың бөлінуін 

тудыратын факторлар. 

Меңгеру: команданы қалыптастыру, 

командалық көңіл-күйді құру және қолдау, 

командалардың ыдырау факторларын жою. 

5 KO 3103 Команда құру БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: көшбасшылықтың теориялық негіздері, 

топтық Динамика негіздері, адам ресурстарын 

басқару құралдары. 

Меңгеру: 

Кәсіби функциямен байланысты мақсаттарды 

қою, міндеттерді тұжырымдау, қызметкерлерді 

ынталандыру және ынталандыру бойынша іс-

шараларды әзірлеу. 

5 L 3103 Көшбасшылық БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: ұйымдағы өзгерістердің даму 

заңдылықтары, ұйымдағы өзгерістердің 

типологиясы, өзгерістерге қарсыласу себептері, 

өзгерістер командасын құру негіздері. 

Меңгеру: кедергілерді басқару әдістерін 

қолдану, өзгерістер жағдайында тиімді өзара 

әрекеттесу тәсілдерін анықтау, басқарудың 

тиімді стилін таңдау, өзгерістерді жүзеге асыру 

стратегиясын таңдау. 

6 UI 3210 Өзгерістерді басқару БП С ТК 5 Емтихан 

Есептеу Білу: бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептіліктің негізгі тұжырымдамалары мен 

принциптері;бухгалтерлік есеп әдісінің негізгі 

элементтері;ұйымда бухгалтерлік есепті 

жүргізу практикасына жалпы 

көзқарастар;бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

әдістемесінің қаржылық есептіліктің ұлттық 

және халықаралық стандарттарының 

талаптарына сәйкестігі;бухгалтерлік есептің 

бухгалтерлік есепті жүргізуге әлемде жалпыға 

танылған тәсілдердің ұштастығы және қарама-

қайшы еместігі;экономикалық ақпаратты 

жинау, өңдеу және қорыту әдістемесі және 

қаржылық есептілікті жасау технологиясы. 

Меңгеру: бухгалтерлік есептің әдістері мен 

тәсілдерін пайдалану; аудиторлық тексеру 

жүргізу кезінде білімді қолдану; есеп 

техникасының жалпы құралдары мен 

12 20 5 BU 3101 Бухгалтерлік есеп БП С ТК 5 Емтихан Кәсіпорынның 

кірістілігін басқару 

саласындағы 

экономикалық, 

қаржылық, кәсіби 



тәсілдерінің практикалық дағдыларын меңгеру. 

Білу: бухгалтерлік балансты құру 

концепциялары мен принциптері, бухгалтерлік 

баланстың мазмұны, бухгалтерлік есеп 

шоттарындағы операцияларды Қос жазу 

принциптері және т. б. 

Меңгеру: анықтау хат-хабар шоттар құрудың 

негізгі қағидалары есептік регистрлерді және 

қаржылық есептілікті дайындау, жұмыс 

бағдарламасы "1С-Бухгалтерия» 

5 BUA 

3101 

Бухгалтерлік есеп 

және аудит 

БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: Кадрлық менеджменттің әлеуметтік-

экономикалық мәні, мақсаттары, принциптері, 

функциялары; кадрлық қызметті ұйымдастыру 

және құрылымдау тәсілдері; Кадрлық 

жоспарлаудың мәні; персоналды тарту және 

кәсіби іріктеу нысандары мен әдістері; кадрлық 

резервті қалыптастыру тәсілдері; персоналды 

кәсіптік дамыту және оқыту әдістері; 

персоналды аттестаттау ережелері; кадрлық 

жұмыстың психологиялық аспектілері. 

Меңгеру: персоналды тарту және іріктеудің әр 

түрлі әдістерін қолдану персоналды 

Құжаттамалық қабылдау, қозғалыс және 

жұмыстан шығару кадрлармен психологиялық 

жұмыс әдістерін қолдану. 

6 KU 3106 Кадрлық есеп БП С ТК 5 Емтихан 

Білу: басқару есебінің принциптері; кәсіпорын 

шығындарының барлық түрлерін есепке алу 

әдістемесі;оңтайлы басқару шешімдерін 

қабылдау кезінде қолданылатын экономикалық 

механизмдер;шығындарды түзету және бақылау 

процесі. 

Меңгеру: тиісті басқару мақсаттары үшін 

шығындар мен табыстарды жіктеуге, жетекші 

белгі бойынша шығындар мен табыстарды 

топтастыруға, өнімнің барлық түрлерінің 

өзіндік құнын есептеуге, бюджеттерді жасауға, 

қаржылық есептердің болжамдарын жасауға, 

өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) 

калькуляциялаудың барлық түрлерін қолдануға, 

инвестициялық ұсыныстардың тиімділігін 

бағалауға, кәсіпорын үшін экономикалық 

қауіпсіздік аймағын айқындауға. 

