
 



 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности 5В050600 «Экономика» 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику по специальности «5В050600 - Экономика» присуждается академическая степень «Бакалавр экономики и бизнеса по 

специальности «5В050600 - Экономика». 

Бакалавры по специальности «5В050600 -  Экономика» могут быть успешными владельцами собственного бизнеса, либо работать в 

организациях и предприятиях всех форм собственности на следующих должностях: 

- экономист по планированию; 

- экономист по сбыту; 

- экономист по материально-техническому снабжению; 

- экономист по договорной и претензионной работе; 

- экономист по труду, экономист вычислительного (информационно – вычислительного) центра; 

- консультант по налогам и сборам; 

- главный экономист; 

- начальник планово-экономического отдела; 

- заместитель директора (коммерческий директор, вице-президент) по экономическим вопросам. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по специальности «5В050600 – Экономика» являются экономические, 

финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций и предприятий независимо от их вида 

деятельности, формы собственности, категорий участников (резиденты и нерезиденты РК), организационно-правовых форм, 

государственные органы республиканского и местного уровней; научно-исследовательские институты, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования. 

1.2 Ключевые компетенции 

Бакалавр по специальности «5В050600 – Экономика» владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1)родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области историко-гуманитарного цикла, вписьменной и 

устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески 

во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, систематизировать 

языковой материал, логически верно и аргументировано использовать его в устных и письменных высказываниях, строить речевое 

высказывание в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и справочниками, 

эффективными методами и приемами создания речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные 

профессиональные тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией общения; навыками самосовершенствования в 

аспекте культуры устной и письменной речи. 

2)иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на китайском, английском, немецком языках: способен понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения области социально-политического и профессионального циклов в устной, так и в письменной 

форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на 

работе, дома и на досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. Иностранный язык в объёме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания из зарубежных источников; способен использовать основные 

фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство 

продуктивной коммуникации; способен понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на 



иностранном языке; способен использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда; способен владеть иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

способен изложить собственную точку зрения.  

3)фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях, 

использовать математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, 

графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности, способен использовать количественные методы математической обработки 

информации в социально-политических и аналитических исследованиях, при информационной обработке статистических данных, способен 

применять естественнонаучные знания в профессиональной сфере, способен объяснить естественнонаучную картину мира, место и роль 

человека в природе в учебных дисциплинах социально-политического и социально-гуманитарного циклов. 

4)компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен использовать программные 

средства для решения практических задач в области социально-гуманитарного цикла для подготовки материалов научных исследований; 

способенработать с компьютером как средством получения информации, работать с Интернетом; способен получать, хранить, 

перерабатывать информацию.  

5)учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области социально-гуманитарных дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления: осознает потребность в постоянном обучении, может найти 

доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать собственное обучение, в том 

числе, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально : так и в группах; способен к профессиональному и личностному 

росту; способен приобретать новые знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; способен управлять собственными ресурсами, т.е. проявить собственные умения и навыки в области самообразования, умение 

приобретать и сохранять знания, а также развивать и рационально их использовать. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, способен 

участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур, способен жить в коллективе, в 

семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности; способен 

к толерантности и транспаретности во взаимоотношенияхв социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен компромиссами 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения, 

способен к  социально-коммуникативному взаимодействию с обществом, коллективом,способен к работе в группе, к сотрудничеству, 

способен вести устный и письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и 

понимает цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; способен применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социально-политических наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций 



микро и макроэкономики, способен самостоятельно принимать эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и 

правовой ситуации;  экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной и зарубежной науки,  способен к 

целостному анализу проблем общества. 

8)культурной подготовки –КК8 

способен к разработке информационного обеспечения социально-политических и коммуникативных аспектов в тематике 

деятельности профильных  организаций и учреждений,способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения, способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, способен к 

пониманию значения культуры как формы человеческого существования, способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества, 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимает и осознает установки толерантного поведения, 

профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как толерантная личность, признает, 

принимает и понимает представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в 

том числе шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами. сформирован как интеллигентная личность. 

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способен к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, 

способен к осознанию ценностиказахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, способен осознавать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и быть готовым к совершенствованию и развитию общества на 

принципах демократии, свободы и гуманизма. 

9) общими компетенциями – КК9 

способен использовать в практической деятельности знания и способность выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами, успешно действовать на основе практического опыта, способен применить систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социально-политических и профессиональных задач; 

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу, делать 

заключения и выводы, способностью давать оценки;обладает качеством креативности (творчества): способностьювыдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы , 

способностью сопротивляться стереотипам; 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим 

индивидам, стремится лидировать в группе, коллективе, не причиняя им вреда и в рамках нормативных регламентов; но при этом способен 

работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. предлагать новые решения: умеет адекватно ориентироваться в различных 

социально-политических ситуациях. 

Бакалавр по специальности «5В050600 – Экономика» владеют следующими специальными компетенциями в области применения 

своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

В области национальной экономики и государственного сектора: 

СК – 1 

Быть способным обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том числе о результатах новейших исследований  

отечественных и зарубежных экономистов по проблемам функционирования национальной экономики и государственного и общественного 

секторов экономики; применять полученные теоретические знания и практические навыки для выработки эффективной социально-

экономической политики и принятия стратегических решений на макроуровне. 



СК – 2 

Быть способным самостоятельно проводить исследование состояния различных отраслей экономики; исследовать особенности 

функционирования отраслей экономики;изучить место отдельных отраслей в экономике Казахстана. 

В области мировой и международной экономики: 

СК – 3 

Применять закономерности функционирования современной мирохозяйственной системы, экономической взаимозависимости между 

странами, важнейшие направления и факторы развития  современного международного бизнеса с целью выработки способностей 

анализировать  развитие  международной экономики; анализировать последствия экономической взаимозависимости между странами  и 

выбрать стратегию международного экономического поведения, а также обладать знаниями оценки влияния государственного 

регулирования ВЭД на положение предприятий при выходе на международные рынки. 

В области моделирования экономического развития: 

СК – 4 

Владеть навыками самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые экономико-математические 

модели; быть способным на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

В области анализа и планирования производства: 

СК – 5 

Применять в профессиональной деятельности основные приемы и методы экономического анализа и планирования; обладать знаниями 

проведения экономического анализа на предприятии и основных его структурных подразделениях; быть способным оценить 

производственный потенциал предприятия и его использование;иметь представлениеоб использовании инструментов экономического 

анализа и планирования в процессе управления предприятие. 

В области экономики труда и социальной сферы: 

СК – 6 

Обладать комплексом знаний по макро- и микроэкономическим проблемам отраслей социальной сферы, с вопросами финансирования и 

управления социальной сферы, организационно-правовыми формами образовательной и медицинской деятельности, анализом 

экономической  деятельности  отраслей  социальной инфраструктуры общества, проблемой принятия экономических решений в социальной 

сфере. 

В области «зеленой экономики» и энергосбережения: 

СК – 7 

 Быть способным анализировать тенденции и перспективы развития инструментов зеленой экономики на современном этапе; применять 

результаты аналитической и исследовательской работы в области анализа основных сегментов зеленой экономики и энергосбережения. 

Владеть  методологией научного исследования в сфере функционирования зеленой экономики. 

В области предпринимательства и бизнеса: 

СК – 8 
Владеть системными знаниями о теоретических основах экономической безопасности и сущности экономических рисков, обладать 

навыками по составлению бизнес-планов, выявлению и анализу экономических аспектов риска, сущности основных понятий и методологии 

бизнес-планирования и экономического анализа риска. Иметь навыки анализировать полученные результаты и давать им объективную 

оценку с целью формирования необходимых рекомендаций для эффективного ведения бизнеса. 



СК – 9 

Иметь представление о сущности основных понятий и владеть методологией оценки объектов собственности и бизнеса; быть способным 

анализировать полученные результаты и давать им объективную оценку с целью формирования необходимых рекомендаций для повышения 

стоимости бизнеса; владеть методикой проведения анализа финансового и имущественного состояния предприятия для правильной 

организации его оценки. 

В области инновационной и инвестиционной деятельности: 

СК – 10 

Обладать знаниями по теории и методологии инновации и инновационной деятельности, владеть навыками проводить анализ и оценку 

результатов инновационной деятельности, практического применения методов оценки инновационной деятельности предприятия для 

принятия управленческих решений. 

СК – 11 

Иметь представление о различных методах инвестирования, просчитывать последствия принимаемых инвестиционных решений, 

прогнозировать и анализировать развитие народного хозяйства в целом и уметь использовать результаты с учетом интересов всех субъектов 

рынка. Владеть методами расчета показателей экономического обоснования инвестиционных проектов в различных сферах социально-

экономической деятельности. 

В области качества и конкурентоспособности: 

СК – 12 

Быть способным критически анализировать различные научные подходы к проблемам конкурентоспособности и возможность применения 

на практике, применять принципы и методы повышения конкурентоспособности товаров и услуг, использовать методы оценки уровня 

конкурентоспособности. Владеть приемами и навыками оценки уровня качества производимых товаров и услуг. 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Коммуникативті 1 

Коммуникативный 

1 

Communicative 1 

Білім мен түсінік: тіл, 

ауызша және жазбаша 

диалог жүргізу, манолог, 

іскерлік хат ақпараттың-

коммуникациялық  

технологиялар негіздері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 
коммуникативтік әдістерді 

қалыптастыру арқылы;  

пікірлерді білдіру: іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, 

ақпараттарды өңдеу,оның 

пайдаланылған бағалау 

және белгіленген оқыту 

тапсырмаларын шешу 

үшін ұзақ мерзімді 

мақсатты қолдану; 

коммуникативті 

қабілеттер: қоғаммен, 

1

5 

26 1,2  IYa - 

1101 

 

Шетелтілі 

Иностранный язык 

Foreignlanguage  

 

ООД А ОК   6 Э КК1 

КК2 

КК8 

КК9 

1,2   

K(R)Ya

-1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) 

Language  

  ООД А ОК   6 Э 

2 IKT-

1103 

Ақпараттықжәне 

коммуникациялықтехноло

гиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Informationandcommunicati

ontechnologies 

ООД А ОК   3 Э 



топпен әлеуметтк және 

коммуникативтік қарым – 

қатынас дағдыларымен 

топта жұмыс істеу 

дағдыларын, 

ынтымақтастық 

толеранттық; 

білімге қабілеттілік: өзін 

–өзі тәрбилеу 

саласындағы өз 

дағдыларымен  

дағдыларынның көрінісі, 

білімді игеру және сақтау 

қабілеті, оларды 

қолдануды дамыту және 

ұтымды ету. 

Знание и понимание: 

языков, умение вести 

устный и письменный 

диалог, монолог, деловую 

переписку; 

применение знаний и 

понимания: посредством 

формирования 

коммуникативных 

приемов общения; 

выражение суждений: 

поиск, отбор, 

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения 

поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные 

способности:умения и 



навыки социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 
проявление собственных 

умений и навыков в 

области самообразования, 

умение приобретать и 

сохранять знания, а также 

развивать и рационально 

их использовать. 

Knowledge and 

understanding:languages, 

ability to conduct oral and 

written dialogue, a 

monologue, business 

correspondence, information 

and communication 

technology bases; 

application of knowledge 

and understanding:by 

means of formation of 

communicative skills; 

expression of judgments: 
search, selection, 

systematization, the 

analysis, information 

processing, assessment of 

her usefulness and 

purposeful application in the 

long term for the solution of 

the set of educational tasks; 

communicative abilities: 

skills of social and 



communicative interaction 

with society, collective, 

skills of work in group, 

cooperation, tolerance; 

abilities to study: 

manifestation of own skills 

in the field of self-

education, ability to get and 

keep knowledge and also to 

develop and rationally to 

use them. 

Экономикалықбілі

мнегіздері 

Основы 

экономических 

знаний 

Basesofeconomickn

owledge 

Білімі мен түсінігі: 
микро деңгейлерде 

экономика-математикалық 

талдау және басқару 

шешімдерін қабылдау; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 
нарықтық жағдайларда 

шектеулі ресурстарды 

ұтымды пайдалану 

әдістерін пайдалану 

арқылы, себеп-салдарлық 

байланыстардың 

негіздемесі мен 

экономикалық айнымалы 

қатынастардың 

тәуелділігі; 

пікірлердібілдірі:  

белгіленген стандарттарға 

сәйкес міндеттерді 

орындау; 

коммуникативті 

қабілеттер:  

экономикалық және 

ұйымдастырушылық 

шешімдер қабылдау, 

қолданбалы 

5 9 2 

IEU -

1204 

Экономикалықоқытудыңт

арихы 

Историяэкономическихуч

ений The History of 

Economic Doctrines  

 БД В КВ   3 Э КК5

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

1 

EC -

1208 

Экономикалық теория  

Экономическая теория  

Economic Theory  

 БД  В ОК   2 Э 



экономикалық 

мәселелерді шешу, микро 

деңгейде экономиканың 

жай-күйін болжау 

мүмкіндігі; 

оқуға қабілеті: өз білімін 

жетілдіру дайындығы 

және қабілеті, өз кәсіби 

ұстанымын қалыптастыру 

және негіздеу немесе 

проблеманы шешу. 

Білімі мен түсінігі: 
студенттердің 

экономикалық теорияға 

көзқарасы мен 

экономикалық идеяларды 

жүйелеудің негізгі 

кезеңдері мен 

ерекшеліктері туралы 

түсінігі, қоғамның даму 

тарихының барлық 

кезеңінде әртүрлі 

теориялық мектептердің, 

экономикалық ойлардың 

бағыттары мен 

ағымдарының пайда 

болуына ықпал еткен 

көрнекті экономистердің 

шығармашылық 

мұрасының қолданбалы 

экономикалық пәндерін 

зерттеу үшін 

маңыздылығын көрсету; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

оқу процесінде алынған 

жинақталған білімді 

пайдалана отырып, қазіргі 



экономикалық мәселелер 

ағымында сауатты 

бағдарлану, олардың 

шешілуін табу; 

пікірлерді білдірі: 

ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын 

бағалау және алға 

қойылған экономикалық 

міндеттерді шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

қабілеттер: командада 

жұмыс істеу, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, 

жаңа шешімдер ұсыну; 

оқуға қабілеті: 

жаратылыстану-ғылыми 

және әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

саласында білім алу және 

жаңа білім алу, осы білім 

мен түсініктерді кәсіби 

деңгейде қолдану. 

Знание и 

понимание:формировани

я у студентов 

представление об 

основных этапах и 

особенностях 

систематизации 

экономических идей и 

воззрений в 

экономическую теорию, 

отражая значимость для 

практики хозяйственной 



жизни и изучения 

прикладных 

экономических дисциплин 

творческого наследия 

видных экономистов, 

способствовавших 

возникновению различных 

теоретических школ, 

течений и направлений 

экономической мысли на 

всем протяжении истории 

развития общества; 

применение знаний и 

понимания: используя 

накопленные знания, 

полученные в процессе 

обучения, грамотно 

ориентироваться в потоке 

современных 

экономических проблем, 

находить их разрешение; 

выражение суждений: 

поиск, отбор, 

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения 

поставленных 

экономических задач; 

коммуникативные 

способности: работать в 

команде, корректно 

отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые 

решения; 

способности к учебе:  



Способность учиться и 

приобретать новые знания 

в области 

естественнонаучных и 

социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти 

знания и понимание на 

профессиональном 

уровне. 

Knowledge and 

understanding: formation 

of students  understanding 

of the main stages and 

features of the 

systematization of economic 

ideas and views in economic 

theory, reflecting the 

importance for the practice 

of economic life and the 

study of applied economic 

disciplines of the creative 

heritage of prominent 

economists, contributing to 

the emergence of various 

theoretical schools, trends 

and directions of economic 

thought throughout the 

history; 

application of knowledge 

and understanding: using 

the accumulated knowledge 

gained in the learning 

process, to navigate 

competently in the flow of 

modern economic problems, 

to find their solution; 

expression of judgments: 

search, selection, 



systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness 

and purposeful application 

in the long term to solve 

economic problems; 

communication skills: to 

work in a team, to correctly 

defend your point of view, 

to offer new solutions; 

learning abilities: the 

Ability to learn and acquire 

new knowledge in the field 

of natural Sciences and 

social Sciences and 

Humanities, to apply this 

knowledge and 

understanding at a 

professional level. 

