
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

РУДНЫЙ ИНДУСТРИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 

 

 

«Бекітілді» 

Институттың Ғылыми кеңестегі шешімі 

хаттама № ________2019 ж. 

Ғылыми кеңестің төрағасы ________А.Найзабеков 

 

 

 

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

6В041 "Бизнес және басқару" дайындау бағыты бойынша 

 

6В04108 "Экономика" 

 

 

 

Білім беру бағдарламасының деңгейі: бакалавриат 

 

 

 

Әзірлеушілер: 

 

Білім беру бағдарламасының жетекшісі 

 

Ахметов Д.С. 
         Т.А.Ә.                       қолы                                      күні 
 

 

Білім беру бағдарламасын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының мүшелері 

 

Кучай А.В. 
         Т.А.Ә.                       қолы                                      күні 

 

Жигунова З.В. 
         Т.А.Ә.                       қолы                                      күні 

 

 

 

2019 ж. 



1 Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

«Экономика» білім беру бағдарламасы басқарушылық қызмет 

дағдыларын меңгерген экономиканың нақты, мемлекеттік, қаржылық 

секторларының кәсіпорындары үшін жоғары білікті экономист-талдаушыларды 

дайындауға бағытталған. 

«Экономика» білім беру бағдарламасының стратегиялық мақсаты: 

халықаралық кеңістікке интеграцияланған "Экономика" білім беру 

бағдарламасы бойынша «Экономика және бизнес» бағыты бойынша 

мамандарды дайындауды жүйелі жетілдіру. 

Білім беру мақсаттары: 

М 1: сапалы және сандық талдау мен синтезді жүзеге асыра отырып, 

үдерістерді сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану 

әдістерін меңгерген, сандық кеңістікке интеграцияланған, тәуекел және 

белгісіздік жағдайында командада жұмыс істей алатын, еңбек нарығының және 

технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, кең іргелі білімі бар 

жаңа формация маманын дайындау. 

М2: нарықтық экономиканың экономикалық заңдары және олардың 

көріну нысандары; қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану және 

интернационалдандыру процестері туралы, кәсіпорындардың қызмет етуінің 

негізгі ғылыми-басқару, қаржы-шаруашылық, маркетингтік проблемалары 

туралы түсінігі бар маманды даярлау; 

М3: экономика, маркетинг, менеджмент, қаржы, бухгалтерлік есеп, 

статистика саласында кәсіпорын деңгейінде қажетті білімі бар, Бастапқы 

материалдарды талдай алатын және қорытынды жасай алатын маманды 

дайындау. 

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне «Бизнес және басқару 

бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі. 

«Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар облыста 

келесі құзыреттерге ие: 

1. ана тілі (қазақ/орыс) 

- экономика саласындағы ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді 

жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) білдіруге және 

түсінуге, сондай-ақ қоғамдық және мәдени мәнмәтіндердің барлық алуан 

түрлерінде: оқу және жұмыс уақытында лингвистикалық тиісті түрде және 

шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасауға қабілетті. 

2. шет тілдер 

- шет тілінде (ағылшын, неміс) коммуникацияның негізгі дағдыларын 

меңгерген: экономика саласында да, сондай-ақ тиісті әлеуметтік және мәдени 

мәнмәтіндерде (білім беру мен оқытуда, жұмыста, үйде және бос уақыттарда) 

жазбаша нысанда да ұғымдарды, ой-пікірлерін, сезімдерін, фактілер мен 

пікірлерді түсіне алады, білдіре алады және түсіндіре 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 

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

қалыптастыруға ықпал ететін пәндер саласында базалық білімі бар; 

- тұрақты оқыту қажеттілігін түсінеді, қол жетімді мүмкіндіктерді таба 

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

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

және жеке өсуге ұмтыла алады; күнделікті кәсіби қызмет үшін 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, 

ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу қабілеті бар.; 

- іскерлік этика нормаларын сақтауға, этикалық және құқықтық мінез-

құлық нормаларын меңгеруге қабілетті. 

