
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

 

6В04  Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық  

бағыттарының 

коды мен 

жіктелуі 

 

6В041  Бизнес жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң коды мен атауы  

 

6В04105 Менеджмент 

 

Білім беру 

бағдарламалары

ныңтоптары 

 

В044 Менеджмент жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң бірегейлігі 

 

Білім беру бағдарламасының бірегей бəсекелестік артықшылықтары 6В04105 С. 

Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің менеджменті: 

- экономика, əлеуметтік сала жəне бизнес салалары үшін жоғары білікті басшылар 

мен мамандарды даярлауға, басқарушылық дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған; 

- "G-Global" алаңында экономикалық жəне заң зерттеулерінің мамандандырылған 

орталығы жəне оқу үдерісі мен кəсіби тəжірибе ұйымдастырылатын ЖОО-ның 

ғылыми-практикалық орталықтары базасында қолданбалы білімді кеңейту;  

- Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облысының əлеуметтік-

экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, экономиканы индустриялық-

инновациялық дамыту, өнеркəсіпті жаңғырту проблемаларын жан-жақты зерделеу; 

-материалдық - техникалық базаның болуы жəне маман-практиктерді тарту, бұл 

білім алушыларға инновациялық сипаттағы пəндерді табысты меңгеруге, жұмыс 

берушілердің тапсырыстары бойынша дипломдық жұмыстар (жобалар) шеңберінде 

нақты жобаларды əзірлеуге мүмкіндік береді, əрі қарай зерттеу нəтижелерін енгізеді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Қазіргі заманғы кəсіпорындар мен рыноктық құрылымдарға талап етілген, негізгі 

кəсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, серпінді 

өзгермелі əлеуметтік жəне кəсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, 

ұйымдастырушылық жұмыспен басқарушылық қызмет дағдыларын меңгерген кəсіби 

қызметтің даму сипатымен бағытына конструктивті ықпал етуге қабілетті 

экономикалық бейіндегі мамандарды даярлау.  

БББ міндеттері 

 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жаңғыру" жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына сəйкес құндылықтарға ие, шығармашылық пен инновацияларға 

қабілетті кəсіби мəдениетінің жоғары деңгейі бар құзыретті тұлғаны дамыту; 

2) білім алушыларда экономиканы дамытудың қазіргі ғылыми-практикалық 

міндеттерін шешу үшін ғылыми дүниетанымды, экономикалық ойлауды, 

аналитикалық, зерттеу, басқарушылық құзыреттілікті қалыптастыру; 

3) қоғамдық, кəсіби жəне өзге де қызметте табысты қолдану мақсатында қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды меңгеру; 

4) білім берудің келесі сатысында (магистратура) білім алуды жалғастыру үшін 

жағдай жасау. 

БББ оқыту 

нəтижелері/ 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 

- экономика, Маркетинг жəне менеджмент саласындағы отандық жəне шетелдік 

тəжірибені зерттеу жəне жалпылау; 

- кəсіпорынның өзіндік ерекшеліктері мен нақты қызмет жағдайларын ескере 



отырып, оны ұйымдастыру мен басқарудың тиімді нысандарын таңдау; 

- мотивация, көшбасшылық теориясын білу негізінде стратегиялық жəне жедел 

басқару міндеттерін шешу; 

- тұлғааралық, топтық жəне ұйымдастыру коммуникацияларын жобалау кезінде, 

соның ішінде мəдениетаралық ортада даулы жағдайларды шешу;  

- стратегиялық талдауды жүзеге асыру, кəсіпорынның бəсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуге бағытталған стратегияларды əзірлеу; 

- жобаны, технологиялық жəне өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасын 

немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасын басқаруға қатысу; 

- экономикалық, қаржылық жəне ұйымдық-басқару модельдерін басқарудың нақты 

міндеттеріне бейімдеу арқылы əзірлеу; 

-бизнес-үдерістерді моделдеу, бизнес-үдерістерді тəжірибелік қызметте қайта 

ұйымдастыру əдістерін қолдану; 

- басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде ақпаратты сандық жəне сапалық 

талдауды жүзеге асыру, 

- ұйымдардың мінез-құлқының экономикалық негіздерін, нарық құрылымы мен 

саланың бəсекелестік ортасын білуін пайдалана отырып, экономикалық игіліктерді 

тұтынушылардың мінез-құлқын талдау жəне сұранысты қалыптастыру; 

- теңдестірілген басқару шешімдерін дайындау мақсатында компаниялардың 

функционалдық стратегияларын талдау; 

- мемлекеттік жəне муниципалдық басқару ұйымдары мен органдарының жұмыс 

істеуіне макроэкономикалық ортаның əсерін бағалау; 

- экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы 

ғылыми түсініктерді пайдалану; 

- экология жəне қауіпсіздік талаптарына сəйкес мінез-құлық пен қызметті көрсету. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  

 

Білім беру бағдарламасы бойынша бизнес жəне басқару бакалавры 6В04105 

Менеджмент 

Лауазымдарыны

ң тізімі  

 

- жоспарлау жөніндегі менеджер; 

- сату жөніндегі менеджер; 

- логистика менеджері (logistics manager); 

- мердігерлік жұмыстар жөніндегі менеджер; 

- еңбек менеджері; 

- есептеу (ақпараттық есептеу) орталығының менеджері 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

 

6В04105 Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың кəсіби 

қызметінің объектілері болып экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-

экономикалық жəне талдау қызметтері, олардың қызмет түріне, меншік нысанына, 

қатысушылардың санатына (Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент 

еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, республикалық жəне жергілікті 

деңгейдегі мемлекеттік органдар табылады.; ғылыми-зерттеу институттары, кəсіптік 

бастауыш, кəсіптік орта, кəсіптік жоғары білім беру мекемелері. 

 