Әлеуметтік-

құқықтық 

Социально-

правовой 

Socialandlegal 

Білімі мен түсінігі: 
әлеуметтік-саяси 

қатынастардың теориялық 

және құқықтық негіздері; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:кәсіби кеңістікте; 

пікірлерді білдірі: 

белгіленген стандарттарға 

сәйкес міндеттерді 

орындау; 

коммуникативті 

қабілеттер:  

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-

қимыл, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқуға қабілеті: өз білімін 

жетілдіру қабілеті мен 

1

0 

17 1 Kul-

1109 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

ООД А КВ    2   

Э  

КК5

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 
2 OP-

1110 

Құқық негіздері 

Основы права 

Law basics 

ООД А КВ   2   

Э  

1 S-P-

1111 

 

Әлеуметтану-саясаттану 

Социология-политология 

Sociology - politicalscience 

ООД А КВ    3    

Э  

1ГЭ SIK-

1112 

Қазақстанныңқазіргізаман

ғытарихы 

СовременнаяисторияКазах

стана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ООД А ОК    3    

Э  



дайындығы; 

Знание и понимание: 

теоретических и правовых 

основ социальных 

политических отношений; 

применение знаний и 

понимания:в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 
выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность 

к самообразованию; 

Knowledge and 

understanding: 

theoretical and legal bases 

of social political relations; 

application of knowledge 

and understanding:in the 

professional space; 

expression of judgments: 

рerform tasks in accordance 

with specified standards; 

communicative abilities: 
social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

abilities to study:readiness 



and ability to self-education. 

Коммуникативтік 2 

Коммуникативный 

2 

Communicative 2 

Білімі мен түсінігі: 

ауызша және жазбаша 

диалог жүргізу, монолог, 

іскерлік хат алмасу; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 
коммуникативтік қарым-

қатынас тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы; 

пікірлердібілдірі: іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, 

ақпаратты өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және белгіленген оқыту 

тапсырмаларын шешу 

үшін ұзақ мерзімді 

мақсатты қолдану; 

коммуникативті 

қабілеттер: қоғаммен 

әлеуметтік және 

коммуникативтік өзара 

әрекеттестік дағдылары 

мен іскерліктері, топта 

жұмыс істеу дағдылары, 

ынтымақтастық, 

төзімділік; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі 

білім беру саласындағы өз 

дағдылары мен 

іскерліктерінің көрінісі, 

білімді игеру және сақтау 

қабілеті, оларды дамыту 

және ұтымды пайдалану. 

Знание и понимание: 

языков, умение вести 

устный и письменный 

диалог, монолог, деловую 

1

0 

17 4 Fil -

2213 

Философия 

Философия 

Philosophy 

  ООД А ОК   3 Э КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 
3 MEK-

2214 

Халықаралық экономика 

Международная 

экономика 

Internationaleconomics 

БД С ОК 3 Э 

3 PK(R)

Ya-

2215 

Кәсіптікқазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

ProfessionalKazakh 

(Russian) Language   

БД В ОК 2 Э 

3 POIYa-

2216 

Кәсіби-

бағытталғаншеттілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-

orientedforeignlanguage 

БД В ОК 2 Э 



переписку; 

применение знаний и 

понимания:посредством 

формирования 

коммуникативных 

приемов общения; 

выражение суждений: 

поиск, отбор, 

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения 

поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные 

способности: умения и 

навыки социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 
проявление собственных 

умений и навыков в 

области самообразования, 

умение приобретать и 

сохранять знания, а также 

развивать и рационально 

их использовать. 

Knowledge and 

understanding: 

ability to conduct oral and 

written dialogue, 

monologue, business 



correspondence; 

application of knowledge 

and understanding:through 

the formation of 

communicative 

communication techniques; 

expression of 

judgments:search, 

selection, systematization, 

analysis, information 

processing, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term 

to solve the set learning 

tasks; 

communicative abilities: 
skills and skills of social and 

communicative interaction 

with society, team, skills of 

working in a group, 

cooperation, tolerance; 

abilities to study: the 

manifestation of their own 

skills and skills in the field 

of self-education, the ability 

to acquire and retain 

knowledge, and to develop 

and rationally use them. 

Нарықтық 

экономика 

негіздері 

Основы рыночной 

экономики 

Thefoundationsof a 

marketeconomy 

Білімі мен түсінігі: 

қазіргі қоғамда болып 

жатқан өзгерістер 

жағдайында басқару 

әдістерін меңгере отырып, 

кәсіби коммуникацияның 

түрлі деңгейлерінде еркін 

қарым-қатынасты 

қамтамасыз ететін, өзінің 

кәсіби қызметінде 

1

2 

20 4 ECN-

1217 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

 БД  С КВ 3 Э КК5 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 
3 Mak-

2221 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

 БД  С КВ    3 Э 

3 Mar-

2222 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

 БД  С КВ    3 Э 

 3 Men- Менеджмент  БД  С ОК    3 Э 



кездесетін түрлі 

практикалық және 

теориялық мәселелер мен 

міндеттерді шешу үшін 

ұлттық экономиканың 

теориялық аспектілерін 

және математикалық 

білімді пайдалануды білу 

және түсіну. 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

экономикалық 

құбылыстардың, 

процестер мен 

институттардың 

макродеңгейдегі өзара 

байланысын талдау 

кезінде, нақты 

жағдайларды талдау 

кезінде экономикалық 

сипаттағы мәселелерді 

анықтау кезінде;  

пікірлерді білдіру: 

басқару шешімдерін 

қабылдау мен негіздеуде 

терминологияны меңгеру; 

фирманың миссиясын 

анықтау, басқару 

стратегиясын әзірлеу; 

маркетингтік зерттеулер 

жүргізумен; 

тұтыну мінез-құлқын 

талдау; 

кәсіпорында басқару 

ұйымдары; маңызды 

өлшемдер бойынша 

нарықты сегменттеу және 

нысаналы сегментті 

2223 Менеджмент 

Management 



таңдау;  

коммуникативтік 

қабілеттер: ғылыми топта 

танымның ықтималдық 

және статистикалық 

әдістерін қолдану; 

оқуға қабілеттілігі: өз 

бетімен білім алуға 

дайындығы мен қабілеті 

мәселелерді шешу және 

әзірлеу және өзінің кәсіби 

қызметінде дәлелдер 

келтіру. 

Знание и понимание: 
теоретических аспектов 

функционирования 

национальной экономики 

и использование 

математических знании 

для разрешения 

различного рода 

практических и 

теоретических проблем и 

задач, встречающихся в 

своей профессиональной 

деятельности, 

обеспечивающую 

свободное общение на 

разных уровнях 

профессиональной 

коммуникации, владея 

методами управления в 

условиях изменений, 

происходящих в 

современном обществе. 

применение знаний и 

понимания: при анализе 

взаимосвязи 



экономических явлений, 

процессов и институтов на 

макроуровне, при 

выявлении проблем 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций; 

выражение 

суждений:владения 

терминологией в 

обосновании и принятии 

управленческих решений; 

определения миссии 

фирмы, разработки 

стратегий управления; 

проведением 

маркетинговых 

исследований; 

анализа потребностей и 

потребительского 

поведения; 

организации управления 

на предприятии; 

сегментирования рынка по 

значимым критериям и 

выбора целевого сегмента; 

коммуникативные 

способности: применение 

вероятностных и 

статистических методов 

познания в научной 

группе; 

способности к учебе: 

готовность и способность 

к самообразованиюрешать 

и разрабатывать проблемы 

и приводить аргументы в 

своей профессиональной 



деятельности. 

Knowledge and 

understanding: theoretical 

aspects of the functioning of 

the national economy and 

the use of mathematical 

knowledge to solve various 

practical and theoretical 

problems and problems 

encountered in their 

professional activities, 

ensuring free 

communication at different 

levels of professional 

communication, owning the 

methods of management in 

the changes taking place in 

modern society. 

application of knowledge 

and understanding: in the 

analysis of the relationship 

of economic phenomena, 

processes and institutions at 

the macro level, in 

identifying economic 

problems in the analysis of 

specific situations;  

the expression of 

judgments: a Glossary in 

the justification and 

adoption of administrative 

decisions; determining the 

mission of the company, 

development of 

management strategies; 

conduct marketing research; 

analysis of needs and 

consumer behavior; 



organization of management 

at the enterprise; 

segmentation of the market 

by significant criteria and 

selection of the target 

segment; 

communication skills: 

application of probabilistic 

and statistical methods of 

cognition in a scientific 

group; 

ability to study: readiness 

and ability to self-education 

to solve and develop 

problems and make 

arguments in their 

professional activities. 

Қаржылық-

экономикалық 

Финансово-

экономический 

Financial-economic 

Білімі мен түсінігі: кәсіби 

ақпаратты – 

статистикалық, 

бухгалтерлік, салықтық, 

қалыптастыру және 

трансляциялаудың негізгі 

заңдарын білу және 

түсіну; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

статистикалық, 

бухгалтерлік, салық 

есебінде, аналитикалық 

қызметте, жоспарлауда; 

ақпаратты іздеу және оны 

өңдеу үшін 

инновацияларды қолдану; 

пікірлерді білдірі: 

статистикалық, 

бухгалтерлік, салықтық 

есепке алудың берілген 

9 15 4 BU-

2213 

Бухгалтерлікесеп 

Бухгалтерский учет 

Accounting 

 БД  В КВ    3 Э КК5

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

4 GRE -

2205 

Экономиканымемлекеттік

реттеу 

Государственное 

регулирование экономики 

Publicregulationofeconomy 

 БД С КВ 3 Э 

 

 

4 Fin-

2215 

Қаржы 

Финансы 

 БД В ОК   3 Э  



стандарттарына сәйкес 

міндеттерді орындау; 

ақпаратты жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және басқарушылық 

міндеттерді шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

қабілеттер: ұжыммен 

әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

командада жұмыс, 

көшбасшылық; 

оқуға қабілеті: жаңа 

кәсіби білім мен іскерлікті 

өз бетімен алуға әзірлігі 

мен қабілеті. 

Знание и понимание:  

основных законов 

формирования и 

трансляции 

профессиональной 

информации – 

статистической, 

бухгалтерской, налоговой; 

применение знаний и 

понимания: в 

статистическом, 

бухгалтерском, налоговом 

учете, в аналитической 

деятельности, в 

планировании; 

применение инноваций 

для поиска информации и 

ее обработки; 

Finance 



выражения 

суждений:выполнение 

задач в соответствии с 

заданными стандартами  

статистического, 

бухгалтерского, 

налогового учета; 

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения 

управленческих  задач; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничества,  работы в 

команде, лидерства; 

способности к учебе:   

готовность и способность 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные знания 

и умения. 

Knowledge and 

understanding: 

current legislation of the 

Republic of Kazakhstan in 

the field of financial, credit, 

currency, banking and 

exchange activities; bases of 

economy of the managing 

subject; methodology and 

methodology of economic 

analysis; 



application of knowledge 

and understanding: when 

analyzing the 

interconnection of economic 

phenomena, processes and 

institutions at the macro 

level; when identifying 

problems of an economic 

nature in the analysis of 

specific situations; 

expression of judgments: 

рerform tasks in accordance 

with specified standards; 

communicative abilities: 
making economic and 

organizational decisions, 

solving applied economic 

problems, and socio-

communicative forecasting 

the state of the economy at 

the micro level; 

abilities to study: the 

ability to acquire and 

preserve knowledge, and to 

develop and use them 

rationally. 

Математика және 

статистика 

Математика и 

статистика 

Mathematics and 

Statistics 

Білімі мен түсінігі: 

экономикадағы 

математикалық заңдар мен 

әдістерді, қаржы және 

қаржы-экономикалық 

ортаның қалыптасуы мен 

қызмет етуінің негізгі 

заңдарын білу және 

түсіну; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

қаржылық қызметте және 

8 

 

14 1 

ME-

1205 

Экономикадағы 

математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

 БД  В ОК   3 Э   

2 
Mik-

1206 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

 БД  В ОК   2 Э  

2 

Sta -

1207 

Статистика  

Статистика  

Statistics  

 БД  В КВ   3 Э  



қаржылық басқаруда; 

ақпаратты іздеу үшін 

инновацияны қолдану 

және математикалық 

әдістерді пайдалана 

отырып экономикалық 

талдау іскерлігі; 

пікірлерді білдіру: 
қаржылық және 

экономикалық ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын 

бағалау және берілген 

стандарттарға сәйкес 

басқарушылық 

міндеттерді шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

қабілеттер: командада 

жұмыс істеу, 

көшбасшылық, ұжыммен 

әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті: өздігінен 

білім алуға дайындығы 

және қабілеті. 

Знание и понимание:  

математических законов и 

методов в экономике, 

основных законов 

формирования и 

функционирования 

финансов и финансово-

экономической среды; 

применение знаний и 

понимания: в финансовой 



деятельности и 

финансовом управлении; 

применение инноваций 

для поиска информации и 

умение экономического 

анализа с использованием 

математических методов; 

выражение суждений: 

систематизация, анализ, 

обработка финансовой и 

экономической 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения 

управленческих  задач  в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: работы в 

команде, лидерства, 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество; 

способности к учебе:  

готовность и способность 

к самообразованию. 

Knowledge and 

understanding: 

mathematical laws and 

methods in the economy, the 

basic laws of formation and 

functioning of Finance and 

financial and economic 

environment;application of 



knowledge and 

understanding: in financial 

activity and financial 

management; application of 

innovations for information 

search and ability of 

economic analysis using 

mathematical methods; 

expression of judgments: 

systematization, analysis, 

processing of financial and 

economic information, 

evaluation of its usefulness 

and purposeful application 

in the long term to solve 

management problems in 

accordance with the 

specified standards; 

communicative abilities: 

teamwork, leadership, social 

and communicative 

interaction with the team, 

cooperation; 

abilities to study:readiness 

and ability to self-education. 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Экономика-

математикалық 

Экономико-

математический 

Economic-

mathematical 

білімі мен түсінігі: еңбек 

үдерістері мен жұмыс 

орындарын жобалау, 

еңбекақы төлеу мен 

ынталандырудың қазіргі 

заманғы нысандары мен 

әдістерін; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

ақпаратты іздеу үшін 

7 12 5 
OT-

3201 

Еңбекақы төлеу 

Оплата труда 

Payment for labor 

 БД  С КВ    4 Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

5 

EMM

M -

3202 

 

Экономико-

математикалық әдістер 

мен үлгілер 

Экономико-

математические методы и 

модели 

Economic and Mathematical 

 БД  С КВ    3 Э 



инновацияларды қолдану 

және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу; 

пікірлерді білдірі: 

еңбекті ұйымдастырудың 

ұтымдылық дәрежесін 

талдау; еңбек процесін 

жүзеге асырудың оңтайлы 

нұсқаларын таңдау; 

техникалық, 

экономикалық және 

әлеуметтік факторлар 

кешенін ескере отырып, 

ғылыми негізделген 

нормаларды белгілеу; 

коммуникативті 

қабілеттер: қазіргі 

ғылыми және 

практикалық 

экономикалық міндеттерді 

қалыптастыру және шеше 

білуге ықпал ететін кәсіби 

мәдениеттің жоғары 

деңгейі; 

оқуға 

қабілеті:экономикалық 

зерттеулердегі заманауи, 

динамикалық теориялар 

мен әдістерді игеруде. 

Знание и понимание:  
методами проектирования 

трудовых процессов и 

рабочих мест, разработки 

современных форм 

оплаты и стимулирования 

труда; 

применение знаний и 

понимания:применение 

Methods and Models  



инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты 

своих исследований;  

выражение суждений: 

анализировать степень 

рациональности 

организации труда; выбор 

оптимальных вариантов 

осуществления трудового 

процесса; устанавливать 

научно-обоснованные 

нормы с учетом 

комплекса технических, 

экономических и 

социальных факторов; 

коммуникативные 

способности:  высокий 

уровень  

профессиональной  

культуры, 

способствующей умению 

формировать и решать 

современные научные и 

практические 

экономические задачи; 

способности к учебе:   в  

освоении современных,  

динамичных теорий и 

методов в экономических 

исследованиях. 

Knowledge and 

understanding: 

methods of design of labor 

processes and workplaces, 

development of modern 

forms of payment and 

stimulation of labor; 



application of knowledge 

and understanding: 
application of innovations to 

search for information and 

the ability to present the 

results of their research; 

expression of judgments: 

high level of professional 

culture, contributing to the 

ability to form and solve 

modern scientific and 

practical economic 

problems; 

communicative abilities: 
application of probabilistic 

and statistical methods of 

cognition in a scientific 

group; 

abilities to study:in the 

development of modern, 

dynamic theories and 

methods in economic 

research. 