7. кәсіпкерлік және экономикалық 



- экономикалық білім негіздерін меңгерген, менеджмент, маркетинг, 

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

сектордың мақсаттары мен әдістерін біледі және түсінеді; 

- идеяларды іс-әрекетке айналдыруға, кәсіби міндеттерге жету үшін 

жобаларды жоспарлауға және басқаруға қабілетті, этикалық құндылықтарды 

түсінеді; 

- 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 халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі, идеяларды, 

тәжірибелерді және эмоцияларды әр түрлі құралдармен шығармашылық 

білдірудің маңыздылығын түсінеді; 

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болып 

табылады, толерантты мінез-құлықтың, нәсілшілдіктің, ксенофобияның, 

эсктремизмнің және оларға қарсы тұрудың алдын алуды түсінеді және түсінеді; 

толерантты тұлға ретінде қалыптасты, басқа да мәдениеттердің 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 дағдыларға, байқаушылыққа, интерпретацияға, 

талдауға, қорытынды дайындауға, бағалау қабілетіне ие; 

- 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 ұмтыла алады; 

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

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

«Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар облыста 

келесі арнайы құзыреттіліктерге ие: 

- кәсіпорын қызметін жоспарлау ережелері мен рәсімдерін әзірлеу және 

қолдану, оның экономикалық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру; 

- қызмет процесін қажетті өндірістік ресурстармен қамтамасыз ету; 

- кәсіпорын қорын басқару; 

- инвестициялық және инновациялық менеджментті жүргізу; 



- еңбекақы төлеуді және персоналды басқаруды ұйымдастыру; 

- кәсіпорынның барлық шаруашылық қызметін бақылау; 

- кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау, басқарушылық 

шешімдердің тиімділігі; 

- кәсіпорынның пайдалылығын басқару.



2 Білім беру бағдарламасының мазмұны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жалпы модульдер 

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 асыруды негіздейтін 

салалық заңнаманың неғұрлым маңызды 

нормалары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

әрекет ету шарты ретінде қазақстандық 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарын жетілдіру; сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлқы табиғатының психологиялық 

ерекшеліктері; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастырудың этникалық 

ерекшеліктері. 

12 20 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 салдары; концепция, 

стратегия, орнықты даму мәселелері және 

оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті 

деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері, 

халықты қорғау тәсілдері, авариялар, апаттар, 

дүлей зілзалалар салдарын 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 

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 

саласында, оның ішінде қазақстандық 

кәсіпорындарда ұйымдастыру, басқару және 

дамыту саласында білім мен түсініктерді 

көрсету; кәсіпкерлік саласындағы мамандарға 

және мүдделі тұлғаларға ақпарат, идеялар, 

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

құқықтық, оқу 



проблемалар мен шешімдерді хабарлау; 

әлеуметтік, экономикалық, ғылыми немесе 

этикалық пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды әзірлеу үшін кәсіпкерліктің 

теориялық ақпараты мен практикасын 

жинақтауды және түсіндіруді жүзеге асыру. 

Білу: Қаржы құқығының негізгі ұғымдары мен 

ережелері құқық саласы ретінде, ҚР Еңбек 

кодексінің барлық негізгі ережелері және еңбек 

және олармен тікелей байланысты 

қатынастарды реттейтін негізгі заңдар. 

Меңгеру: шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің құқықтық мәртебесін анықтау; 

шаруашылық істер бойынша сот 

отырыстарының шешімдерін практикада 

пайдалану. 

5 FP 3105 Қаржылық құқық БП С ТК 5 Емтихан  

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

Білу: Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден 

бүгінгі күнге дейінгі негізгі кезеңдері; 

Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің 

қалыптасу және 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. 

3 5 1 SIK 1101 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы 

ЖБП А МК 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 KulPs 

1105 

Мәдениеттану. 

Психология 

ЖБП А МК 3 Емтихан Саяси, 

мәдениетаралық, оқу 

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 

12 20 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 

Білу: Стратегиялық менеджмент негіздері; 4 SP 2210 Стратегиялық БП С ТК 5 Емтихан 



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. 

жоспарлау 

Білу: халықаралық сауда, капиталдар мен 

жұмыс күшінің халықаралық қозғалысы, 

сондай-ақ Халықаралық Валюталық және 

қаржылық қатынастар саласындағы теориялық 

және практикалық проблемалардың мәні; 

Қазіргі заманғы халықаралық экономиканың 

даму логикасы, бағыттары мен үрдістері; 

Халықаралық экономикалық қатынастардың 

жұмыс істеуінің негізгі қағидаттары мен даму 

заңдылықтары; Халықаралық экономикалық 

қызметке елдің қатысуы үшін оң және теріс 

салдарларды сауатты бағалау; Халықаралық 

экономикалық қызметке мемлекеттің қатысуы 

үшін Экономиканы мемлекеттік реттеу; 

жаһандану жағдайындағы Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-экономикалық 

дамуының стратегиялық басымдықтары. 

