
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 
6В04  Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағыттарының коды мен 

жіктелуі 
6В041  Бизнес және басқару 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  
6В04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 
044 Менеджмент және басқару 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

- жаңа сандық технологияларды пайдалану, жобалау мен басқаруды 

интеграциялау, басқарудың қазіргі заманғы әдістері есебінен мемлекеттік 

және жергілікті басқару жүйесін жаңғырту, инновациялық дамытуды 

қамтамасыз ететін кадрлық ресурстарды дайындауға бағытталған; 

- білімалушыларға дипломдық жұмыстар мен ғылыми-зерттеу жұмыстары 

шеңберінде Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық 

дамуының және мемлекеттік жергілікті басқарудың нақты мәселелерін 

әзірлеуге қатысу мүмкіндіктері, "G-Global" алаңында экономикалық және 

заңгерлік зерттеулер орталығы, аймақтық экономикалық мониторинг және 

талдау зертханасы, ЖОО-ның басқа да ғылыми-практикалық орталықтары, 

э.ғ.д., профессор Кайгородцев А.А. ғылыми мектебі; 

- кәсіби қазақ, орыс, ағылшын тілдерін тереңдетіп оқыту мүмкіндігі, бұл 

түлектердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерінің жоғары деңгейін 

және олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

етеді. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

Экономика, бизнес, мемлекеттік және жергілікті басқару саласында қазіргі 

заманғы сандық технологияларды қолдану дағдылары бар, жергілікті және 

жаһандық еңбек нарықтарының, Мемлекеттік қызметтің қазіргі заманғы 

талаптарына сәйкес келетін, әлеуметтік маңызы бар жеке тұлғалық 

қондырғылар мен құндылықтарға, кәсіби құзыреттіліктерге ие экономист-

басқарушыларды даярлау 

БББ міндеттері 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, азаматтық ұстанымы бар, "Рухани 

жаңғыру" жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес құндылықтары бар, 

өзін-өзі белсендендіру мен өзін-өзі дамытуға қабілетті білікті көптілді 

тұлғаны дамыту; 

2) халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін пәнаралық 

негізде іргелі білімді игеру; 

3) экономиканың, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару 

саласында тереңдетілген теориялық дайындық және басқарманың үздік 

практикалары негізінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; 

4) жалпы зияткерлік дамудың, кәсіби, адамгершілік және құқықтық 

мәдениеттің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, шығармашылық әлеуетті, 

бастамашылық пен жаңашылдықты дамыту; 

5) кәсіптік білім берудің кейінгі сатысында (магистратура) білім алуды 

жалғастыру үшін жағдай жасау. 

БББ оқыту нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлек қабілетті: 

1) азаматтыққа негізделген кәсіби және өзге де қызмет түрлерін жүзеге 

асыру, қоғамның моральдық, құқықтық мәдениеті құндылықтарын терең 

түсіну, олардың шешімдері мен іс-әрекеттерінің нәтижелері үшін 

әлеуметтік жауапкершілікті түсінуге қабілетті; 

2) жекелеген адамдармен, ұжыммен, қоғаммен, біртұтас басқару процесінің 

барлық субъектілерімен өзара іс-қимылда олардың функционалдық 

рөлдерінің ерекшелігін ескере отырып, әлеуметтік белсенділік, төзімділік 

және көшбасшылық қасиеттерді көрсетуге қабілетті; 

3) ауызша және жазбаша түрде тұрақты көптілді коммуникативтік 

дағдыларды, командалық жұмыс іскерлігін, зерттеу және жеке әлеуетті 

дамытуды көрсете отырып, кәсіби, қоғамдық және басқа да қызметті 

ұйымдастыруға қабілетті; 

4) жаһандану және тез өзгеріп отыратын социум жағдайында ұлттық 

экономиканың, секторлар мен салалардың, нарықтық субъектілердің 



қызмет етуінің экономикалық заңдары мен заңдылықтарын, модельдері 

мен алгоритмдерін түсіндіру негізінде шешімдер қабылдауға қабілетті; 

5) сандық технологиялар мен құралдарды дұрыс қолдануға негізделген 

басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржылық, бухгалтерлік, 

статистикалық және басқа ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асыруға 

қабілетті; 

6) бизнес – жоспарларды, инвестициялық және инновациялық жобаларды, 

ұйымдарды, салаларды, әкімшілік-аумақтық бірліктерді, аймақтарды 

дамыту бағдарламаларын әзірлеуге қатысуға қабілетт;і 

7) нарық және шектеулі ресурстар жағдайында өндірісті болжау, 

жоспарлау, ұйымдастыру және басқару үшін оңтайлы әдістер, формалар 

мен жүйелерді қолдануға қабілетті; 

8) мемлекеттік органның, ұйымның қызметін жоспарлауды, 

ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асыруға қабілетті; 

9) экология, салауатты өмір салты және тіршілік қауіпсіздігі талаптарына 

сәйкес шаруашылық жүргізуші субъектілер, әкімшілік-аумақтық бірліктер, 

өңірлер, салалар деңгейінде инвестициялық, инновациялық қызметті 

ұйымдастыруға қабілетті; 

10) бизнес-жоспарлардың, инвестициялық, инновациялық, әлеуметтік 

жобалардың іске асырылуын басқаруға қабілетті; 

11) жаһандық цифрландыру жағдайында мемлекеттік органның, ұйымның, 

кәсіпорынның қызметін жоспарлау, ұйымдастыру жүйелеріндегі 

өзгерістерді басқаруға қабілетті; 

12) әкімшілік-аумақтық бірліктерді, өңірлерді, салаларды дамыту 

бағдарламаларының тиімділігін, мемлекеттік органның, ұйымның, 

кәсіпорынның қызметін бағалауға қабілетті. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  
6В04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы 

бойынша экономика және бизнес бакалавры  

Лауазымдарының тізімі  

- орталық және жергілікті басқару органдарының экономистері; 

- мемлекеттік құрылымдардың менеджерлері; 

- мемлекеттік және жеке кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың, 

өндірістік компаниялардың, холдингтердің, қызмет көрсету саласындағы 

кәсіпорындардың экономист-менеджерлері және т. б.; 

қаржы-несие секторының басқару құрылымдарының экономист-

менеджерлері; 

- әлеуметтік сала саласының экономика жөніндегі мамандар; 

- жобаларды басқару жөніндегі мамандар. 

Кәсіби қызмет объектісі  

- орталық билік органдарының құрылымдық бөлімшелері;  

 - экономика және қаржыны басқару органдары (министрліктер, 

комитеттер, ведомстволар);  

- жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың 

әкімдіктері), атқарушы органдардың аппараттары; 

- мемлекеттік және жеке компаниялар, корпорациялар, кәсіпорындар мен 

ұйымдар; 

- қаржы-несие ұйымдары. 
 