Экономикалық 

болжау 

Экономическое 

прогнозирование 

Economic 

forecasting 

Білімі мен түсінігі: 
кәсіпорынның әлеуметтік 

- экономикалық даму 

жоспарларының оңтайлы 

нұсқаларын және тауарлар 

мен қызметтер өндірісінің 

бизнес-жоспарларын 

таңдауда, 

кәсіпорындардың 

өндірістік және 

коммерциялық қызметін 

ұйымдастырудың 

перспективалық 

(стратегиялық), ағымдағы 

және жедел жоспарларын 

1

0 
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 NAL-

3203 

Салық және салық салу 

Налоги и 

налогообложение 

Taxesandthetaxation 

 БД С КВ    3 Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

6 ADP-

3204 

 

Мәліметтерді талдау және 

болжау 

Анализ данных и 

прогнозирование  

Data analysis and 

forecasting 

 БД  С КВ  4 Э 

5 EP-

3205 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

EconomyofEnterprises 

 ПД  В ОК  3 Э 



әзірлеуде; салық салу 

объектілерін анықтау, 

салық базасын анықтау; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

статистикалық 

материалды талдау, 

күтілетін нәтижелерді 

болжау қабілеті; 

пікірлерді білдірі: сыни 

ойлауды қалыптастыру: 

алынған деректерді 

жинау, талдау және 

экономикалық білім мен 

іскерлікті пайдалана 

отырып, аргументтерді 

ұсыну және қорғау 

жолымен қорыту; 

коммуникативтік 

қабілеттер: ұжыммен 

әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік; 

оқуға қабілеті: жоғары 

дербестік дәрежесімен 

оқуды жалғастыру үшін 

қажет болатын біліктерді, 

дағдыларды дамытуға 

және қалыптастыруға 

қабілетті. 

Знание и понимание:  в 

выборе оптимальных 

вариантов социально- 

экономических планов 

развития предприятия 

предприятий и бизнес-

планов производства 



товаров и услуг, 

разработка перспективных 

(стратегических), текущих 

и оперативных планов 

организации 

производственной и 

коммерческой 

деятельности 

предприятий; определять 

объекты 

налогообложения, 

определять налоговую 

базу; 

применение знаний и 

понимания:способность 

анализировать 

статистический материал, 

прогнозировать 

ожидаемые результаты; 

выражение суждений:  

формирование 

критического мышления: 

сбор, анализ 

интерпретация и 

обобщения полученных 

данных путем 

выдвижения и защиты 

аргументов с 

использованием 

экономических знании и 

умении; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность; 



способности к учебе: 

способны развивать и 

формировать умения, 

навыки, которые будут 

необходимы для 

продолжения обучения с 

высокой степенью 

самостоятельности. 

Knowledge and 

understanding: in choosing 

the best options for socio-

economic plans for the 

development of enterprises 

and business plans for the 

production of goods and 

services, the development of 

long-term (strategic), 

current and operational 

plans for the organization of 

production and commercial 

activities of enterprises; to 

determine the objects of 

taxation, to determine the 

tax base; 

application of knowledge 

and understanding: ability 

to analyze statistical 

material, predict expected 

results; 

expression of judgments: 

formation of critical 

thinking: collection, 

analysis, interpretation and 

generalization of the data 

obtained by advancing and 

defending arguments using 

economic knowledge and 

skills;communication 



skills: social and 

communicative interaction 

with the team, cooperation, 

tolerance; 

ability to study: able to 

develop and shape the skills 

that will be needed to 

continue learning with a 

high degree of 

independence. 

Бағалау – құндық 

Оценочно-

стоимостной 

Estimated value 

Білімі мен түсінігі: баға 

құрылымы, баға белгілеу 

принциптері мен 

факторлары, қазіргі 

жағдайда баға механизмін 

пайдаланудың негізгі 

бағыттары. 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:кәсіби 

кеңістікте; 

пікірлерді білдірі: 

белгіленген стандарттарға 

сәйкес міндеттерді 

орындау; 

коммуникативтік 

қабілеттер: қазіргі 

ғылыми және 

практикалық 

экономикалық міндеттерді 

қалыптастыру және шеше 

білуге ықпал ететін кәсіби 

мәдениеттің жоғары 

деңгейі; 

оқуға қабілеті: әр түрлі 

көздерден ақпаратты табу, 

өңдеу және талдау. 

Знание и понимание:  

6 10 5 OSP-

3207 

Кәсіпорын құнын бағалау 

Оценка стоимости 

предприятия 

Evaluationof a company 

 БД  С КВ  3 Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

 

6 

UZC -

3206 

 

Шығындарды басқару 

және баға құру 

Управление затратами и 

ценообразование 

Managing  costs and pricing 

 БД  С КВ  3 Э 



структуры цен, принципах 

и факторах 

ценообразования, 

основных направлениях 

использования ценового 

механизма в современных 

условиях. 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности:  высокий 

уровень  

профессиональной  

культуры, 

способствующей умению 

формировать и решать 

современные научные и 

практические 

экономические задачи; 

способности к учебе:  

находить, обрабатывать и 

анализировать 

информацию из разных 

источников. 

Knowledge and 

understanding: price 

structures, principles and 

factors of pricing, the main 

directions of using the price 

mechanism in modern 

conditions. 

application of knowledge 



and understanding: in the 

professional space; 

the expression of 

judgments: to perform 

tasks in accordance with the 

specified standards; 

communication skills: high 

level of professional culture, 

contributing to the ability to 

form and solve modern 

scientific and practical 

economic problems; 

learning abilities: find, 

process and analyze 

information from different 

sources. 

Бизнестегі 

инновациялар 

Инновации в 

бизнесе 

Business innovation 

Білімі мен түсінігі: 

инновациялық 

экономиканы дамытудың 

негізгі бағыттары; 

инновациялық даму 

типтері және ҚР 

инновациялық 

экономиканы дамыту 

сценарийлері, 

кәсіпорындарда 

инновацияны 

қалыптастыру мен 

стратегиялық дамытудың 

әртүрлі модельдері; 

инновациялық 

процестерді, 

жаңалықтарды жіктеу 

арқылы инновациялық 

экономиканы дамыту 

бағыттары; инновациялық 

5 9 5 

 

IE-

3208 

Инновациялық экономика 

Инновационная 

экономика 

Innovativeeconomy 

 БД  С КВ  3 Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 



экономиканы дамытудың 

балама жолдары; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 
жалпы экономикалық 

теорияны білу, 

кәсіпорындағы 

инновациялық үдерістің 

даму заңдылықтары 

туралы; кәсіпорынның 

инновациялық даму 

стратегиялары туралы, 

инновациялық идея пайда 

болған сәттен бастап оны 

жүзеге асыруға дейінгі 

кәсіпорын қызметінің 

түрлі аспектілері туралы 

түсінікке ие болу; 

пікірлерді білдірі: нақты 

бастапқы ақпарат пен 

есептік экономикалық 

көрсеткіштерде тез және 

дұрыс бағдарлану, 

ақпаратты өз бетінше 

меңгеру дағдыларын 

меңгеру 

коммуникативтік 

қабілеттер: командада 

жұмыс істеу, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, 

жаңа шешімдер ұсыну 

қабілеті; 

оқуға қабілеттілігі: 

белгілі бір салада табысты 

қызмет ету үшін білімді, 

біліктерді, жеке 

қасиеттерді және 

практикалық тәжірибені 

6 Pre -

3309 

Кәсіпкерлік 

Предпринимательство 

Entrepreneurship 

 ПД  В ОК  2 Э 



қолдануға әзірлігі мен 

қабілеті. 

Знание и понимание:   

развития инновационной 

экономики; типы 

инновационного развития 

и сценарии развития 

инновационной 

экономики в РК, 

различные модели 

формирования и 

стратегического развития 

инноваций на 

предприятиях; 

направления развития 

инновационной 

экономики с помощью 

классификации новаций, 

инновационных 

процессов, нововведений; 

альтернативные пути 

развития инновационной 

экономики; 

применение знаний и 

понимания:  

общеэкономической 

теории, иметь 

представления о 

закономерностях развития 

инновационного процесса 

на предприятии; 

стратегиях 

инновационного развития 

предприятия, о различных 

аспектах деятельности 

предприятия от момента 

возникновения 

инновационной идеи до ее 



реализации; 

выражение суждений:  

быстро и правильно 

ориентироваться в 

фактической исходной 

информации и расчетных 

экономических 

показателях, приобрести 

навыки самостоятельного 

усвоения информации 

коммуникативные 

способности: способность 

работать в команде, 

корректно отстаивать 

свою точку зрения, 

предлагать новые 

решения; 

способности к учебе: 

готовность и способность 

применять знания, 

умения, личностные 

качества и практический 

опыт для успешной 

деятельности в 

определенной области. 

Knowledge and 

understanding: the 

development of innovative 

economy; innovative 

development scenario, the 

development of innovative 

economy in Kazakhstan, 

various models for the 

formation and strategic 

development of innovation 

in enterprises; directions of 

development of innovative 

economy, using the 



classification of 

innovations, innovation 

processes, innovations; 

alternative ways of 

development of innovative 

economy; 

application of knowledge 

and understanding: 

General economic theory, to 

have an idea of the laws of 

the innovation process in the 

enterprise; strategies of 

innovative development of 

the enterprise, the various 

aspects of the enterprise 

from the moment of the 

innovative idea to its 

implementation;expression 

of judgment and right to 

navigate to the actual source 

of information and 

estimated economic 

indicators, to acquire the 

skills of independent 

learning information 

communication skills: 

ability to work in a team, to 

correctly defend your point 

of view, to offer new 

solutions; 

ability to study: readiness 

and ability to apply 

knowledge, skills, personal 

qualities and practical 

experience for successful 

activity in a certain area. 

3. Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.1 Білім беру бағдарламасы:кәсіпорын экономикасы 



Образовательная программа:экономика предприятия 

Education program:economics of enterprises 

Экономика және 

жоспарлау 

Экономика и 

планирование 

Economy and 

planning 

Білімі мен түсінігі: 

әлеуметтік-экономикалық 

болжамдау мен жоспарлау 

рәсімдерінің, 

экономиканы мемлекеттік 

реттеу тетіктерінің мәні 

мен рәсімдері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

белгісіздік және тәуекел 

жағдайында 

экономикалық және 

ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер 

қабылдауда; 

пікірлерді білдірі: 

әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік өлшемдерін, 

тәуекелдерді және 

ықтимал әлеуметтік - 

экономикалық 

салдарларды ескере 

отырып, оларды жетілдіру 

жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу және негіздеу; 

коммуникативтік 

қабілеттер:   

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-

қимыл, көшбасшылық, 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті: жаңа 

білім мен іскерлікті өз 

бетімен алуға әзірлігі мен 

қабілеті. 

Знание и понимание:  

1

1 

19 7 

BPP-

4301 

Кәсіпорындағы бизнесті 

жоспарлау 

Бизнес планирование на 

предприятии 

Business planning at the 

enterprise 

ПД С КВ 4 Э  КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 
7 EK-

4302 

Сапа экономикасы 

Экономика качества 

Theeconomicsofquality 

ПД С КВ 3 Э  

7 

RP-

4303 

Кәсіпорындағы 

тәуекелдер 

Риски на предприятии 

RiskstoEnterprises 

ПД С КВ 4 Э  



сущности и процедур 

социально-

экономического 

прогнозирования и 

планирования, 

механизмов 

государственного 

регулирования 

экономики; 

применение знаний и 

понимания:в принятии 

решений экономического 

и организационного 

характера в условиях 

неопределенности и 

риска; 

выражение суждений:   

разработка и обоснование 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально- 

экономических 

последствий; 

коммуникативные 

способности:  
социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, лидерство, 

сотрудничество; 

способности к учебе:   
готовность и способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 



Knowledge and 

understanding:    

the essence and procedures 

of socio-economic 

forecasting and planning, 

mechanisms of state 

regulation of the economy; 

application of knowledge 

and understanding: 

economic and 

organizational decision-

making under uncertainty 

and risk; 

expression of opinions: 

development and 

justification of proposals for 

their improvement, taking 

into account the criteria of 

socio - economic efficiency, 

risks and possible socio-

economic consequences; 

communicative ability:   

social and communicative 

interaction with the team, 

leadership, cooperation; 

ability to study: readiness 

and ability to acquire new 

knowledge and skills 

independently. 

Экономикалық-

инвестициялық 

қызмет 

Экономико-

инвестиционная 

деятельность 

Economic and 

investmentactivity 

Білімі мен түсінігі: 
экономика салаларының 

және ел өңірлерінің 

инвестициялық 

тартымдылығын бағалау, 

инвестициялық қоржынды 

қалыптастыру және оны 

басқару принциптері, 

нақты инвестицияларды 

9 15 6 

AKU -

3306 

Дағдарысқа қарсы басқару 

Антикризисное 

управление 

Anticrisis management 

ПД С КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

 
6 IDP-

3304 

Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

Инвестиционная 

деятельность предприятия 

Investment activities of the 

ПД С КВ 3 Э 



жүзеге асырудың 

ерекшеліктері мен 

нысандары; қазіргі 

кезеңдегі ҚР 

индустриалды - 

инновациялық дамуының 

негізгі бағыттары; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

қаржыландыру көздерін 

және инвестициялық 

қызметті талдауда, тиімді 

инвестициялық 

жобаларды іріктеуді 

жүзеге асыру, әлеуметтік 

саладағы инвестициялық 

қызметті ұйымдастыру 

негіздерін меңгеру; 

пікірлерді білдірі: 

ақпаратты жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және берілген 

стандарттарға сәйкес 

болжамдау мен 

жоспарлауда, мемлекеттік 

қаржылық реттеуде 

қойылған міндеттерді 

шешу үшін мақсатты 

қолдану; 

коммуникативтік 

қабілеттер:   

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-

қимыл, көшбасшылық, 

ынтымақтастық; 

оқуға қабілеті: жаңа 

білім мен іскерлікті өз 

company 

6 SES-

3305 

Әлеуметтік экономикалық 

статистика 

Социально-экономическая 

статистика 

Socio-economic statistics 

ПД С КВ 3 Э 



бетімен алуға әзірлігі мен 

қабілеті. 

Знание и понимание 

оценки инвестиционной 

привлекательности 

отраслей экономики и 

регионов страны, 

принципах формирования 

инвестиционного 

портфеля и управления 

им, особенности и формы 

осуществления реальных 

инвестиций; основные 

направления 

индустриально- 

инновационного развития 

РК на современном этапе; 

применение знаний и 

понимания: в анализе 

источников 

финансирования и 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществлять отбор 

эффективных 

инвестиционных 

проектов, владеть 

основами организации 

инвестиционной 

деятельности в 

социальной сфере; 

выражение суждений:  

систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение для решения 

поставленных задач в 



прогнозировании и 

планировании, 

государственном 

финансовом 

регулировании  в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности:  

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, лидерство, 

сотрудничество; 

способности к учебе:   

готовность и способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding of the 

assessment of investment 

attractiveness of economic 

sectors and regions of the 

country, the principles of 

formation and management 

of the investment portfolio, 

features and forms of real 

investment; the main 

directions of industrial and 

innovative development of 

Kazakhstan at the present 

stage; 

application of knowledge 

and understanding: in the 

analysis of sources of 

financing and investment 

activities, to select effective 



investment projects, to 

master the basics of the 

organization of investment 

activities in the social 

sphere; 

expression of judgments: 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness 

and purposeful application 

to solve the tasks in 

forecasting and planning, 

state financial regulation in 

accordance with the 

specified standards; 

communicative ability:   

social and communicative 

interaction with the team, 

leadership, cooperation; 

ability to study: readiness 

and ability to acquire new 

knowledge and skills 

independently. 

Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау  

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Analysis of 

economic activity of 

the enterprise 

Білімі мен түсінігі: 
сандық талдау және 

модельдеу, теориялық 

және эксперименталды 

зерттеу әдістері; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 
басқарушылық 

шешімдерді қабылдау 

кезінде сандық және 

сапалық талдау әдістерін 

қолдана білу және 

экономикалық, қаржылық 

және 

ұйымдастырушылық-

7 12 7 
FINAN

-4307 

Қаржылық  талдау 

Финансовый анализ 

Financial Analysis 

ПД   С  

КВ 

3  Э   КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

7 EA-

4302 

Өндірістік-шаруашылық 

қызметті экономикалық 

талдау 

Экономический анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Economic analysis of 

industrial-economic 

enterprise activity 

ПД С КВ 4 Э  



басқарушылық 

модельдерді құру; 

пікірлерді білдірі: 

сызықтық регрессионды 

теңдеу параметрлерін 

нүктелік және аралық 

бағалауды және берілген 

мәнділік деңгейінде 

нәтижелі айнымалыны 

аралық бағалауды 

жүргізу: статистикалық 

көрсеткіштерді есептеу; - 

қаржылық және 

бухгалтерлік есеп 

негізінде кәсіпорынның 

қызметін талдау; 

коммуникативтік 

қабілеттер: өзіне 

жауапкершілік алу және 

шешім қабылдау, 

бірлескен шешім 

қабылдауға қатысу; 

оқуға қабілеті: бірлескен 

кәсіби қызмет процесінде 

басқа адамдармен тиімді 

өзара іс-қимыл жасауға 

дайындығы. 

Знание и понимание:    

методов количественного 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

применение знаний и 

понимания: умение 

применять 

количественные и 

качественные методы 



анализа при принятии 

управленческих решений 

и строить экономические, 

финансовые и 

организационно- 

управленческие модели; 

выражение суждений:   

производить точечную и 

интервальную оценку 

параметров линейного 

регрессионного уравнения 

и интервальную оценку 

результативной 

переменной при заданном 

уровне значимости: 

рассчитывать 

статистических 

показателей; - 

анализировать 

деятельность предприятия 

на основе финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности; 

коммуникативные 

способности: брать на 

себя ответственность и 

принимать решения, 

участвовать в совместном 

принятии решений; 

способности к учебе: 

готовность эффективно 

взаимодействовать с 

другими людьми в 

процессе совместной 

профессиональной 

деятельности. 

Knowledge and 

understanding: methods of 



quantitative analysis and 

modeling, theoretical and 

experimental research; 

application of knowledge 

and understanding: the 

ability to apply quantitative 

and qualitative methods of 

analysis in management 

decision-making and to 

build economic, financial, 

organizational and 

management models; 

expression of judgments: 

to make point and interval 

estimation of linear 

regression equation 

parameters and interval 

estimation of the effective 

variable at the given 

significance level: to 

calculate statistical 

indicators; - to analyze the 

enterprise activity on the 

basis of financial and 

accounting reports; 

communication skills: take 

responsibility and make 

decisions, participate in 

joint decision-making; 

ability to study: 

willingness to interact 

effectively with others in the 

process of joint professional 

activities. 

3.2  Білім беру траекториясы:саладағы экономика 

 Образовательная траектория:экономика в отраслях 

 Education trajectory:bruncheconomy 

Шаруашылық Білімі мен түсінігі: 7 12  7 EA- Экономикалықталдау БД   С  4  Э   КК5 



қызметт італдау 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Analysis of 

economicactivity 

 

шаруашылық қызметті 

талдаудың негізгі 

бағыттары, оны жүргізу 

кезектілігі; өндірістік 

және өткізу көлемін 

сипаттайтын негізгі 

көрсеткіштер, техникалық 

және ұйымдастырушылық 

деңгей және басқа өндіріс 

жағдайлары, ұйымның 

өндірістік ресурстарын 

пайдалану, шығындар, 

қаржылық нәтижелер 

және қызметтің 

рентабельділігі және 

ұйымның қаржылық 

жағдайы; шаруашылық 

қызметті талдау 

нәтижелерін 

пайдаланудың бағыттары; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 
басқару шешімдерін 

негіздеу үшін факторлық 

талдау нәтижелерін 

қолданады; бизнес-

жоспарларды негіздеу 

үшін аналитикалық 

есептеулердің 

нәтижелерін қолдануға; 

тұтастай алғанда ұйымды 

кәсіпкерлік қызметтің 

жекелеген түрлері мен 

бағыттарының тиімділігін 

және қаржылық-

шаруашылық қызметін 

есептеу; 

пікірлерді білдірі: 

4301 Экономический анализ  

Economicanalysis 

КВ КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

7 

OA-

4302 

Салалық талдау 

Отраслевой анализ 

IndustryAnalysis 

ПД С КВ 3 Э  



белгіленген стандарттарға 

сәйкес міндеттерді 

орындау; 

коммуникативті 

қабілеттер:  

ұжыммен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

толеранттық; 

оқуға қабілеті:өзіндік 

білімін жетілдіруге 

дайындығы және 

қабілетіне байланысты 

мәселелерді шешуге және 

дамытуға және кәсіби 

қызметінде дәлелдер 

беруге мүмкіндік береді. 

Знание и понимание: 

основные направления 

анализа хозяйственной 

деятельности, 

последовательность его 

проведения; основные 

показатели, 

характеризующие объем 

производства и продаж, 

технико-организационный 

уровень и другие условия 

производства, 

использование 

производственных 

ресурсов организации, 

затраты, финансовые 

результаты и 

рентабельность 

деятельности и 

финансовое состояние 

организации; направления 



использования 

результатов анализа 

хозяйственной 

деятельности; 

применение знаний и 

понимания:применять 

результаты факторного 

анализа в целях 

обоснования 

управленческих решений; 

применять результаты 

аналитических расчетов в 

целях обоснования 

бизнес-планов; 

рассчитывать 

эффективность отдельных 

видов и направлений 

предпринимательской и 

финансово-хозяйственной 

деятельности и 

организации в целом; 

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 

готовность и способность 

к самообразованию, уметь 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук в 



профессиональной 

деятельности. 

Knowledge and 

understanding: 

the main directions of the 

analysis of economic 

activity, the sequence of its 

conduct; basic indicators 

characterizing the volume of 

production and sales, 

technical and organizational 

level and other production 

conditions, use of the 

organization's production 

resources, costs, financial 

results and profitability of 

activities and the financial 

condition of the 

organization; directions of 

using the results of the 

analysis of economic 

activity; 

application of knowledge 

and understanding: apply 

the results of factor analysis 

to justify management 

decisions; apply the results 

of analytical calculations to 

justify business plans; to 

calculate the effectiveness 

of certain types and 

directions of business and 

financial and economic 

activities and the 

organization as a whole. 

expression of judgments: 
perform tasks in accordance 

with specified standards; 



communicative abilities: 

social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

abilities to study: readiness 

and ability to self-education 

to solve and develop 

problems and give 

arguments in their 

professional activities. 

Экономикалық-

инновациялық 

қызмет 

Экономико-

инновационная 

деятельность 

Economic and 

innovation activity 

Білімі мен түсінігі: микро 

және макродеңгейдегі 

инновацияны басқару 

функциялары мен әдістері 

туралы; 

білімді және 

түсінушілікті 

қолдану:кәсіби 

кеңістікте; 

пікірлерді білдірі: 

белгіленген стандарттарға 

сәйкес міндеттерді 

орындау; 

коммуникативті 

қабілеттер:  

ұжыммен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

толеранттық; 

оқуға қабілеті: білім 

берудің қосымша 

түрлерінде, мамандық 

бойынша, білімді 

тереңдете білу. 

Знание и понимание:  о 

функциях и методах 

управления инновациями 

на микро- и 

1

1 

19 

   

6 

SES -

3303 

Әлеуметтік - 

экономикалық статистика 

Социально-экономическая 

статистика 

Socio-economic statistics 

ПД   С  

КВ 

3  Э   КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

6 
EO-

3304 

Салалар экономикасы 

Экономика в отраслях 

The economy in the sectors 

ПД   С  

КВ 

3  Э   

6 EII-

3305 

Инвестицияларжәнеиннов

ацияларэкономикасы 

Экономикаинвестицийиин

новаций 

Investment and innovation 

economy 

ПД С КВ 3 Э 



макроуровнях; 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 

углублять свои знания по 

специальности, по 

направлению подготовки, 

по дополнительным видам 

образования. 

Knowledge and 

understanding: on the 

functions and methods of 

innovation management at 

the micro and macro levels; 

application of knowledge 

and understanding: 

professional space; 

expression of judgments: 

perform tasks in accordance 

with specified standards; 

communicative abilities: 
social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

abilities to study: to deepen 



their knowledge in the 

specialty, in the field of 

training, in additional types 

of education. 

Кәсіпкерлік және 

бизнес 

Предпринимательс

тво и бизнес 

Entrepreneurship 

and business 

Білімі мен түсінігі:нақты 

экономикалық, 

кәсіпкерлік ойлау 

мәдениеті саласындағы 

құзыреттілікті, 

экономикалық ақпаратты 

қабылдау, қорыту және 

талдау қабілетін, 

кәсіпкерлік мақсаттарды 

қою және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдау. 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

кәсіпорын және 

басқаруды ұйымдастыру 

экономикалық қызметінің 

практикалық мәселелерін 

шешу, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

неғұрлым тиімді 

дамуының нұсқаларын 

таңдау, персоналды 

ынталандыру, кәсіпорын 

қызметін бақылау; 

пікірлерді білдірі: 

экономикалық процестер 

мен құбылыстарды 

сипаттау негізінде 

стандартты теориялық 

және эконометриялық 

модельдерді құру, 

алынған нәтижелерді 

талдау және мазмұнды 

түсіндіру; 

1

1 

19 7 SMK-

4306 

Сапа менеджментінің 

жүйесі 

Система менеджмента 

качества 

Quality management system 

ПД С КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

 7 
BP-

4307 

Бизнес жоспар 

Бизнес план 

Business plan  

ПД С КВ 4 Э 

7 

URO -

4308 

Салалардағы тәуекелдерді 

басқару 

Управление рисками в 

отраслях 

Management рисками in 

industries 

БД С КВ 4 Э 



коммуникативтік 

қабілеттер:   

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік; белсенді 

азаматтық позицияны 

иелену қабілеті; 

оқуға қабілеті: жаңа 

білім мен іскерлікті өз 

бетімен алуға әзірлігі мен 

қабілеті. 

Знание и понимание: 

осмысления и 

практического освоения 

экономической 

действительности,  

компетенций в области 

предпринимательской 

культуры мышления, 

способности к 

восприятию, обобщению и 

анализу экономической 

информации, постановки 

предпринимательской 

цели и выбору путей её 

достижения. 

применение знаний и 

понимания:практических 

вопросов экономической 

деятельности предприятия 

и организации 

управления, выбирать 

варианты наиболее 

эффективного развития 

хозяйствующего субъекта, 

стимулирования 

персонала, контроля за 



деятельностью 

предприятии; 

выражение суждений: на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

коммуникативные 

способности: 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 

сотрудничество, 

толерантность;   

способность занимать 

активную гражданскую 

позицию; 

способности к учебе:  

готовность и способность 

самостоятельно 

приобретать новые  

знания и умения. 

Knowledge and 

understanding: 

understanding and practical 

development of economic 

reality, competencies in the 

field of entrepreneurial 

culture of thinking, the 

ability to perceive, 

generalize and analyze 



economic information, 

setting an entrepreneurial 

goal and choosing ways to 

achieve it. 

application of knowledge 

and understanding: 

practical issues of economic 

activity of the enterprise and 

the organization of 

management, to choose the 

most effective options for 

the development of the 

economic entity, staff 

incentives, control over the 

activities of the enterprise; 

expression of judgments: 

based on the description of 

economic processes and 

phenomena to build 

standard theoretical and 

econometric models, 

analyze and interpret the 

results; 

communicative ability:  

social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

ability to take an active civil 

position; 

ability to study: readiness 

and ability to acquire new 

knowledge and skills 

independently 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Рухани 

адамгершілік 

Білімі мен түсінігі: 

әлеуметтік ғылымдардың 

5 9 4 R-2201 Дінтану 

Религиоведение 

БД С КВ 3 Э КК6 

КК8 



Духовно-

нравственный 

Thespiritualandmora

l 

әдіснамалық 

иерархиясында 

мәдениеттанудың орны, 

мәдениеттанудың негізгі 

әдіснамалық әдістері: 

социологиялық, 

салыстырмалы, тарихи-

функционалдық, 

типологиялық, жүйелік-

құрылымдық, тарихи-

теориялық, 

герменевтикалық, 

мәдениеттанудағы зерттеу 

әдістері, тарихи-

философиялық және 

әлеуметтік-мәдени 

дәстүрлер, мәдениетті 

анықтауға, мәдениет 

анықтамаларының алуан 

түрлілігіне негізгі 

көзқарас; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

ақпаратты іздестіру үшін 

инновацияларды 

пайдалану және олардың 

зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі; 

пікірлерді білдірі: 

ғылыми-

зерттеусұраныстарын 

сауатты тұжырымдау; 

коммуникативті 

қабілеттер: 

мәдениетаралық қарым-

қатынас және диалог; 

мәдени ттолеранттық; 

Religionstudies КК9 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

3 

OANK

P-2202 

 

Жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД С КВ 2 Э 



оқуға қабілеті: одан әрі 

оқыту үдерісін дербес 

түрде қалыптастырады. 

Знание и понимание: 

историко-философских и 

социокультурных 

традиций формирования 

культурологии как науки, 

места культурологии в 

методологической 

иерархии социальных 

наук, основных 

методологических 

подходов 

культурологического 

анализа: 

социологического, 

компаративистского, 

историко-

функционального, 

типологического, 

системно-структурного, 

историко-теоретического, 

герменевтического, 

методов исследования в 

культурологии, основных 

подходов к определению 

культуры, многообразия 

определений культуры; 

применение знаний и 

понимания:применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты 

своих исследований;  

выражение суждений: 
грамотная формулировка 

научно-исследовательских 



запросов. 

коммуникативные 

способности: 

межкультурной 

коммуникации и 

диалога;культурнойтолера

нтности. 

способности к 

учебе:самостоятельно 

формировать дальнейший 

процесс обучения 

Knowledge and 

understanding: historical, 

philosophical and 

sociocultural traditions of 

the formation of cultural 

science as a science, the 

place of cultural studies in 

the methodological 

hierarchy of social sciences, 

the main methodological 

approaches of cultural 

analysis: sociological, 

comparative, historico-

functional, typological, 

system-structural, historical-

theoretical, hermeneutical, 

research methods in cultural 

studies, basic approaches to 

the definition of culture, the 

diversity of definitions of 

culture; 

application of knowledge 

and understanding: the use 

of innovations to find 

information and the ability 

to present the results of their 

research; 



expression of 

judgments:competent 

formulation of research 

requests; 

communicative abilities: 

intercultural communication 

and dialogue; cultural 

tolerance; 

abilities to study: 

independently form a 

further process of learning. 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Кәсіби іс-тәжірибе 

Профессиональная 

практика 

Professionalpractice 

Білімі мен түсінігі: 

айналадағы шындықты 

және кәсіптік қызметті 

меңгерудегі тәжірибенің 

құндылығы; 

білімді және 

түсінушілікті қолдану: 

кәсіби саладағы 

практикалық қызметінде; 

пікірлерді білдірі: 

ақпаратты жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау 

және тапсырмаларды 

шешу үшін іс жүзінде 

қолдану; белгіленген 

нормативтерге және 

қоршаған орта жағдайына 

сәйкес міндеттерді 

орындау; 

коммуникативті 

қабілеттер: командамен 

әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-

9 15 2 

 

UP Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Practicaltraining 

ПП   2 от

че

т 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

4,6,8 

 

Pp Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная  

практика 

ProductionPractice 

ПП   4 от

че

т 

8 PP Диплом алдындағыіс-

тәжірибе 

Преддипломная практика 

Postgraduationpractice 

ПП   3 от

че

т 



қатынас, ынтымақтастық, 

көшбасшылық, 

толеранттылықты жүзеге 

асыру, этникалық 

сәйкестендіру, жаңа 

ұжымда бейімделу; оқуға 

қабілеті: жаңа кәсіптік 

білім мен дағдыларды өз 

бетімен игеруге дайындық 

және қабілеті. 

Знание и понимание: 

значения практики в 

освоении окружающей 

действительности и 

профессиональной 

деятельности; 

применение знаний и 

понимания: в 

практической 

деятельности в 

профессиональной сфере;  

выражение суждений:  
систематизация, анализ, 

обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное 

применение на практике 

для решения 

поставленных задач; 

выполнение задач в 

соответствии с заданными 

стандартами и условиями 

среды; 

коммуникативные 

способности:социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, 



сотрудничество, 

лидерство,  

реализация  

толерантности, 

этнической 

идентификации,  

адаптация в новом 

коллективе; 

способности к учебе:  

готовность и способность 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные знания 

и умения.  