Меңгеру; әлемдік экономикада болып жатқан 

өзгерістерді, ҚР Үкіметі жүргізіп отырған 

сыртқы экономикалық саясаттың болашағы мен 

салдарын талдау және бағалау; алынған білімді 

Қазақстан Республикасының Сыртқы 

экономикалық байланыстарын және 

кәсіпорындардың сыртқы экономикалық 

қызметін ұйымдастыруға және басқаруға 

қатысты пайдалану; елде және әлемде болып 

жатқан әлеуметтік-экономикалық оқиғалар мен 

процестерді талдау және бағалау және белсенді 

азаматтық ұстанымды атқару. 

4 МЕ 2210 Халықаралық 

экономика 

БП С ТК 5 Емтихан 



Кәсіпорын 

қызметінің 

диагностикасы 

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. 

12 20 6 AHD 

3209 

Шаруашылық 

қызметті талдау 

КП С ТК 5 Емтихан Қаржы-экономикалық 

қызмет саласындағы 

экономикалық, оқу, 

кәсіби 

Білу: Микроэкономика деңгейінде де, 

макроэкономика деңгейінде де экономикалық-

математикалық модельдеудің қазіргі заманғы 

бағыттары; әлеуметтік-экономикалық дамуды 

болжау және шешімдер қабылдау үшін 

экономикалық Деректерді талдаудың негізгі 

әдістері. 

Меңгеру: негізгі статистикалық және 

эконометриялық көрсеткіштерді есептеу; 

экономикалық модельдерді құру; негізгі 

экономикалық көрсеткіштерді болжау. 

6 ADPE 

3209 

Деректерді талдау 

және экономиканы 

болжау 

КП С ТК 5 Емтихан  

Білу: экономикалық талдау негіздері. 

Меңгеру: қаржылық есептілікті оқу және құру, 

қызметтің қаржылық нәтижелеріне экспресс – 

талдау жүргізу. 

7 AFD4105 Қаржылық қызметті 

талдау 

КП С ТК 5 Емтихан 

Білу: ұйымның персоналды басқару жөніндегі 

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 AKP4105 Аудит және 

персоналды 

контроллинг 

КП С ТК 5 Емтихан 

Менеджмент, 

маркетинг 

Білу:  различные методы сбора, систематизации 

и анализа сведений, характеризующих 

10 16 8 TPScO 

4207 

Теория и практика 

связей с 

БД С КВ 3 Экзамен Экономические, 

учебные, 



общественную деятельность организации в 

целях формирования позитивного имиджа. 

Уметь: применения специфических приемов 

для решения социальных, политических, 

культурных и экономических проблем 

общественностью профессиональные в 

области управления, 

современных 

концепций, методов и 

инструментов 

менеджмента Знать: об этических принципах и нормах 

поведения людей в рамках конкретного вида 

трудовой деятельности; современную культуру 

профессионального общения, основанную на 

этических принципах и нормах, современную 

деловую этикету и традиции официальных 

приёмов и т.д. 

Уметь: воплощать нравственные принципы в 

специфических условиях профессиональной 

действительности. 

8 DEiKKD 

4207 

Деловая этика и 

культура 

коммерческой 

деятельности 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: место и роль управления 

маркетинговыми бизнес-процессами в 

деятельности организации, основные теории, 

модели и инструменты маркетинга, методики 

принятия стратегических и тактических 

маркетинговых управленческих решений, 

критерии оценки эффективности 

маркетинговых проектов. 

Уметь: осуществлять постановку 

маркетинговых проблем организации, 

стратегический анализ внешней и внутренней 

маркетинговой среды, выбирать стратегические 

маркетинговые цели и стратегии их 

достижения. 

3 Mar 2104 Маркетинг БД В ВК 5 Экзамен 

Знать: основные категории менеджмента; 

методологию управления; международный 

опыт теории управления;  законы природы и 

общества в управлении; основные 

закономерности управления; цикл менеджмента, 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; формы делового и управленческого 

общения в коллективе; способы управления 

социально-экономическими процессами и 

трудовыми коллективами. 

Уметь: анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; применять в 

профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; принимать 

эффективные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

3 Men 2103 Менеджмент БД В ВК 5 Экзамен 



Общеэкономический Знать: базовые экономические понятия и 

особенности методологии 

макроэкономического анализа; основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; содержание основных 

пропорций, процессов и ситуаций на 

макроуровне. 

Уметь: использовать источники информации 

для иллюстрации теоретического и 

практического материала и анализа 

конкретного макроэкономического процесса; 

производить расчет основных 

макроэкономических показателей. 

9 14 3 Mac 2102 Макроэкономика БД В ВК 5 Экзамен Экономические, 

учебные, общие 

Знать: теоретические основы микроэкономики; 

основные переменные, используемые в 

экономической теории и их экономический 

смысл. 

Уметь: решать типовые практические задачи и 

обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления, применять 

современный математический инструментарий 

для решения микроэкономических задач. 

