
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  

6В04105 Менеджмент 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В044 Менеджмент және басқару 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

6В04105 Менеджмент білім беру бағдарламасының бірегей бәсекелестік 

артықшылықтары: 

- экономика, әлеуметтік сала және бизнес салалары үшін жоғары білікті 

басшылар мен мамандарды даярлауға, басқарушылық дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған; 

- «G-Global» алаңында экономикалық және заң зерттеулерінің 

мамандандырылған орталығы және оқу үдерісі мен кәсіби тәжірибе 

ұйымдастырылатын ЖОО-ның ғылыми-практикалық орталықтары 

базасында қолданбалы білімді кеңейту;  

- Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-

экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, экономиканы 

индустриялық-инновациялық дамыту, өнеркәсіпті жаңғырту 

проблемаларын жан-жақты зерделеу; 

-материалдық - техникалық базаның болуы және маман-практиктерді тарту, 

бұл білім алушыларға инновациялық сипаттағы пәндерді табысты 

меңгеруге, жұмыс берушілердің тапсырыстары бойынша дипломдық 

жұмыстар (жобалар) шеңберінде нақты жобаларды әзірлеуге мүмкіндік 

береді, әрі қарай зерттеу нәтижелерін енгізеді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

Қазіргі заманғы кәсіпорындар мен рыноктық құрылымдарға талап етілген, 

негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, 

серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді 

бейімделуге қабілетті, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқарушылық 

қызмет дағдыларын меңгерген кәсіби қызметтің даму сипаты мен бағытына 

конструктивті ықпал етуге қабілетті экономикалық бейіндегі мамандарды 

даярлау 

БББ міндеттері 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес құндылықтарға ие, шығармашылық пен 

инновацияларға қабілетті кәсіби мәдениетінің 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, кәсіби және 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 нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар қабілетті: 

- 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; 

- азаматтық қоғам институттарының дамуы мен жаңаларын 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін топтарда, қоғамдастықтарда мінез-

құлық нормалары мен ережелерін пайдалануға қабілетті; 

- ана және шет тілдерінде жазбаша және ауызша нысанда коммуникацияны, 

оның ішінде әртүрлі экономикалық құжаттарды толтыру, құжат айналымын 

жүргізу, командалық жұмысты білу, зерттеу және жеке әлеуетін дамытуды 

жүзеге асыруға қабілетті; 

- жаһандану және жылдам әлеуметтік жағдайында ұлттық экономиканың, 

секторлар мен салалардың, нарықтық субъектілердің қызмет етуінің 

экономикалық заңдары мен заңдылықтарын, модельдері мен алгоритмдерін 

түсіндіру негізінде шешімдер қабылдауға қабілетті; 

- сандық технологиялар мен құралдарды барабар қолдану негізінде 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қаржылық, бухгалтерлік, 

статистикалық және өзге де ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асыруға 

қабілетті; 

- ұйымның өндірістік қызметін басқаруға және жоспарлауға, жобаға, 

технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасына 

немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасына қатысуға қабілетті; 

- ұйымның маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және өзге де 

саясат түрлерінің стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға, ұйымдардың 

адами ресурстарын басқаруға қатысуға қабілетті; 

- экономикалық, қаржылық және ұйымдық - басқару модельдерін 

басқарудың нақты міндеттеріне бейімдеу арқылы әзірлеуге қабілетті; 

- микро, мезо және макро деңгейлерде шаруашылық субъектілерінің 

экономикалық қызметін моделдеуді жүзеге асыруға қабілетті; 

- компанияда бизнес-үдерістерге, инвестициялық, инновациялық 

жобаларға, функционалдық бағдарламаларға сараптама жүргізуге қабілетті; 

- шаруашылық жүргізуші субъектінің, саланың, өңірдің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегияларды әзірлеуге қабілетті; 

- тәуекелдерді және сапаны басқарудың қазіргі заманғы жүйесі туралы 

білімді қолдану негізінде бәсекеге қабілеттілікті арттыру бағдарламаларын 

бағалауға қабілетті. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже: 
6В04105 Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және 

басқару бакалавры  

Лауазымдарының тізімі 

- жоспарлау жөніндегі менеджер; 

- сату жөніндегі менеджер; 

- логистика менеджері (logistics manager); 

- мердігерлік жұмыстар жөніндегі менеджер; 

- еңбек менеджері; 

- есептеу (ақпараттық есептеу) орталығының менеджері 

Кәсіби қызмет объектісі 

- экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және 

талдау қызметтері, олардың қызмет түріне, меншік нысанына, 

қатысушылардың санатына (Қазақстан Республикасының резиденттері мен 

резидент еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, 

республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар табылады; 

- ғылыми-зерттеу институттары; 

- кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта, кәсіптік жоғары білім беру мекемелері. 

 