Knowledge and 

understanding: the 

importance of practice in the 

development of the 

surrounding reality and 

professional activity; 

application of knowledge 

and understanding: in 

practice in the professional 

field;  

expression of value 

judgments: 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness 

and purposeful application 

in practice for solving tasks; 

tasks in accordance with the 

specified standards and 

environmental conditions; 

communication skills: 

social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, leadership,  



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 5В050600 – Экономика 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 9, аудитория № 510, кафедра экономики и управления, 

ул. Крылова, 72 

2. Академический календарь: 4 года обучения (дневная форма обучения), 3 года обучения (вечерняя форма обучения с 

применением дистанционных технологий обучения на базе ТиПО), 2 года обучения (вечерняя форма обучения с 

применением дистанционных технологий обучения на базе ВПО). 

 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

10 -25 августа Зачисление студентов в университет 

27 августа – 1 сентября Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация на элективные 

дисциплины 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, начало осеннего 

семестра 

3 сентября-8 декабря Психолого-педагогическая практика (непрерывная), педагогическая практика 

(непрерывная), учебно-воспитательная педагогическая практика (непрерывная) 

15-20 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

10-15 декабря Рубежный контроль 2 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

17 декабря– 5января Зимняя экзаменационная сессия  

1-2 января Новый год 

implementation of 

tolerance, ethnic 

identification, adaptation in 

the new team; 

ability to study: 

willingness and ability to 

independently acquire new 

professional knowledge and 

skills. 



7 января Рождество 

7-19  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 

21 января Начало весенного семестра 

14 января – 8 июня Все виды (учебная, производственная, производственная-педагогическая, 

профессиональная, преддипломная,) практики 

18 февраля – 2 марта Презентация элективных курсов на 2019-2020 учебный год 

4-9  марта Рубежный контроль 1 

4 - 23 марта Регистрация на элективные дисциплины 2019-2020 учебного года 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1апреля – 1июня Государственный экзамен 

29  апреля – 4 мая  Рубежный контроль 2 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

6-11 мая Аттестационная неделя 

6 -25 мая Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

29 апреля -15 июня  Защита дипломной работы 

27 мая -27 июля Летний семестр 

27 мая – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в рабочих учебных планах.  

* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии с РУП по специальности 

 

3.   Руководство вуза:  

Ректор – к.ю.н., доктор PhDТолеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - докторPhd Сералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными программами – Стеблецова 

И.С. 



И.о.начальника отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә.  

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова Н.К. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета экономики и права – Мухамедиева А.Г. 

И.о. заведующего кафедрой  экономики и управления – Абылайханова. Т.А. 

 

4.Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках  многоуровневой структуры 

высшего образования в соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения срока 

действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок обучения в бакалавриате - 4 

года, на заочной форме обучения - 5 лет, получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего 

образования – 2 года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

-по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года - для студентов экономических 

специальностей; с 2004-2005 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального 

образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 

На факультете ФЭиП ведется подготовка по 7 образовательным программам бакалавриата, 4 магистратуры. 

Осуществляется подготовка бакалавров по следующим специальностям: 5В051000 - Государственное и местное 

управление, 5В050600 - Экономика, 5В090200 - Туризм, 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 - Учет и аудит,  5В050900 – 

Финансы, 5В030100-Юриспруденция. 

Осуществляется подготовка магистрантов по 4специальностям: 6М050600 - Экономика, 6М051000 - 

Государственное и местное управление, 6M050900 – Финансы, 6М030100-Юриспруденция.  

Осуществляется подготовка докторантов по 1специальности: 6D050600 – Экономика. В учебном процессе активно 

используется материалы всех направлений исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов 

кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

 

5. Кафедра «Экономика и управление» является выпускающей по специальностям: 

Бакалавриат: 

5В050600 - «Экономика»  

5В050700 - «Менеджмент» 

5В090200 - «Туризм» 

5В051000 – «Государственное и местное управление» 

Магистратура: 

6M050600 - «Экономика» 



6М051000-Государственное и местное управление 

Докторантура:  

6D050600-Экономика 

Продолжительность сроков обучения по научно-педагогическому направлению - 2 года, по профильному – 1 год. 

Выпускники, получившие степень магистра экономики, показавшие высокий уровень подготовки и проявившие 

склонность к научной работе, могут продолжить свою научную подготовку в докторантуре PhD по соответствующим 

специальностям. 

Бакалавриат 5В050600 Экономика.Стоимость обучения: по очной форме обучения   342 900 тенге в год. 

Магистратура: есть 

Докторантура: есть 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает отдельные дисциплины в других 

организациях образования, в том числе за рубежом. При этом руководитель организации образования определяет 

верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях образования.  В случае изучения отдельных 

дисциплин в организациях образования Республики Казахстан между организациями образования заключается 

двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования после прохождения промежуточной 

аттестации по дисциплине обучающийся представляет в деканат (отделение) своей организации образования 

экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и 

количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются название и полный адрес 

отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора программ академической мобильности 

факультета/департамента и вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, 

адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в программах мобильности, 

сведения об уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за 

границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности является основным документом, 

регулирующим процесс обучения студента по программе академической мобильности и заполняется на английском 

языке по форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в программе академической мобильности 

соглашение подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом. 

ИНФОРМАЦИЯ  

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1.Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

Бакалавр экономики и бизнеса  5В050600- Экономика  

 Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования (магистратура). 



Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения 

Республики Казахстан. Для поступления на специальность 5В050600-Экономика необходимо выбрать дисциплину 

профиля по школьному курсу «География».  

 - по  2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница в учебных планах, которая 

не должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

 Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего продолжения обучения: 

Бакалавр по ОП 5В050600 Экономика должен иметь представление: 

- о процессах и явлениях, происходящих в современной финансово-банковской и законодательной системах, понимать 

возможности научных методов познания, владеть этими методами и использовать их для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе формирования и развития рыночной экономики в РК; 

- о характере территориального распределения производства и территориальной организации хозяйства Республики 

Казахстан и стран ближнего зарубежья в условиях рынка; 

- о специфике экономического развития регионов и формирования рыночного пространства хозяйствующих субъектов; 

- о существе технологических процессов в основных отраслях материального производства, в сфере организации 

финансовых, банковских, страховых и инвестиционных технологий. 

- Требования по приему на программу – Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование. 

Перечень учебных предметов базисного учебного плана среднего (полного) общего образования: основы информатики, 

основы экономики, математика, русский/казахский язык, основы права. 

- Образовательные  и профессиональные цели программы/ возможность дальнейшего продолжения обучения по 

специальности 5В050600 «Экономика 

Основной общенациональной целью образования в соответствии с Государственной программой развития образования 

в РК является удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении качественного высшего 

образования, представление каждому гражданину широких возможностей в выборе содержания, формы и сроков 

обучения  

Цель цикла общеобразовательных дисциплин – подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка труда и технологий, 

умеющего работать в команде. 

Цель цикла базовых дисциплин - подготовка специалиста, обладающего необходимыми знаниями в области 

математики для экономистов, экономики, менеджмента и маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и аудита, 

статистики, теоретических основ оценки, цен и ценообразования, экономики недвижимости, управления недвижимостью. 

Цель цикла профилирующих дисциплин - подготовка специалиста к творческой активной профессиональной и 

социальной деятельности, качественному выполнению практических задач, получение теоретических знаний для 

решения практических задач и проблем в условиях неопределенности и риска. 

 Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018,2017,2016,2015 года (приложение  №1,2,3,4). 

 Итоговые экзамены 



По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде экзаменационных билетов или 

тестирования. 

В 8-ом семестре проводится защита дипломной работы и Государственный экзамен по специальности.  

 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Абсеитова Е.М., Тураров С.Қ. - Иностранный язык,  

2. Сапанова А.М.  Кырыкбаева Б.А., Ибраева М.К. - Казахский (русский) язык 

3. Ситникова Е.С., Жакибаева Л.Б.- Микроэкономика 

4. Дячук М.И., Байркенова Г.Т. -  Основы права 

5. Бельдеубаева Ж. Т. - Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), Эконометрика 

6. Мухамедиева А.Г.– Статистика 

7. Сейтембетов Е.Ж., Шуршитбай Б. - Религиоведение, Философия 

8. Капышева Г.К., Абдрахманова Т.М. - Профессионально-ориентированный иностранный язык 

9. Демченко Л.В.- Профессиональный казахский (русский) язык 

10. Ахметова Л.М. – Макроэкономика, Государственное регулирование экономики 

11. Кусманова Л.Е. - Основы антикоррупционной культуры 

12. Жакибаева Л.Т, Галяпина Г.В. -  Международная экономика 

13. Жапарова А.М.- Финансы 

14. Камшибаев Е.Е.- Финансовые рынки и посредники 

15. Сактаева А.А. – Менеджмент, Маркетинг 

16. Комбаева К.Т., Белоусова Л.И. - Бухгалтерский учет и аудит 

17. Асубаева А.С., Рахметова А.К. - Предпринимательство, Стандартизация и сертификация, Управление трудовыми 

ресурсами, Инновационный менеджмент 

18. Сактаева А.А.,Кайгородцев А.А.- Экономика предприятия 

19. Шайханова Н.К. - Налоги и налогообложение  

20. Сактаева А.А.,Кайгородцев А.А.-Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности  

21. Ордабаева М.А., Рахметова А.К. - Управление производственными затратами  

22. Асубаева А.С., Ордабаева М.А. - Рыночная инфраструктура  

23. Асубаева А.С., Галяпина Г.В. - Инвестирование 

24. Койшинова Г.К., Рахметова А.К. – Планирование деятельности предприятия 

25. Койшинова Г.К., Галяпина Г.В.  -Управление рисками 

26. Койшинова Г.К., Кайгородцев А.А. – Бизнес планирование на предприятии  

27. Сактаева А.А.,Рахметова А.К.  Организация производства  

28. Тулебаев А. М., Гончарова М.С., Сафонова А.И., Серебряников В. А., Агафонов А. А. - Физическая культура 

 1. 2.Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А, 2А,3А, 4А 

Дополнительная 

информация для 

3. Дополнительная информация для обучающихся 
 - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором предусмотрены условия 



студентов 

 

для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в учебном корпусе, 150 

посадочными местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте 

(соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской 

больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся 

«Круглые столы»–встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета. Контроль 

санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за 

поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением университета, 

объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие 

молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие 

молодежные трудовые отряды. 

-Центр обслуживания студентов «PARASAT»- ориентирован на реализацию государственной программы 

«Цифровой Казахстан», цель которого предоставление обучающимся услуг административного, консультативного 

характера по принципу «одного окна» на основе высоких стандартов обслуживания.ЦОС оказывает более 30 видов 

услуг, в том числе, государственных, для студентов, магистрантов, докторантов и родителей обучающихся. Все услуги 

оптимизированы, экономя время и бумажный объем документов для потребителя. 
- Условия для обучения: 

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

-Студенческие ассоциации: 

2. -студенческий отряд содействия полиции «Қыран»; 

3. -дебатный клуб ВКГ;  

4. -студенческая юридическая клиника; 

5. -хореографическая студия «Әлем»; 

6. -фольклорный казахский ансамбль; 

7. -студенческий театр; 

8. -команды КВН факультетов; 

9. -творческое объединение жанровой песни; 

10. -творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

2. Структура программы с указанием кредитов 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл дисциплин Код дисциплины Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

поECTS 

Семестр 

Общеобразовательные модули (ООбМ) 



OOДОК IYa -11101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

OOДОК  K(R)Ya -11104 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOДОК IKT -1103 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 2 

OOДОК Kul-1106  

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

3 1 

OOДОК OP -1107 Құқықнегіздері 

Основыправа 

Bases of law 

3 2 

OOДОК PS -1111 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

OOДОК SIK -1112 Қазақстанныңқазіргізамантарихы  

СовременнаяисторияКазахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1ГЭ 

Обязательные модули по специальности 

БД ОК 

 

ME -1201 Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

5 1 

БД ОК 

 

EC -1204 Экономикалық теория 

Экономическая теория 

EconomicTheory 

3 1 

БД ОК 

 

Mik -1204 Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

3 2 

Общеобразовательные модули (ООбМ) 

БД КВ Sta -1216 Статистика 

Статистика 

Statistics 

3 2 



БД КВ ECN -1217 Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

3 2 

Модули практик 

 Yh 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

4 2 

Дополнительные модули 

 EM Ақпараттықмәдениетнегіздері 

Основы информационной культуры 

FundamentalsofInformationCulture 

2 1 

 EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 1, 2 

 



Приложение 2 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

поECTS 

Семестр 

Общеобразовательные модули (ООбМ) 

OOДОК Fil -1101 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

Общие обязательные модули (ООМ) 

БД КВ GRE -2204 Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulationofeconomy 

5 4 

БД КВ BUA -2213 Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бухгалтерский учет и аудит 

Book keeping and audit 

5 4 

БД КВ FRP -2214 Қаржы нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

5 4 

БД КВ 

 

Fin -2204 Қаржы 

Финансы 

Finance 

5 4 

БД ОК 

MEK -3301 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

Internationaleconomics 

5 3 

БД ОК 

 

PK(R)Ya -3201 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 

3 3 

БД ОК 

 

POIYa -3204 Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

3 3 

БД ОК 

 

Mak -2201 Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 3 



БД ОК 

Men -2201 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

5 4 

БД КВ 

Mar -2204 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

5 4 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

БД КВ R -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

5 4 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

Модули практик 

 Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 19 

Дополнительные модули 

 EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27  3, 4 

 

 

 

 



Приложение 3 

Структура программы набора 2016 год, 3 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитовпо

ECTS 

Семестр 

Общие обязательные модули (ООМ) 

БДКВ 

 
OT -3201 

Еңбекақы төлеу 

Оплата труда 

Compensation 

7 5 

БДКВ 

UTR -3202 

Еңбек ресурстарын басқару 

Управление трудовыми ресурсами 

Human Resource Management 

5 5 

БДКВ 

NAL -3203 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

5 5 

БДКВ 

EOP -3204 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Экономика и организация производства 

Economics and Production 

7 6 

ПДОК 

EP -3305 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

5 5 

БДКВ 

IE -3206 

Инновациялық экономика 

Инновационная экономика 

Innovative economy 

5 6 

ПДОК 

Pre -3307 

Кәсіпкерлік 

Предпринимательство 

Entrepreneurship 

3 6 

БДКВ 

OSP -3208 

Кәсіпорын құнын бағалау 

Оценка стоимости предприятия 

Evaluation of a company 

5 5 

БДКВ 

SS -3209 

Стандартизациялау және сертификация 

Стандартизация и сертификация 

Standardization and certification 

5 5 

Модули по выбору для определенной специальности 

ПДКВ 

IDP -3306 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Investment activities of the company 

5 6 



ПДКВ 

SES -3307 

Әлеуметтік - экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 

5 6 

ПДКВ 

EPS -3308 

Өндірістік сала экономикасы 

Экономика производственной сферы 

The economy of the production sphere 

5 6 

Модули практик 

 

Pr 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

4 6 

Дополнительные модули 

 EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 5, 6 



Приложение 4 

Структура программы набора 2015 год, 4 курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

поECTS 

Семестр 

Модули по выбору для определенной специальности 

Образовательная программа:экономика предприятия 

КВ 

SC 
EPS -4301 

Өндірістік сала экономикасы 

Экономика производственной сферы 

The economy of the production sphere 

5 7 

КВ 

SC 
BPP -4302 

Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау 

Бизнес планирование на предприятии 

Business planning at the enterprise 

5 7 

КВ 

SC 
EK -4303 

Сапа экономикасы 

Экономика качества 

The economics of quality 

5 7 

КВ 

SC 
IDP -4306 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Investment activities of the company 

5 7 

КВ 

SC 
SES -4307 

Әлеуметтік - экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 

5 7 

КВ 

SC 
URP -4308 

Кәсіпорында тәуекелдерді басқару 

Управление рисками на предприятии 

Enterprise risk management 

5 7 

Модули практик 

 

Pr 

Өндірістік 

Производственный  

Production 

10 8 

 Pd Диплом алдындағыіс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

Дополнительные модули 

 EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27  7 



Модуль итоговой аттестации 

 MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

1 8 

 MFE Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

или сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work (project) or 

handing over of state examinations on two profiling 

disciplines 

2 8 

 

 



Приложение 1А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Шет тілі  

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

Код дисциплины: IYа - 1101 

Тип дисциплины: ООДОК 

Уровень курса/дисциплины: бакалавриат 

Год обучения: 1 год 

Семестр обучения: 1,2  

Количество  кредитов: 10 

Ф.И.О лектора/профессора: к.фил.н. Тураров С.Қ., Абсеитова Е.М. 