2 Mic 1211 Микроэкономика БД В ВК 4 Экзамен 

Знать: содержание основных экономических 

категорий, законов и процессов рыночной 

экономики, уметь использовать их в анализе 

реальных событий и процессов хозяйственной 

жизни. 

Уметь: ориентироваться в проблеме 

ограниченности ресурсов и экономического 

выбора; применять различные методы 

экономического анализа для исследования 

конкретных экономических ситуаций; 

оценивать социально-экономические события и 

процессы, происходящие в стране и мире, и 

занимать активную гражданскую позицию. 

1 ET 1106 Экономическая теория БД В ВК 5 Экзамен 

Прикладной 

экономики 

Знать: теоретические основы 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: предвидеть трудности и препятствия в 

реализации бизнес-проектов, обрабатывать и 

анализировать информацию о макро- и 

микроокружении фирмы. 

18 30 4 Pre 2207 Предпринимательство ПД В ВК 5 Экзамен Экономические, 

предпринимательские 

профессиональные в 

области финансового 

управления 

Знать: основы хозяйственно – 

производственной деятельности предприятия; 

основные хозяйственные методы и приёмы, 

используемые в практике организации 

производства продукции; основные 

характеристики связи материально – 

технических и социально – экономических 

4 EP 2208 Экономика 

предприятия 

ПД В ВК 5 Экзамен 



условий производства с технико – 

экономическими показателями работы 

предприятий; приёмы и методы принятий 

решений на производстве. 

Уметь: дать оценку реального положения 

предприятия в рыночных условиях; реализовать 

на практике полученные знания в различных 

сферах экономики. 

Знать; сущность и функции планирования; 

определение задачи, основные методы и 

принципы планирования; систему планов 

предприятия и их взаимосвязь; сущность 

стратегического планирования развития 

предприятия; методики планирования 

потенциала предприятия, планирования 

производства и сбыта продукции, планирования 

ресурсного обеспечения деятельности 

предприятия, планирования издержек и 

результатов, финансового планирования; 

особенности организации внутрифирменного 

планирования; структуру и содержание бизнес-

плана; содержание работ по продвижению и 

реализации бизнес-плана. 

Уметь; разрабатывать краткосрочные цели и 

стратегические планы развития предприятия и 

его структурных подразделений; выбирать 

оптимальные методы, формы и системы 

планирования; составлять бизнес-планы и 

определять их эффективность и 

безубыточность; проводить анализ и контроль 

результатов планово-организационной 

деятельности и принимать оперативные 

решения по их улучшению. 

5 PDP 3102 Планирование 

деятельности 

предприятия 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: методику расчетов по исчислению 

налогов на собственность, налогов на 

потребление, налогов на доходы, социального 

налога, налогов с недропользователей и других 

обязательных платежей в бюджет, организацию 

государственной налоговой и таможенной 

служб и их функции. 

Уметь: составлять декларацию по конкретным 

видам налогов, применять различные 

инструменты налогового воздействия, 

пользоваться  налоговыми актами и налоговым 

законодательством. 

5 NP 3102 Налоговое 

планирование 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: о том, какие бывают проекты, по каким 

признакам они различаются и как ими 

управлять. 

Уметь: на практических примерах решать 

6 UP 3211 Управление проектами ПД С КВ 5 Экзамен 



практические задачи, встречающиеся при 

управлении проектами (оценка финансовой 

привлекательности проекта, составление 

должностных инструкций участникам проекта, 

составление плана реализации бизнес-проекта и 

пр.). 

Знать: понятие о научно-обоснованных 

представлениях о природе организации 

деятельности коммерческого банка. 

Уметь: построить организационную структуру 

отделения коммерческого банка, определить 

функциональные обязанности работников 

банка. 

6 BM 3211 Банковский 

менеджмент 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Статистический учет 

моделирование 

экономических 

процессов 

Знать: общие принципы и методы 

статистического исследования; приемы анализа 

динамических рядов; содержание системы 

статистических показателей; методику анализа 

показателей социально-экономической 

статистики. 

Уметь: применять методику анализа 

использования капитала; использовать 

методологию статистики уровня жизни 

населения страны. 

10 16 3 Sta 2105 Статистика БД С КВ 3 Экзамен Экономические, 

финансовые, 

компьютерные, 

профессиональные в 

области управления 

прибыльностью 

предприятия 

Знать: методы количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Уметь: анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; использовать в 

практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; 

проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений. 

3 EMMiM 

2105 

Экономико-

матемтические методы 

и модели 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: основные алгоритмы, методы и 

принципы построения программных продуктов 

на языке высокого уровня. 