6 UU 3106 Басқару есебі БП С ТК 5 Емтихан 

Дополнительные модули 

Тілдік 1 Білу: орфография: әріптер мен әріп тіркестерін 

жазу, базалық тілдің ең жиіліктік лексика-

грамматикалық белгілеріне орфографиялық 

сәйкестігі; сөзжасау үлгілері, көп мағыналы 

сөздердің контекстуалды мәндері, оқытылатын 

9 15 1 IYa 1103 Шет тілі 1 ЖБП А МК 5 Емтихан Тілдік, компьютерлік, 

оқу 2 IYa 1208 Шет тілі 2 ЖБП А МК 5 Емтихан 



мамандық бейініне сәйкес келетін тіл 

терминдері мен лексикалық конструкциялары; 

грамматика: базалық және жаратылыстану-

гуманитарлық және техникалық тілдердің ең 

жиіліктік спецификалық грамматикалық 

құбылыстары. 

Меңгеру: мамандық бойынша мәтіндерді 

сөздікпен оқу, берілген ақпаратты табу, 

оқылған мәтіннің мазмұнын беру; бланк 

толтыру, жеке немесе іскерлік сипаттағы шағын 

хат жазу; аударма тілінің нормаларына сәйкес 

сөздікті пайдалана отырып, мамандығы 

бойынша мәтіндерді шет тілінен ана тіліне 

аудару; шет тіліндегі сөздерді түсіну; өз ой-

пікірлерін баяндау және шет тілінде сөйлеу, 

сұрақтар қою және оларға жауап беру, оқыған 

тақырып көлемінде шет тілінде әңгіме жүргізу, 

коммуналдық репликаларды барабар қолдана 

отырып, оқыған, естілген мазмұнын қайта 

баяндау, мамандықтың терминологиялық тілін 

меңгеру, типтік жағдайларда оны пайдалана 

білу. 

Білу: ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялардың негізгі 

ұғымдары;мамандыққа ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды енгізу 

және қолдану принциптері;оқыту 

технологияларын іске асырудың аспаптық 

құралдары;оқыту технологиясын іске асыру 

үшін оқыту құралдарын құру және әзірлеу 

принциптері. 

Меңгеру: мамандық бойынша практикада 

оқытудың ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларын қолдануды жүзеге 

асыру;оқыту технологиясын іске асырудың 

аспаптық құралдарын қолдану;мамандық 

бойынша оқыту технологиясын іске асыру үшін 

оқыту құралдарын әзірлеу. 

3 IKT 2101 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылш 

. тілінде) 

ЖБП А МК 5 Емтихан 

Тілдік 2 Білу: кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті 

қазақ тілінде ауызша және жазбаша сөйлеудің 

дағдылары мен іскерліктері. 

Меңгеру: мамандық бойынша мәтіндерді оқу, 

кәсіби тақырыптар бойынша қарым-қатынас 

жасау және ақпарат алмасу дағдысының болуы; 

кәсіби қарым-қатынас саласында қазақ тілінде 

ауызша және жазбаша сөйлеу;ізденісті 

грамматикалық дұрыс рәсімдеу;мамандық 

бойынша ғылыми әдебиет пен әдебиетті оқу 

және аудару;мәтіндік ақпаратты аннотациялау 

6 10 1, 2 K(R)Ya 

1104, 

1209 

Қазақ/орыс тілі ЖБП А МК 10 Емтихан Тілдік, жалпы, оқу 



және рефераттау;кәсіби тақырып бойынша 

мәтіндік пікірлерді құрастыру және жүзеге 

асыру; Конспектілер, жоспарлар құру. 

Тілдік 3 Білу: базалық тілдің лексика-грамматикалық 

белгілері; сөзжасам модельдері, базалық тілдің 

ең жиіліктік спецификалық грамматикалық 

құбылыстары; 

Меңгеру: мамандық бойынша мәтіндерді 

сөздікпен оқу, берілген ақпаратты табу, 

оқылған мәтіннің мазмұнын беру;кәсіби 

тақырыптар бойынша қарым-қатынас жасау 

және ақпарат алмасу;кәсіби қарым-қатынас 

саласында шетел тілінде ауызша және жазбаша 

сөйлеу;ізденістің грамматикалық дұрыс 

рәсімделуі; мамандық бойынша әдебиет; 

мәтіндік ақпаратты аннотациялау және 

рефераттау;мәтіндерді құрастыру және жүзеге 

асыру. 

кәсіби тақырып бойынша монологтық сөздер. 

3 5 3 IYa 2106 Шет тілі 3 БП В ЖК 5 Емтихан Тілдік, жалпы, оқу 

Оқытудың қосымша түрлері 

FK   8 14 1-4  Дене шынықтыру       

      Практика       

Uche  8 4 2  Оқу        

      Өндірістік       

Pro   2 5 4  Өндірістік 1       

The  2 5 6  Өндірістік 2       

Pre   4 10 8  Диплом алды       

Қорытынды аттестаттау 

  1 4 8  Мем. емтихан       

  2 8 8  Дипломдық жұмысты 

қорғау 

      

 

 