Цель курса - обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и лексических тем, которые включены в 

программу.  

Пререквизиты: 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2). 

Содержание курса/дисциплины:Овладение иностранным языком на уровне международных стандартов С1 (для неязыковых 

специальностей) и С2 (для языковых специальностей), а также LSP (язык для специальных целей). Изучение грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах. Восприятие на слух сообщений информационного и профессионального 

содержания. Профессиональное устное общение в монологической и диалогической форме по специальности и общественно-

политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым столом, дискуссия и т.п.). Подготовка письменного 

сообщения на темы, связанные с научной работой магистранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 

аннотирование). Развитие навыков оформления официальной документации по различным формам и видам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты, научная переписка). Умение работать с толковыми и двуязычными 

терминологическими словарями, а также справочной литературой по специальности. Развитие навыков письменного и устного 

двустороннего перевода. 

Компетенции: коммуникативная. 

Знать: 

- знание грамотной речи  (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- знание ораторских приемов; 

- знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться. 

Уметь: 

- умение соблюдать этику и этикет общения; 

- умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д.; 



- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

Иметь навыки: 

- владение той или иной лексикой; 

-владение коммуникативными тактиками;  

-владение коммуникативными стратегиями. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст]: в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 

639 с. 15  

2. Kay, Sue. New Inside Out [Текст]:  Elementary Student's Book / S. Kay, V. Jones ; with P. Maggs, C. Smith. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 

144 p. + CD-ROM. - 200 

3. Soars, John. New Headway [Текст] :   Upper- Intermediate Workbook with key / J. Soars, L. Soars, J. McCaul. - Fourth edit. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 102 p. + CD-ROM. - 60 

Методыпреподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

Код дисциплины: K(R)Ya -1102 

Тип дисциплины: ООДОК 

Уровень курса/дисциплины: бакалавриат 

Год обучения: 1 год 

Семестр обучения: 1,2 

Количество  кредитов: 10 

Ф.И.О лектора/профессора: ст.преподавательСапанова А.М., Ибраева М.К, Крыкбаева Б.А. 

Цель курса – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

Пререквизиты: 

Дисциплина «Казахский язык» (знание структуры языка, умение работать со словарем). 

Содержание курса/ дисциплины: Возрастающая в этой связи потребность в широком круге специалистов, владеющих  

профессиональным казахским языком, выдвигает на первый план задачи усовершенствования системы подготовки кадров, призванных 

поднять на должный уровень решение проблем организации образования и обучения казахскому языку в республике с учетом 

реорганизации структуры образования в целом и внедрения новых технологий обучения. Курс  «Профессиональный казахский язык» имеет 



объектом своего изучения устную и письменную казахскую научную речь, включая грамматику, фонетику, домашнее чтение текстов по 

специальности и работу по созданию вторичных научных текстов. 

Компетенции: коммуникативная. 

Обладать базовыми знаниями в области казахского языка, способствующих формированию высокообразованной интеллектуальной 

личности и широким кругозором и культурной мышления. 

Знать: 

- знание грамотной речи (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- знание ораторских приемов; 

- знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться. 

Уметь: 

- умение соблюдать этику и этикет общения; 

- умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д.; 

- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

Иметь навыки: 

- владение той или иной лексикой; 

-владение коммуникативными тактиками;  

-владение коммуникативными стратегиями. 

Рекомендуемая литература: 

1. Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с упражнениями и ответами/ Е. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. – Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

2. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан», 2016. 

3. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

4. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176 с. 

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях.-Алматы : 

Альманах, 2016. 

6. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык: учебное пособие по развитию навыков устной речи для студентов изучающих 

русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса /дисциплины/ юнита 

Құқық негіздері 

Основы права 

Basesoflaw 

КоддисциплиныOP -1111 

Тип дисциплины ООДОК 



Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.ю.н. Дячук М.И., Байркенова Г.Т. 

Цель: дать понятие общей социальной направленности правовых установок, привить обучающимся навыки правильного 

ориентирования в системе законодательства, умение соотносить их юридическое содержание с реальными событиями общественной жизни, 

без чего невозможна выработка элементарных навыков юридического мышления. 

Пререквизиты: Философия, школьные курсы: История, Человек и общество;  

Содержание курса/дисциплины: После обретения Казахстаном государственной независимости возникла необходимость в коренной 

перестройке всей правовой базы. Вместе с тем построение правового демократического государства, соблюдение основных прав и свобод 

человека невозможны без воспитания правового сознания у граждан.Недостаточная правовая осведомленность влияет на состояние 

правопорядка в стране и построению правового государства, основу которого составляют отношения между государством, индивидуумом и 

их образованиями только на основе права.  Поэтому в процессе изучения курса «Основы права» большое внимание уделено действующим 

законам и другим нормативным актам Республики Казахстан. 

Компетенции: коммуникативная 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению права и государства; методологию микро и макроэкономики; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; анализировать конкретные ситуации в экономике с 

позиций микро и макроэкономики. 

Иметь навыки самостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической и правовой ситуации; 

экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной и зарубежной науки, целостного подхода к анализу проблем 

общества. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. (с изм. 2007 г.) 

2. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы права): [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. и 

доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

3. Оспанов К. И. Основы права [Текст] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы: ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 30 

4. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Ақпараттықжәнекоммуникациялықтехнологиялар 

Информационно-коммуникационные технологии 



Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Information and communication technologies (in English language) 

Код дисциплины Inf -1104 

Тип дисциплины ООДОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов  5кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  Белдеубаева Ж.Т. 

Цель – ознакомление студентов с основами  информатики и методами  информатизации, новыми компьютерными технологиями, а 

также формирование  умений и навыков по использованию в практической деятельности  имеющихся возможностей информатизации на 

современном уровне. 

Пререквизиты: Школьный курс информатики 

Содержание курса/дисциплины:Курс информатики предусматривает знание студентами основных понятий информатики, 

архитектуры современных ЭВМ, программное обеспечение компьютера, прикладное программное обеспечение, применение ЭВМ для 

статистической обработки  измерений, основы компьютерных коммуникаций, электронного правительства. 

Компетенции: профессиональная  

Знать: базовые понятия основ информатики, функциональные возможности операционных систем, операционных оболочек, 

текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных и общую методологию их использования. 

Уметь: ориентироваться в компьютерных системах и информационных технологиях, работать в различных операционных системах, 

выбирать программное обеспечение для решения разного рода задач, применять информационные технологии в науке, образовании, 

экономике и других сферах.  

Иметь навыки: практического усвоения современных компьютерных технологий на примере социальных программ 

Рекомендуемая литература: 

1. Государственная программа «Цифравой Казахстан» (постанавление Правительства РК от 12декабря 2017г. № 827. 

2. Акперов И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник/И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 400 c. 

3. Гаврилов Л.П. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 238 c. 

4. Baimukhamedov M. F.Information systems: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty: 

Bastau, 2013. - 288 p 

5. Information and communication technologies textbook: in 2 part = Информационно-коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч. : 

учебник / D. Shynybekov [идр.]; International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

6. Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч.: 

учебник / D. Shynybekov [и др.]; International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. – 622с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 



Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

Код дисциплины Mik -1204 

Тип дисциплины БД ОК  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов  3кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н.Ситникова Е.С., старший преподаватель Жакибаева Л.Б. 

Цель: получение студентами знаний, необходимых для понимания механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, 

фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой государственной политики.  

Пререквизиты:Экономическая теория, Введение в экономическую теорию 

Содержание курса/дисциплины: «Микроэкономика» сосредоточена на получении студентами знаний, необходимых для понимания 

механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой 

государственной политики. Это важно, поскольку развитие рыночной экономики определяется независимыми действиями множества 

производителей и потребителей, преследующими собственные интересы, и их необходимо учитывать при принятии экономических решений 

на уровне государства. Основными задачами дисциплины «Микроэкономика» являются: овладения студентами теоретическими знаниями и 

умением применять их к практическим проблемам в экономике; экономический анализ индивидуального поведения потребителя, 

основанный на теории потребительского спроса и теории предложения труда. 

Компетенции: Профессиональная  

Знать: 

 методологию микроэкономики 

 понятие рыночного равновесия и метода сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием 

изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах 

 как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства 

Уметь:  

 использовать метод сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах. 

 компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами. 

 объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость вмешательства государства. 



 Иметь навыки:  

 самостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации.              

 анализа конкретных ситуаций в экономике с позиций микроэкономики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Мухамедиев Б. М. Микроэкономика [Текст]: учеб. для вузов / Б. М. Мухамедиев; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. - Алматы: 

Қазақ  университетi, 2014. - 309 с. 3 

2. Мұхамедиев Б.М. Микроэкономика: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2016.-308 бет.- 5 экз. 

Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория: оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 

бет.- 20 экз. 

3. Экономикалық теория: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. – 5 экз. 

4. Ахметова Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 20 

5. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Код дисциплины Sta -1216 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Мухамедиева А.Г. 

Цель: изучает методологию исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их статистического 

моделирования.. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика, Математика, Информатика, Эконометрика 

Содержание курса/дисциплины:предмет и задачи статистики; статистические наблюдения; статистические сведения и группировка; 

абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариацияның; выборочное наблюдение; ряды динамики; индексы; 

социально-экономическая статистическое изучение взаимосвязи; статистика населения и трудовые ресурсы; системы национальных счетов, 

основные макроэкономические показатели; статистика уровня жизни населения. 



Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

 основные понятия экономической статистики; 

 роль классификаторов при осуществлении экономической деятельности как в Казахстане, так и за рубежом; 

 понятие системы национальных счетов, ее особенности и цели; 

 Уметь: 

 строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

 осуществлять перерасчет ВВП. 

Иметь навыки: 

расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на макроуровне, в том числе ВВП; 

- прогнозирования статистического ряда динамики. 

Рекомендуемая литература: 

1.Пожидаева Е. С. Статистика: учеб. для вузов/Е. С. Пожидаева.- М.: Академия, 2015.- 272 с. 5 

2.Статистика: оқу құралы/А.Г. Мухамедиева, А.С. Асубаева, Г.К.Койшинова, Е.Б.Домалатов.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015.-169 бет.-30 экз 

3.Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: заманауи кіріспе: оқулық.-7-ші бас./ағылышын тілінен ауд. С.Ж. 

Айжамбаева.-Алмаьты: Дәуір, 2017.- 404 бет.- 15 экз.3.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Код дисциплины Kul -1109 

Тип дисциплины ООД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.и.н. Шуршитбай Б. 

Цель: введение студентов в знание и понимание культуры как - основы коллективной жизни людей 

Пререквизиты: Всемирная история, История культуры Казахстана,  Всемирная литература, Изобразительное искусство, Музыка. 

Содержание курса/дисциплины: Объектом исследования культурологии является культура как целостность, как специфическая 

функция и особенность человеческого бытия. Многообразие теоретико-методологических вариантов исследования культуры обусловлено 



многомерностью самого изучаемого феномена - культуры. Данный курс дает студентам знание и понимание культуры как формы 

осуществления их социальности; как системы социальной самоорганизации персональной и общества в целом; как совокупной системы 

средств познания, осмысления и оценки окружающей действительности; как средство обмена социально значимой информацией, 

передаваемой на символических языках культуры, системы взаимодействия между индивидами и обществами; как социальной целостности, 

отличающейся локальным культурным своеобразием. 

Компетенции: мировоззренческая  

Знать: 

- сущность культуры и закономерности ее развития,  

- культурные традиции, ценности и нормы,  

- основные периоды развития мировой культуры. 

Уметь:  

- анализировать проблемы культурологического характера,  

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия, вести межкультурный диалог 

Иметь навыки: 

- владения понятийно-категориальным аппаратом культурологии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 

2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие/А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. 

Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

4. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : Нур-Принт, 2017.-370 бет. 

5. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 



Приложение 2А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Код дисциплины Fil -2104 

Тип дисциплины ООДОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора к.и.н. Шуршитбай Б., к.фил.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель - способствовать выработке у будущих специалистов адекватных мировоззренческих ориентиров в современном сложном и 

динамичном мире. 

Пререквизиты: Всемирная история, История Казахстана, Культурология, Этнопсихология, Экология, Основы экономической теории, 

Логика. Умение работать с литературой: конспектировать, анализировать, подбирать, работать с картотекой и т.д. 

Содержание курса/дисциплины:Знание философии необходимо для общего развития каждого человека, т.к. оно аккумулирует в себе 

не просто знание (самых разных областей познания), но и приучает к культуре мышления, обеспечивает студентов концептуальной системой 

мироотношения. Формирование подлинно научного мировоззрения предполагает выявление личностного отношения студента к содержанию 

изучаемого материала. Дает знание основ истории философии, онтологии, гносеологии, владение основными философскими категориями, 

которые используются всеми науками. 

Компетенции: мировоззренческая 

- обладать базовыми знаниями в области философии способствующих формированию высокообразованной интеллектуальной 

личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие компетенции:  

уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, научного и вненаучного познания; 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; осмысливать и анализировать реалии современной теории и практики; 

Иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности, применять методологические и методические 

знания в проведении научного исследования, написания научных статей, тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых 

столах, дискуссиях и диспутах. 



Рекомендуемая литература: 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: [оқулық] /Д.Джонстон. - [б. м.]: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2.Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы: [оқулық] /Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

3.Кенни Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр философиясы: [оқулық]/Э.Кенни: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

4.Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы: [оқулық]/Р.Хесс. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5.Ғабитов Т.Х. Философия: оқулық/Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік 

Кеңесі ұсынған. - Алматы: TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет.- 25  экз. 

6.Ғабитов Т.Х. Философия: оқулық/Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. - 

Алматы: TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.). – 15 экз. 

7.Есіркепова Г.К. Философия: оқу құралы.-Алматы: Альманах, 2017.- 158 бет.- 2 экз.Методы преподавания: словесные, наглядные, 

практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

Код дисциплины Fin -2215 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины  бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватель Жапарова А.М. 

Цель:заключается в приобретении студентами теоретических знаний, умения увязывать теорию с практикой финансовой работы. 

Пререквизиты: Для освоения данного курса студенту необходимо владеть основами следующих дисциплин изучаемых в рамках 

данных специальностей: экономическая теория, математика 

Содержание курса/дисциплины:Курс представляет собой базовую учебную дисциплину, в которой изучаются развитие творческого 

способа мышления, формирования устойчивого объективного мировоззрения будущих специалистов, обеспечить теоретическую и 

практическую подготовку студентов в условиях финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации, значении и месте в 



социально-экономических процессах; целью дисциплины является также достижение понимания взаимосвязи и взаимодействия форм 

организации финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-экономического развития общества. 

Компетенции: исследовательская, профессиональная 

Знать: 

 место и значение финансов в системе управления предприятием; 

 систему финансовых расчетов, используемую при планировании; 

 методику реализации функций финансового планирования и контроля; 

Уметь: 

 производить расчет бюджетов и составлять финансовые планы деятельности предприятия; 

 анализировать соотношение «затраты – объем  прибыль»; 

 осуществлять факторный анализ отклонений; 

Иметь навыки: 

- владеть практическими навыками по расчету финансовых показателей различного уровня. 

Рекомендуемая литература: 

1.Купешова Б.Қ. Фирмалар қаржысы: оқу құралы.-Алматы: қазақ университеті, 2015.-178 бет.-3 экз. 

2.Серкебаева  Р. К. Финансы [Текст]: учебник / Р. К. Серкебаева; МОН РК. - Алматы: ТОО "BOOKPRINT", 2014. - 320 с. 10 

3.Нұрымов  А.А., Бұлақбай Ж.М. Қаржы менеджменті : оқулық.-Алматы: Эверо, 2015.-336 бет.-25 экз 

4.Шайханова Н. К.  Финансы региона [Текст]: учеб. пособие / М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во 

ВКГУ, 2014. - 186 с. - 15 

5.Финансы в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие/КазНУ им. аль-Фараби ; [сост. В. Д. Ли, А. К. Мустафина]. - Изд. 2-е, доп. - 

Алматы: Қазақ  университетi, 2015. - 251 с. - 2 

Ібрішев Н.Н. Корпоративтік қаржы: оқулық.- Алматы:  Lem, 2014.-380 бет.-15 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulation of economy 

Код дисциплины  GRE -2205 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавр 

Год обучения 2 

Семестр обучения 3 

Количество  кредитов  3 



Ф.И.О лектора/профессора   ст.преподаватель Ахметова Л.М. 