Уметь: разрабатывать прикладные программы, 

с их отладкой и тестированием с 

использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

4 PS 2209 Прикладной софт БД С КВ 5 Экзамен 



Знать: методологию эконометрического 

исследования. 

Уметь: на практике организовать сбор, 

предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; правильно 

интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по 

их применению. 

 

4 Eco 2209 Эконометрика БД С КВ 5 Экзамен 

Эффективное 

использование 

ресурсов 

Знать: цели и задачи, объект и предмет 

логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика; специфику 

логистического подхода к управлению 

материальными и связанными с ними 

информационными потоками. 

Уметь: принимать решения по размещению 

складов; решать задачи, связанные с 

организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов; формулировать 

требования к транспорту, к системам хранения 

и складской обработки грузов, к 

информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; организовывать 

логистические процессы на складах 

предприятий торговли; принимать решения по 

запасам, по логистическому сервису, а также 

решать ряд других задач 

18 30 7 Log 4101 Логистика БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

профессиональные в 

области логистики и 

производственного, 

инновационного, 

инвестиционного 

управления 

Знать: основные понятия, которыми оперирует 

логистика; специфику логистического подхода 

к управлению материальными и связанными с 

ними информационными потоками. 

Уметь: решать задачи, связанные с 

организацией; формулировать требования к 

информационным системам; а также решать 

ряд других задач 

7 LogBP 

4101 

Логистика в 

банковском 

предпринимательстве 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: теоретические основы и методы 

диагностики организационных процессов также 

принципы и методы управления конфликтами. 

Уметь: проводить индивидуально–личностную, 

групповую и организационную диагностику; 

оценивать и анализировать межгрупповые 

отношения, выявлять психологические 

проблемы, определять оптимальные методы 

урегулирования конфликтных отношений. 

7 UK 4106 Управление 

конфликтами 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: основы и принципы рационального 

использования природных ресурсов; 

содержание политики рационализации 

природопользования; 

7 EP 4106 Экономика 

природопользование 

БД С КВ 5 Экзамен 



методологию определения экономической 

эффективности природоохранных мероприятий 

и оценки экономического ущерба, 

причиняемого хозяйству загрязнением 

окружающей среды. 

Уметь: применять на практике эколого-

экономические методы управления 

производством; 

определять экономические оценки природных 

ресурсов; 

рассчитывать экономическую оценку ущерба от 

загрязнения окружающей среды; 

рассчитывать экономический эффект 

природоохранных мероприятий 

Знать: социально-экономическую сущность 

кадрового менеджмента, цели, принципы, 

функции; способы организация и 

структурирования кадровой службы; сущность 

кадрового планирования; формы и методы 

привлечения и профессионального отбора 

персонала; способы формирования кадрового 

резерва; методы профессионального развития и 

обучения персонала; правила аттестации 

персонала; психологические аспекты кадровой 

работы. 

Уметь: определять потребность в кадрах 

использовать разные методы привлечения и 

отбора персонала оформлять документально 

прием, движение и увольнение персонала 

применять методы психологической работы с 

кадрами. 

7 PM4102 Производственный 

менеджмент 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Знать: структуру предприятия; типы, формы и 

методы организации производства; виды 

подготовки; способы организации контроля 

качества продукции; задачи предприятия в 

области охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов; функции и 

задачи производственной инфраструктуры; 

основные ресурсы, используемые на 

предприятиях; формы и системы оплаты труда, 

используемые на предприятиях. 

Уметь: формировать производственную 

структуру предприятия; организовывать 

научно-техническую подготовку и 

совершенствование производства; 

организовывать контроль качества продукции; 

организовывать производственную 

инфраструктуру; организовывать оплату труда 

работников предприятия; осуществлять 

7 OP 4102 Организация 

производства 

ПД С КВ 5 Экзамен 



оптимальную систему и форму оплаты труда 

работников предприятия. 

Управление 

экономическими 

процессами 

Знать: роль контроллинга в управлении 

деятельностью современного предприятия; 

отечественный и зарубежный опыт в области 

контроллинга; тенденции развития форм и 

методов эффективного экономического 

управления в современных условиях 

хозяйствования; содержание общих функций 

контроллинга, основных процессов и 

информационной системы контроллинга. 

Уметь: применять на практике принципы, 

методы и модели стратегического и 

оперативного контроллинга; экономически 

обосновывать и оценивать эффективность 

управленческих решений; оценивать факторы и 

прогнозировать развитие предприятия. 

16 26 5 Kon 3104 Контроллинг БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

аналитические, 

профессиональные в 

области финансово-

экономической 

деятельности и 

логистического, 

финансово-

банковского 

управления 

Знать: различные финансовые институты, 

предлагаемые ими услуги, методы 

ценообразования, стили управления ими, 

стратегии эффективной деятельности на 

внутренних и международных финансовых 

рынках; особенности функционирования 

финансового рынка Казахстана; возможности и 

предназначение финансовых инструментов 

рынка. 

Уметь: эффективно управлять операциями на 

современных финансовых рынках. 

5 FRP 3104 Финансовые рынки и 

посредники 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: принципы управленческого учета; 

методологию учета всех видов затрат 

предприятия; экономические механизмы, 

используемые при принятии оптимальных 

управленческих решений; процесс 

корректировки и контроля затрат. 

Уметь: классифицировать затраты и доходы для 

соответствующих управленческих целей, 

группировать затраты и доходы по ведущему 

признаку, рассчитывать себестоимость 

продукции всех видов, составлять бюджеты, 

составлять прогнозы финансовых отчетов, 

применять все виды калькулирования 

продукции (работ, услуг), оценивать 

эффективность инвестиционных предложений, 

определять зону экономической безопасности 

для предприятия. 

6 UU 3207 Управленческий учет БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: понятие и классификацию инвестиций; 

субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности; законодательные основы 

6 EOI 3207 Экономическая оценка 

инвестиций 

БД С КВ 5 Экзамен 



инвестиционной деятельности; содержание 

государственной инвестиционной политики. 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор по критериям социально-экономической 

эффективности; учитывать позитивные и 

негативные тенденций социально-

экономического развития общества; определять 

показатели эффективности реальных и 

финансовых инвестиций. 

Знать: особенности планово-экономической 

деятельности предприятия; особенности 

корпоративного планирования; основные этапы 

разработки бизнес-плана; типичные ошибки в 

бизнес-планировании; этапы реализации 

стратегии развития компании, основанной на 

методах бизнес-планирования. 

Уметь: составлять основные разделы бизнес-

плана; оценивать эффективность 

инвестиционных бизнес-проектов; презентовать 

и продвигать бизнес-план; выявлять основные 

ошибки в бизнес-планировании. 

8 UVED 

4208 

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

БД С КВ 3 Экзамен 

Знать: классические теории международной 

торговли. 

Уметь: ориентироваться в международном 

движении капитала и международном 

кредитовании. 

8 MFR 

4208 

Международные 

финансовые рынки 

БД С КВ 3 Экзамен 

Управленческий Знать: эволюцию технологий мышления, 

модели линейного и нелинейного мышления; 

структуру креативного процесса; методы 

интенсификации творческого процесса. 

Уметь: продуцировать новые идеи, выполнять 

анализ существующих техник творчества, 

формировать команды на основе 

сбалансированности ролей. 

12 20 6 DM 3210 Дизайн мышления БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

общие, учебные 

Знать: закономерности развития изменений в 

организации, типология изменений в 

организации, причины сопротивления 

изменениям, основы построения команды 

изменений. 

Уметь: применять методы управления 

сопротивлениям, определять способы 

эффективного взаимодействия в условиях 

изменений, выбирать эффективный стиль 

управления, выбирать стратегию 

осуществления изменений. 

6 UI 3210 Управление 

изменениями 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: основные виды команд, признаки 

эффективных команд, ролевую структуру 

5 KO 3103 Командообразование БД С КВ 5 Экзамен 



команд, факторы, провоцирующие раскол 

команд. 

Уметь: формировать команду, создавать и 

поддерживать командный настрой, устранять 

факторы распада команд. 

Знать: теоретические основы лидерства, основы 

групповой динамики, инструментарий 

управления человеческими ресурсами. 

Уметь: Ставить цели, формулировать задачи, 

связанные с профессиональной функцией, 

разрабатывать мероприятия по мотивированию 

и стимулированию персонала. 

5 L 3103 Лидерство БД С КВ 5 Экзамен 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Знать: основные концепции и принципы 

бухгалтерского учёта и финансовой отчётности; 

основные элементы метода бухгалтерского 

учёта; общие подходы к практике ведения 

бухгалтерского учёта в организации; 

соответствие методики организации 

бухгалтерского учёта требованиям 

национальных и международных стандартов 

финансовой отчётности; сопряженность и 

непротиворечивость бухгалтерского учёта 

общепризнанным в мире подходам к ведению 

бухгалтерского учёта; методику сбора, 

обработки и обобщения экономической 

информации и технологию составления 

финансовой отчётности. 

Уметь: использовать методы и приёмы 

бухгалтерского учёта; применять знания при 

проведении аудиторских проверок; овладеть 

практическими навыками общих средств и 

приёмов учётной техники. 

12 10 5 BU 3101 Бухгалтерский учет БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

финансовые, 

профессиональные в 

области управления 

прибыльностью 

предприятия 

Знать: концепции и принципы составления 

бухгалтерского баланса, содержание 

бухгалтерского баланса, принципы двойной 

записи операций на счетах бухгалтерского 

учета и т.д. 

Уметь: определять корреспонденцию счетов и 

основные принципы построения учетных 

регистров и подготовки финансовой 

отчетности, работать в программе «1С-

Бухгалтерия» 

5 FA 3101 Финансовый аудит БД С КВ 5 Экзамен 

Инвестиционный Знать: основы биржевого дела и его структуру. 

Уметь: решать практические задачи, связанные 

с временной стоимостью денег, управления 

основным и оборотным капиталом; принимать 

управленческие решения в области проблем 

6 10 5 BD 3106 Биржевое дело БД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

финансовые, 

профессиональные в 

области управления 

прибыльностью 



функционирования финансов. предприятия 

Знать: технологию экономических и 

финансовых расчётов, применяемых в 

профессиональной деятельности финансового 

менеджера. 

Уметь: решать практические задачи, связанные 

с временной стоимостью денег, управления 

основным и оборотным капиталом; принимать 

управленческие решения в области проблем 

функционирования финансов. 

5 FM 3106 Финансовый 

менеджмент 

БД С КВ 5 Экзамен 

Бухгалтерский, 

налоговый учет 

Знать: сущность и функции цены; задачи, 

основные принципы и методы 

ценообразования; виды цен и их взаимосвязь; 

внутренние и внешние факторы 

ценообразования; последовательность 

определения цены; сущность понятий ценовая 

политика, стратегия, тактика; разновидности 

ценовых стратегий и условия эффективности их 

реализации; тактические меры в сфере 

ценообразования; систему скидок предприятия 

и критерии приемлемости скидок для 

покупателя; меры по страхованию 

ценообразования от неблагоприятных 

рыночных изменений. 

Уметь: выбрать правильный подход к 

установлению цены, а также оптимальные 

методы ценообразования; принимать 

правильные тактические решения; определить 

эффективность ценовых решений 

6 10 6 Cen3208 Ценообразование ПД С КВ 5 Экзамен Экономические, 

финансовые, 

профессиональные в 

области управления 

прибыльностью 

предприятия 

Знать: как читать и составлять финансовую 

отчетность. 

Уметь: проводить экспресс – анализ 

финансовых результатов деятельности 

6 AFO3208 Анализ финансовой 

отчетности 

ПД С КВ 5 Экзамен 

Трудовые 

отношения 

Знать: основные концепции организации труда 

и заработной платы в Республике Казахстан; 

экономические расчеты, используемые в 

организации заработной платы; передовой опыт 

зарубежных стран в вопросах организации 

труда и заработной платы. 

Уметь: выполнять расчеты по определению 

спроса и предложения на рабочую силу; 

определять уровень безработицы; рассчитывать 

численность экономически активного и 

неактивного населения; составлять баланс 

трудовых ресурсов. 

12 20 7 OTZP 

4104 

Организация труда и 

заработной платы 

ПД С КВ 5 Экзамен  

Знать: основные принципы работы кадровой 

службы банка; содержание процесса 

делегирования компетенций сотрудникам 

7 UPB 4104 Управление 

персоналом банка 

ПД С КВ 5 Экзамен 



банка; методы повышения квалификации и 

управления персоналом. 

Уметь: разрабатывать стратегии управления 

персоналом и кадровой политики; осуществлять 

кадровое планирование и маркетинг персонала; 

организовывать процессы найма, оценки, 

аудита и контроллинга персонала; управлять 

социализацией, адаптацией и аттестацией 

персонала; управлять конфликтами и 

стрессами; разрабатывать и внедрять 

программы обучения, управления карьерой и 

кадровым резервом; разрабатывать и внедрять 

системы мотивации и стимулирования 

персонала; проводить оценку эффективности 

затрат на персонал. 

Знать: теоретические и практические вопросы 

экономического управления коллектива 

предприятия; вопросы экономики и социологии 

труда; методику оценки развития кадров; 

методику оценку систем оплаты труда; 

содержание экономики трудовых отношений; 

методику оценки инвестиций в персонал. 

Уметь: анализировать  возможности 

эффективного использования трудового 

потенциала кадров; оценивать эффективность 

системы оплаты труда; развивать систему 

мотивации труда; оценивать систему 

ответственности персонала рассчитывать 

экономические и социальные составляющие 

системы управления персоналом организации. 

7 EOTP 

4103 

Экономическая оценка 

трудового потенциала 

БД С КВ 5 Экзамен 

Знать: Социально-экономическую сущность 

кадрового менеджмента, цели, принципы, 

функции; способы организация и 

структурирования кадровой службы; сущность 

кадрового планирования; формы и методы 

привлечения и профессионального отбора 

персонала; способы формирования кадрового 

резерва; методы профессионального развития и 

обучения персонала; правила аттестации 

персонала; психологические аспекты кадровой 

работы. 

Уметь: определять потребность в кадрах 

использовать разные методы привлечения и 

отбора персонала оформлять документально 

прием, движение и увольнение персонала 

применять методы психологической работы с 

кадрами. 

7 EBF 4103 Экономическая 

безопасность фирмы 

БД С КВ 5 Экзамен 

Дополнительные модули 



Языковой 1 Знать: основные правила чтения и 

произнесения букв, алфавита и буквосочетаний 

в речевом потоке; орфография: написание букв 

и буквосочетаний, орфографические 

соответствия наиболее частотным лексико-

грамматическим признакам базового языка; 

словообразовательные модели, 

контекстуальные значения многозначных слов, 

термины и лексические конструкции 

подъязыка, соответствующего профилю 

изучаемой специальности; грамматика: 

наиболее частотные специфические 

грамматические явления базового и 

естественно-гуманитарного и технического 

подъязыков. 

Уметь: читать тексты по специальности со 

словарем, находить заданную информацию, 

передавать содержание прочитанного; 

заполнить бланк, написать небольшое письмо 

личного или делового характера; переводить 

тексты по специальности с иностранного языка 

на родной с использованием словаря в 

соответствии с нормами языка перевода; 

понимать высказывания на иностранном языке; 

излагать свои мысли и высказываться на 

иностранном языке, задавать вопросы и 

отвечать на них, поддерживать беседу на 

иностранном языке в объеме изученной 

тематики, адекватно употребляя коммуни-

кационные реплики, пересказывать содержание 

прочитанного, услышанного, владеть 

терминологическим языком специальности, 

уметь пользоваться им в типовых ситуациях. 

9 15 1 IYa 1103 Иностранный язык 1 ООД А ОК 5 Экзамен Языковые, 

компьютерные, 

учебные 
2 IYa 1208 Иностранный язык 2 ООД А ОК 5 Экзамен 

Знать:основные понятия информационных и 

коммуникационных технологий;принципы 

внедрения и применения информационных и 

коммуникационных технологий в 

специальность; инструментальные средства 

реализации технологий обучения; принципы 

создания и разработки средств обучения для 

реализации технологии обучения. 

Уметь:реализовать применение 

информационных и коммуникационных 

технологий обучения на практике по 

специальности; применять инструментальные 

средства реализации технологии обучения; 

разрабатывать средства обучения для 

реализации технологии обучения 

3 IKT 2101 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

ООД А ОК 5 Экзамен 



Языковой 2 Знать: навыки и умения устной и письменной 

речи на казахском языке, необходимых для 

профессионального общения. 

Уметь: читать тексты по специальности, иметь 

навыки общения и обмена информации по 

профессиональным темам; устно и письменно 

выражаться на казахском языке в сфере 

профессионального общения; грамматически 

верно оформлять высказывания; читать и 

переводить научную литературу и литературу 

по специальности; аннотировать и 

реферировать текстовую информацию; 

составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике; 

составлять конспекты, планы. 

6 10 1, 2 K(R)Ya 

1104, 

1209 

Казахский/русский 

язык 

ООД А ОК 10 Экзамен Языковые, общие, 

учебные 

Языковой 3 Знать: лексико-грамматические признаки 

базового языка; слово-образовательные модели, 

наиболее частотные специфические 

грамматические явления базового языка; 

Уметь: читать тексты по специальности со 

словарем, находить заданную информацию, 

передавать содержание прочитанного; общаться 

и обмениваться информацией по 

профессиональным темам; устно и письменно 

выражаться на иностранном языке в сфере 

профессионального общения; грамматически 

верно оформлять высказывания; литературу по 

специальности; аннотировать и реферировать 

текстовую информацию; составлять и 

осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике. 

3 5 3 IYa 2106 Иностранный язык 3 БД В ВК 5 Экзамен Языковые, общие, 

учебные 

Дополнительные виды обучения 

FK   8 14 1-4  Физическая культура       

      Практика       

Uche  8 4 2  Учебная        

      Производственная       

Pro   2 5 4  Производственная 1       

The  2 5 6  Производственная 2       

Pre   4 10 8  Преддипломная       

Итоговая аттестация 

  1 4 8  Гос. экзамен       

  2 8 8  Защита дипломной 

работы 

 

      

 