Цельформирование у студентов умений и навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

государственного регулирования экономики и экономической политики государства. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика 

Содержание курса/дисциплины: анализ роли государства в экономике, система государственного регулирования экономики, анализ 

методов и инструментов государственного воздействия, применяемых на разных фазах экономического цикла, изучение проблем и 

перспектив экономического развития Казахстана, научно-теоретические основы государственного регулирования экономики, методология 

государственного регулирования экономики, организационные основы государственного регулирования экономики, зарубежный опыт 

государственного регулирования экономики, экономический рост: основные факторы и меры государства по его обеспечению, 

формирование и механизмы осуществления инвестиционной политики государства, государственное регулирование рациональной занятости 

и социальная защита населения, бюджетно-налоговые методы государственного регулирования экономики, денежно-кредитная политика 

государства, государственные меры по эффективному использованию земельных ресурсов и регулирование природоохранной деятельности. 

Компетенции: исследовательская, профессиональная  

Знать: 

- ключевые понятия, теоретические основы, базовые концепций о роли государства в экономике, государственного регулирования 

экономики, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные закономерности функционирования системы государственного регулирования экономики; 

- основные механизмы государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей в области государственного регулирования 

экономики, между развитием государства, экономики и бизнеса; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного 

регулирования экономики. 

Иметь навыки: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов, структурно-логических схем, таблиц, составления и анализа ответов на вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Региональная экономика. Учебное пособие: Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов - Санкт-Петербург, КноРус, 2015 г.- 272 с. 

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика. Учебник: - Москва, Юрайт, 2015 г.- 552 

с. 

3.Мухтарова К. С. Государственное управление экономикой в Республике Казахстан: учебник/ К.С. Мухтарова.- Алматы: Экономика, 

2014.-200 с.10 

4.Сейтхожина, Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие /Д. А. Сейтхожина.- Алматы: TechSmith, 

2018.-272 с. - 15 

 Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 



 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 

КоддисциплиныРK(R)Ya -2218 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора ст. преподаватель Кырыкбаева Б.А., к.ф.н . Демченко Л.Н. 

Цель:воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

Содержание курса/дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: коммуникативная  

Знать: содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на казахском языке для получения и передачи научной 

информации, читать литературу общественно-политического характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, 

рефератов; вести беседы, делать сообщения и доклады на казахском и языке темы, связанные со специальностью и научной работой 

магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного экзамена по темам 

специальности и по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать 

магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и 

общественно -политические темы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с упражнениями и ответами/Е. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. – Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

2. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан», 2016. 

3. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 



 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

КоддисциплиныPOIYa -2219 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.фил.н.  Капышева Г. К. 

Цель -  обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и лексических тем, которые включены в 

программу.  

Пререквизиты:дисциплина «Иностранный язык» (бакалавриат. Уровень В1, В2). 

Содержание курса/дисциплины: Основой обучения профессиональному иностранному языку является развитие иноязычной 

(межкультурной) профессионально ориентированной коммуникативной (профессионально-коммуникативной)  компетенции, позволяющей 

обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду (геоэкологии и геохимии). 

Компетенции: коммуникативная  

Знать:  содержание основных разделов филологии; 

Уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на  иностранном языке для получения и передачи научной 

информации, читать литературу общественно-политического характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, 

рефератов; вести беседы, делать сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со специальностью и научной работой 

магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 

Иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного экзамена по темам 

специальности и по диссертационной работе в форме сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать 

магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и 

общественно-политические темы. 

Рекомендуемая литература: 

1.Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. English for Managers: Учебное пособие / И.П. Агабекян. - М.: Проспект, 2015. - 

352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

273 c. 

3.Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное пособие / Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2016. - 248 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 



 

Название курса/дисциплины/юнита 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

Код дисциплины Mak -2221 

Тип дисциплины БД ОК  

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов  5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватель Ахметова Л.М. 

Цель: овладение современной методологией и методами макроэкономического анализа рыночной системы с точки зрения деления 

рынков по объектам, а также рассмотрение проблем достижения макроэкономического равновесия, полной занятости, экономического 

роста, стабильности уровня цен и пр. 

Пререквизиты:Экономическая теория, Микроэкономика, Математика, Информатика. 

Содержание курса/дисциплины:Курс состоит в  углублении теоретических знаний по современной рыночной экономике, изучении 

факторов экономического роста, рассмотрении механизма обеспечения равновесия национального рынка, представление о методах 

государственного регулирования экономики, умении применять знания макроэкономики для прогнозирования развития национального 

хозяйства. Формирует у студентов экономических специальностей экономическое мышление, основанное на знании современной 

макроэкономики. Выработка умения самостоятельно судить об основных экономических явлениях в Республике Казахстан и за ее 

пределами.  

Компетенции: профессиональная  

Знать: категории и понятия, используемые в макроэкономике 

Уметь: применять полученные знания в практической деятельности 

Иметь навыки: анализа конкретных ситуаций в экономике с позиций макроэкономики; иметь навыки критического мышления 

Рекомендуемая литература: 

1.Гиззатова, А. И. Макроэкономика [Текст]: [учеб. пособие для вузов]/А. И. Гиззатова, А. А. Ким; МОН РК.-Алматы: Бастау, 2014. - 

392 с. 15 

2.Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет. – 20 экз. 

3.Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие/Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 196 с. 20 

4.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5.Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

360 бет.- 20 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 



Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

Код дисциплины Men -2223 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватели к.э.н. Сактаева А.А. 

Цель:теоретической-методической точки зрения курса, является освоение и применение развитие теории и практики управления в 

условиях рыночных отношений. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика,  

Содержание курса/дисциплины: предмет и метод науки управления; сущность и правила менеджмента в Казахстане; методические 

основы менеджмента; понятие Организации и ее виды; внутренняя и внешняя среда организации; обеспечение информацией, менеджментгі; 

коммуникации в менеджменте; управленческие решения в менеджменте управления; экономические методы управления; социально-

психологические методы управления; организационно-правовые методы управления; функции управления; планирование в менеджменте; 

организация как функция менеджмента; мотивация в менеджменте. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

  эволюцию теории, практики: 

 особенности казахстанского менеджмента, организацию как систему управления: 

 принципы управления персоналом, формы власти; 

 самоменджмент и руководство; 

 методы исследования рынка.;  

Уметь: 

  выполнять функции и использовать методы маркетинга менеджмента;  

 принимать решения;  

 - управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать эффективность управления;    

Иметь навыки: 

- научитьсяопределятьфакторы, которыевлияют науспехорганизации; 

- правильно организовать процесс коммуникации; 

- эффективное принятие решений; 

- осуществлениестратегическогопланирования; 



- чтобыопределить структуруорганизации; 

- мотивироватьперсонал; 

 предотвратитьконфликтные ситуации,как их решать; 

Рекомендуемая литература: 

1.Основы менеджмента [Текст]: учеб. пособие/под ред. проф. В. И. Королева; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: 

Магист; ИНФРА-М, 2014. - 624 с. 1 

2.Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель.-

М.: ИНФРА - М, 2014. -187 с.-1 

3.Хамитов, Н. Н. Банковский менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Хамитов, Г. Н. Жаксыбекова. - Алматы:  [б. и.], 2014. - 120 с. -

10 

4.Стельмах, С. А. Тайм-менеджмент для практических занятий [Текст] : учеб. пособие / С. А. Стельмах ; М-во образования и науки Р ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 75 с. 32 

5.Гриффин Р. У. Менеджмент: [оқулық] /Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Абылайханова Т.А., Байгужинова А.Ж. Тәукел-менеджмент: оқу құралы.-  Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2018. - 176 бет. - 26 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

Код дисциплины Mar -2222 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н. Сактаева А.А. 

Цель:изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата маркетинга, а также овладение практическими навыками 

по применению элементов и принципов маркетинга в деятельности предприятий. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, Математика, Информатика, Эконометрика 

Содержание курса/дисциплины: Теоретические основы и концепции маркетинга. Управление и контроль маркетинга. 

Сегментирование рынка и прогнозирование товара. Товарная политика в системе маркетинга. Ценообразование и ценовые стратегии. 



Система распределения и товародвижения. Продвижение товаров и услуг. Система маркетинговой информации и маркетинговых 

исследований. Маркетинговая среда и ее составляющие. Стратегическое планирование маркетинга. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

 основные рыночные понятия; 

 виды и задачи маркетинга; 

 организационные формы управления маркетингом; 

 процедуру и методы маркетинговых исследований; 

 маркетинговую среду функционирования фирмы; 

 процедуру стратегического планирования маркетинга; 

 особенности клиентурных рынков. 

Уметь: 

 определить задачи маркетинга соответственно различным уровням спроса; 

 осуществить отбор целевых рынков для различных видов товаров; 

 выявить значимые факторы в поведении потребителей 

Иметь навыки: 

 проведения маркетинговых исследований посредством получения первичных данных; 

 разработки инструментария маркетинга; 

 продвижения товара на рынке. 

Рекомендуемая литература: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга/Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Ю.В. Морозов. - М.: Дашков и К, 2016. - 148 c. 

3. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие/И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 383 c. 

4.Борбасова З. Н. Маркетинговые исследования [Текст]: учеб. для эконом. спец. вузов / З. Н. Борбасова, С. Н. Улаков, Ю. И. Осик. - 

Алматы: [ИП "Отан"], 2018. - 338 с. 10 

5.Кожамкулова Ж. Т. Стратегический маркетинг [Текст]: учеб. пособие/Ж. Т. Кожамкулова; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ  

университетi, 2017. - 238 с. 3 

6.Борбасова З.Н., Ұлақов С.Н., Осик Ю.И., Толысбаев Б.С. Аумақ маркетингі: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.-176 бет.-25 

экз.Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 



КоддисциплиныR -2201 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов  5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.и.н. Шуршитбай Б., к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель: сформировать понимание особенностей религиозного способа отношения к миру, о социокультурных основаниях религиозного 

знания, о месте и  роли религии в современном мире. 

Пререквизиты:Культурология, Философия, Современная история Казахстана 

Содержание курса дисциплины: Религия является неотъемлемой частью мировой культуры человечества. Следовательно, 

культурным является человек не обязательно верующий, но непременно уважающий веру других и знающий основные постулаты великих 

религиозных учений. Поэтому, говоря о религии, не возможно обойти стороной нравственный ракурс этого явления культуры. Проповедь 

добра, милосердия, чуткости, сострадания – вот единая морально-нравственная основа большинства мировых религий. Обращение к 

вопросам веры может помочь студентам по-новому осмыслить суть своей будущей профессии, сформировать приоритеты деятельности и 

принципы отношений к клиентам, исходя из того, что дело исцеления есть занятие богоугодное, милосердное и праведное, обращенное к 

личности, то есть и к телу, и к душе человека. Вера, несомненно, может помочь человеку воспитать в себе профессионала, ибо еще Л.Н. 

Толстой говорил: «Вера есть понимание смысла жизни и признание вытекающих из этого понимания обязанностей». 

Компетенции: мировоззренческая  

Знать: 

- сущность предмета  и основные категории религиоведения; 

- основные теории происхождения религии; 

- классификацию и особенности мировых религий; 

- особенности религиозной ситуации в Республике Казахстан. 

 Уметь: 

-  аргументировано, доказательно высказывать и обосновывать собственный взгляд на ту или иную религиоведческую проблему,  

- толерантно воспринимать иную позицию.  

Иметь  навыки:  

- анализа религиозных явлений и процессов;  

- работы с религиоведческой литературой; 

Рекомендуемая литература: 

1. Всеобщая история религий мира. – М.: Эксмо, 2010 -736 с. 

2. Голикова В.И. Политика Республики Казахстан в религиозной сфере – Алматы, 2011. 

3. Закон Республики Казахстан О религиозной деятельности и религиозных объединениях от 11 октября 2011 – А.: Юрист, 2011. 

4. Нысанбаев А.Н. Глобализация и проблемы межкультурного диалога – В 2-х т. – Алматы: Компьютерно-издательский центр 

Института философии и политологии МОН РК, 2004. 

5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. – М.: Центр, 2000 – 240 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

http://www.alleng.ru/d/relig/relig006.htm


Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 



Приложение 3А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего года обучения, набор 2016 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Салық және салық салу  

Налоги и налогообложение 

Taxesandthetaxation 

Код дисциплины NAL-3209 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавр 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.э.н. Шайханова Н.К. 

Цель: повышение уровня знаний в области налогообложения, понимание и овладение навыками практических расчетов, методологии 

исчисления и уплаты налогов, сборов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды Республики Казахстан. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы 

Содержание курса/дисциплины: Налоги, как экономическое явление, играют очень большую роль в жизни всего общества. Выполняя 

фискальную, регулирующую, перераспределительную функции, обязательные платежи в бюджет являются основой для развития 

национальной экономики, осуществления государственных функций  и решения социальных проблем. Неслучайно в послании народу 

Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка 

вперед в своем развитии» Н.А.Назарбаев отметил, что реформирование налоговой и таможенной политики должно стать важным 

инструментом всей политики экономической модернизации и обеспечить прорыв в развитии нашей страны.  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- нормативно-правовую базу налогообложения; 

- сущность, виды и функции налогов; 

- содержание основных понятий налоговой системы; 

Уметь: 

- определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; 

- выбрать налоговую ставку; 

Иметь навыки: 

- начисления суммы налога; 

- заполнения налоговой декларации 

Рекомендуемая литература: 

1.Бекболсынова, А.С. Налоги и налогообложение  [Текст]: учеб. пособие / А. С. Бекболсынова ; М-во образования и науки РК. - 2-е 

изд. - Астана : Фолиант, 2014. - 544 с. - 10 

2.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов / А. А. Нурумов [и др.]. - Астана: Фолиант, 2018. - 736 с.10 



3.Ермекбаева, Б. Ж. Налоговое администрирование [Текст]: учеб. пособие / Б. Ж. Ермекбаева, А. К. Мустафина ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 238 с. 2 

4.Салықтар және салық салу: оқулық. – Б.Ж. Ермекбаева [және т.б.]. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 598 бет. – 5 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Еңбек ресурстарын басқару 

Управление трудовыми ресурсами 

Human Resource Management 

Код дисциплины UTR- 3211 

Тип дисциплины БД КВ  

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  ст. преподаватели Асубаева А.С., Рахметова А.К. 

Цель дисциплины: «Управление трудовыми ресурсами» является формирование у обучаемых необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности системных знаний об управлении трудовыми ресурсами и проблемах становления и функционирования 

рынка труда, а также механизмах реализации государственной политики занятости населения. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макро-микро экономика,  

Содержание курса/дисциплины: «Управление трудовыми ресурсами» предназначен для освоения количественной и качественной 

характеристики важнейшей производительной силы общества – трудовых ресурсов, их сущности, основных принципов и механизма 

реализации государственной политики в области регулирования рынка труда и воспроизводства трудовых ресурсов в целом, а также 

применяемых при этом экономических категорий: совокупная рабочая сила, экономически активное население, трудоспособное население и 

их взаимосвязь с трудовыми ресурсами, трудовая мобильность, миграция и др. 

 Компетенции: профессиональная  

Знать:  

- эволюцию теории, практики,особенности казахстанского менеджмента; 

- организацию как систему управления, принципы управления персоналом; 

- формы власти, самоменджмент и руководство методы исследования рынка.  

Уметь:  

- выполнять функции и использовать методы маркетинга менеджмента;  

- принимать решения;  

- управлять конфликтами, стрессами, изменениями в организации и оценивать эффективность управления. 

Иметь навыки:  



- владения маркетинговой терминологией в обосновании и принятии управленческих решений; определения миссии фирмы, 

разработки стратегий маркетинга. 

Рекомендуемая литература: 

1. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами.Теория и практика: Учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015. - 688 c. 

2. Генкин, Б.М. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

464 c. 

3. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - М.: Дашков и К, 

2016. - 392 c. 

4. Дементьева, А.Г. Управление человеческими ресурсами: Теория и практика: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. Соколова. - М.: 

Аспект-Пресс, 2015. - 352 c. 

5. Исаева, О.М. Управление человеческими ресурсами: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О.М. Исаева, Е.А. 

Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 244 c. 

6. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 235 c. 

7. Кафидов, В.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие Стандарт третьего поколения / В.В. Кафидов. - СПб.: 

Питер, 2013. - 208 c. 

8. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-менеджмента: Учебное пособие / И.К. Макарова. - 

М.: Дело АНХ, 2015. - 422 c. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіпкерлік 

Предпринимательство 

Entrepreneurship 

Код дисциплины  Pre -3304 

Тип дисциплины ПД ОК 

Уровень курса/ дисциплины бакалавр 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Кол-во кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  ст.преподаватели Асубаева А.С.,Рахметова А.К. 

Целью преподавания дисциплины «Предпринимательство» является овладевание навыками научных и практических основ 

организации предпринимательской деятельности, методов ее планирования и осуществления в современных рыночных условиях.  

Пререквизиты:Эономическая теория, Микроэкономика , Экономика предприятия 

Содержание курса/дисциплины: Курс предназначен для работы со студентами и призван оказать им помощь в профессиональном 

самоопределении, знакомстве с основами предпринимательской деятельности и ее особенностями. Ведение предпринимательской 



деятельности в современном обществе становится все более распространенным явлением. Многие предпочитают  собственный бизнес 

работе на других. Студентам важно знать особенности ведения собственного бизнеса, возможные "подводные" камни.  

Данный курс должен помочь студенту развить предпринимательское мышление. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

-теоретические основы предпринимательской деятельности; 

- механизм организации предпринимательской деятельности, начиная от зарождения идеи до создания новой компании в малом бизнесе;  

- основы эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

Уметь:  

-находить и оценить новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идеи; 

- выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 

- разработать программу развития компании; 

- разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности; 

- осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности предпринимательской деятельности. 

Иметь навыки: 

- методами управления рисками при ведении предпринимательской деятельности; 

- технологией бизнес-планирования; 

- современными методиками анализа эффективности предпринимательской деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Наумов В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст]: учеб. для вузов/В. Н. Наумов; под ред. Г. Л. Багиева. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 313 с. - 1 

2. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы.-Алматы: Экономика, 2014.-440 бет.-10 экз 

3. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 464 c. 

4. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани 

жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 87 экз 

5. Никушин В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 128 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

International economics 

Код дисциплины MEK -3305 



Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 3год 

Семестр обучения 6 семестр 

Кол-во кредитов 3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора ст. преподавателиГаляпина Г.В., Жакибаева Л.Б. 

Цель дисциплины: учебной дисциплины состоит в подготовке специалиста обладающего целостной системой знаний об источниках 

международного экономического права, основных его принципах, о процессе формирования и функционирования институтов этой отрасли 

международного права, месте и роли государственных органов, осуществляющих внешнеэкономические функции для достижения 

государственных интересов. 

Пререквизиты:Эономическая теория, Микроэкономика , Экономика предприятия 

Содержание курса/дисциплины: изучение  формы осуществления международных экономических отношений и способы их 

регулирования на современном этапе, место Казахстана в мировой экономике. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать:  

- теоретические основы функционирования мировой экономики, сущность и формы осуществления международных экономических 

отношений и способы их регулирования на современном этапе, место Казахстана в мировой экономике. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мировом уровне, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций,  

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности  оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий, 

- рассчитывать последствия применения различных методов торговой политики, использовать источники экономической и 

социальной информации, 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов.   

Иметь навыки:  

- применения методов экономического исследования;  

- современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методов и  приемов анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- методик расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

мировом уровне; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Рекомендуемая литература: 

1.Байгісиев М. Қ. Халықаралық транспорт операциялары: оқу құралы / М. К. Байгісиев, Ж. А. Оспанбаев. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2014. - 197 бет. – 5 экз 

2.Мэнкью Г.Н. Экономикс: оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. 



3.Нурпеисова Ә.К., Сабитова С.Н. Халықаралық экономика және халықаралық коммерциялық іс: оқу құралы.- Алматы: Изательство 

Lem, 2014.-184 бет.-5 экз 

4.Нұрпейіс Е. Әлемдік экономика негіздері: оқу құралы.- Қарағанды : Medet Group, 2014.- 125 бет.-30 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

EconomyofEnterprises 

КоддисциплиныЕР -3308 

Тип дисциплины ПД ОК 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  3кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н.,ст.преподаватель Сактаева А.А., д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

Цель: научить студентов ведению экономики на уровне предприятия на основе форм и методов ведения бизнеса в рыночных 

условиях. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика 

Содержание курса/дисциплины: 

Формирование у студентов знаний о связях материально-технических и социально-экономических условий производства с технико-

экономическими показателями работы предприятий и приобретении необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических 

навыков для выполнения экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов предприятия, 

выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных организаций. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- теоретические и методологические основы управления современным предприятием; 

- основные функции предприятия; основы экономики предприятия. 

Уметь: 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

- строить стратегию и тактику предприятия; 

Иметь навыки:  

- оценки реального положения предприятия в рыночных условиях; 

- расчета финансовых результатов деятельности предприятия. 

Рекомендуемая литература: 



1.Волков О. И. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд.-М.: ИНФРА - М, 

2018.-264 с. - 1 

2.Бегайдарова Р.Н. Ұйымдастыру теориясы: оқу құралы.- Алматы: BookPlus, 2014.-202 бет.-5 экз 

3.ОңдашА.О. Кәсіпорынныңсыртқыэкономикалыққызметтері: оқуқұралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2017.-284 бет.-3 экз. 

4.Сактаева А.А. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы.-Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.-151 бет.-22 

экз. 

5.Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік: теория,процесс,практика: [оқулық] /Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Шығындарды басқару және баға құру  

Управление затратами и ценообразование  

Managing costs and pricing  

Код дисциплины UPZ -3206 

Тип дисциплины БД КВ 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов  3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессорадоктор PhDОрдабаева М.А., старший преподаватель Рахметова А.К. 

Цель дисциплины «Управление затратами» изучает все виды затрат и их динамику для  принятия оптимальных управленческих 

решений  

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Государственное регулирование экономики, Финансы 

Содержание курса/дисциплины: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества предприятия на основе управления затратами. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия в области управления производственными затратами;     

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия на основе управления затратами;  

-содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления затратами;  

- принципы организации управления затратами в операционной деятельности, основные методы и инструменты управления затратами 

в операционной деятельности организации. 

Уметь: 



- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процесса управления затратами предприятия;  

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого 

учета; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения производственных затрат;   

- обосновывать решения в сфере управления производственными затратами; применять модели управления затратами. 

Иметь навыки:  

- владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль) в 

области управления затратами;  

- методами планирования и анализа производственных затрат предприятия; современным инструментарием управления затратами 

предприятия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Глухова И. М. Этапы управления затратами на предприятии/И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова//Ученые заметки Тихоокеанского 

государственного университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51.   

2. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные проблемы управления затратами в современных компаниях // Молодой ученый. - 

2015. -№11.3. - С. 32-34. 

3. Полтавская В. Ю., Лукашова О. А. Актуальные проблемы управления производственными затратами // Молодой ученый. - 2016. -

№11.1. — С. 45-48. 

4.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы: Лем, 2015.-296 бет.-10 экз 

5.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық]/Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6.Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА - М, 

2018. - 264 с. - 1 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity 

Код дисциплины EA -3305 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 3 года 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов  4 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  д.э.н., профессор Кайгородцев А.А., к.э.н. Сактаева А.А. 



Цель: освоение методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в 

практической работе 

Пререквизиты:Менеджмент, Маркетинг, Экономика предприятия, Экономическая теория, Статистика,  

Содержание курса/дисциплины:Данный курс выступает научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для 

обоснования принятых решений необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные и 

финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. 

Квалифицированный специалист экономического профиля должен хорошо владеть современными методами экономических исследований, 

мастерством системного комплексного микроэкономического анализа.  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

- сущность экономических явлений и процессов 

- взаимосвязь и взаимозависимость явлений и процессов 

Уметь: 

- определять влияние факторов 

- оценивать достигнутые результаты 

Иметь навыки: 

- выявления резервов повышения эффективности функционирования предприятия 

Рекомендуемая литература: 

1.Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной привлекательностью компании [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Н. А. Казакова. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 240 с. - 1 

2.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы : Лем, 2015.-296 бет.-10 экз 

3.Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной привлекательностью компании [Текст]: учеб. 

пособие для вузов /Н. А. Казакова. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 240 с. – 15.  

4.Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 248 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

Название курса/дисциплины/юнита 

 

 



Приложение 4А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертого года обучения, набор 2015 года) 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау  

Бизнеспланированиенапредприятии 

Business planning at the enterprise 

Код дисциплины BPP -4309 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 4года 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество  кредитов  5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н Койшинова Г.К., д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

Цель дисциплины: изучить бизнес-планы как основной основной инструмент планирования в рыночных условиях. 

Пререквизиты: 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Управление трудовыми ресурсами 

Содержание курса/дисциплины: 

Понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-плану. Оформление титульного листа бизнес-плана. Составление 

резюме бизнес-плана. Выбор сферы деятельности предприятия. Характеристика продукта или услуги. Общая структура бизнес-плана. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знать: 

цели разработки бизнес-планов 

- основную структуру бизнес-плана 

- содержание разделов бизнес-плана 

- показатели анализа проектов 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план 

- исследовать рынки сбыта продукции 

- проводить анализ предлагаемого проекта 

Иметь навыки: 

- составления бизнес-планов 

- изучения товарного рынка и конкурентов 

- составления планов маркетинга 

- оценки инвестиционных проектов 

Рекомендуемая литература: 

1.Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров/И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2016. - 432 c. 



2.Бизнесті ұйымдастыру: оқулық: Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады / 

Н. Ж. Әліпбеков [және т. б. ]. - 3-ші бас., толық, өңд. - Астана: Фолиант, 2016. - 200 бет-10 экз 

3.Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани 

жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 87 экз 

4.Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 367 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский/казахский. 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 

 

Әлеуметті экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economicstatistics 

КоддисциплиныSЕS -3302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины бакалавриат 

Год обучения 3 года 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов  3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  к.э.н.Мухамедиева А.Г. 

Цель: овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в общественной и производственной деятельности 

Пререквизиты: 

Статистика, Экономическая теория, Макроэкономика, Математика, Информатика. 

Содержание курса/дисциплины: 

Изучение данного курса предполагает рассмотрение предмета, метода, задач социально-экономической статистики, источников 

статистической информации, статистических показателей, статистических методов анализа взаимосвязи, основы социально-экономической 

статистики.  

Компетенции: профессиональная  

Знать: 

- совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их применения  

- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность ресурсами и эффективность их использования на уровне 

страны, региона или хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 Оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро- и микроуровнях;  

 проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-экономических процессов;  

Иметь навыки: 

 использования различных статистических методов в экономических исследованиях 



 организации выборочного наблюдения,  построения групп,  обработки рядов динамики,  расчета различных индексов,  

корреляционно-регрессивного анализа на различных уровнях. 

Рекомендуемая литература: 

1.Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: заманауи кіріспе: оқулық.-7-ші бас./ағылышын тілінен ауд. 

С.Ж.Айжамбаева.-Алматы: Дәуір, 2017.- 404 бет.- 15 экз. 

3.Пожидаева Е. С. Статистика: учеб. для вузов/Е. С. Пожидаева.- М. : Академия, 2015.- 272 с. 5 

4.Статистика: оқу құралы / А.Г. Мухамедиева, А.С. Асубаева, Г.К.Койшинова, Е.Б.Домалатов.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015.-169 бет.-30 экзМетоды преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения специальности (ступени): своевременная сдача всех форм текущего и итогового контроля в 

соответствии с УМКД 



АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТ/ 

ECTSбойынша курс каталогі 

5В050600 – Экономикамамандығы 

Институт бойынша 

ақпарат 

ЖОО жөнінде жалпы ақпарат 

1. ЖОО аты мен мекен-жайы:С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, № 9 корпус, № 510 аудитория, экономика және 

басқарукафедрасы, Крылова 72. 

 

2. Академиялық күнтізбе: білім алу 4 жыл (іштей оқу формасы) 

2018-2019оқу жылындағы бакалавриат студенттерге арналған 

10 -25 тамыз Студенттерді университетке қабылдау 

27 тамыз-1 қыркүйек 1 курс студенттерінің бейімделу аптасы және элективтік пәндерге тіркеу 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы Күні 

Күзгісеместр 

1 қыркүйек Білім күні және оқу жылы басталуының салтанатты ашылуы 

3 қыркүйек -8 желтоқсан Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибесі (үздіксіз), педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз), оқу- тәрбиелік педагогикалық іс-тәжірибесі (үздіксіз) 

15-20 қазан Межелік бақылау.  №1 рейтинг 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент Күні 

10-15  желтоқсан Межелік бақылау.  №2 рейтинг 

16-17желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Күні 

17 желтоқсан – 5 қаңтар Емтихандық сессия 

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

7-19қаңтар Қысқы демалыс 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Қысқы сессия   

2 апта Қысқы демалыс 

Көктемгі семестр 

21  қаңтар Көктемгі семестрдің басталуы 

14қаңтар –8маусым Барлық оқу түрі (оқу, өндірістік, өндірістік-педагогикалық, кәсіптік (өндірістік) 

педагогикалық іс-тәжірибесі, диплом алдындағы іс-тәжірибесі) 

18ақпан – 2наурыз Элективті пәндерге таныстыру 2019-2020 оқу жылы 

4-9наурыз Межелік бақылау. №1 рейтинг 

4-23наурыз Элективі пәндерге тіркелу2019-2020 оқу жылы 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21-23наурыз Наурыз мейрамы 

1сәуір – 1 маусым Мемлекеттік емтихан 



29сәуір – 4 мамыр Межелік бақылау. №2 рейтинг 

1мамыр Қазақстан Халықтарының Бірлігі Күні 

6-11мамыр Аттестациялық апта 

6-25мамыр Көктемгі емтихандық сессия 

7 мамыр Отан Қорғаушылар Күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

29 сәуір –15маусым Диплом жұмысын жазу және қорғау 

27мамыр -27 шілде Жазғы семестр 

27мамыр – 31 тамыз Жазғы демалыс 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Көктемгі сессия 

8 апта Жазғы  демалыс 

 

Ескерту:  * Жазғы семестр оқу жұмыс жоспарында көрсетілген кестеге сай өтеді 

*Іс-тәжірибе мерзімі мен мемлекеттік диплом жазу ЖОЖ мамандық бойынша 

 

3. ЖОО басшылары 

Ректор – з.ғ.к., PhD докторы Толеген М.А. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор - Phd докторы Сералин Г.А. 

Оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор –б.ғ.д. Мырзағалиева А.Б. 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор -  пед.ғ.к. Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару департаментінің директоры – Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бастығы м.а.– Сәдірбекова Н.Ә.  

Әдістемелік жұмыс, практика және жұмыспен қамту бөлімінің бастығы м.а.– Рустемова Н.К. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімінің бастығы – Алимбекова Н.Б. 

Экономика және құқық факультетінің деканы – Мухамедиева А.Г. 

Экономика және басқару кафедрасының м.а. – Абылайханова Т.А. 

 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлекеттік лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына 

сәйкес орта кәсіби, жоғары және жоғарғы оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу орынында 

көпдеңгейлі құрылым шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

-жоғарғы кәсіби білім бойынша 45 мамандықтар. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі  - 4 жыл, сыртай оқу түрінде - 5 

жыл, жоғарғы білім алудың қысқа түрі: жоғарғы білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта кәсіби білім алу базасында – 3 жыл.  

- магистратураның 30мамандығы бойынша.  

-докторантураның 3 мамандығы бойынша. 

Университетте  2003-04 оқу жылынан бастап -  экономикалық мамандықтарының студенттеріне; 2004-05 оқу 

жылынан бастап – барлық жоғары кәсіби білім беру мамандықтардың 1 курс студенттеріне  кредиттік жүйе еңгізілген.  

Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады.  



ЭжҚФ факультетінде 7 бакалавриат  4 магистратура білім беру бағдарламасы бойынша дайындық жүргізіледі. 

Бакалаврларды мына мамандықтар бойынша дайындау жүргізіледі: 5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару, 

5В050600 - Экономика, 5В090200 - Туризм 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 - Есеп және аудит, 5В050900 – Қаржы, 
5В030100-Юриспруденция. 

Магистранттарды 4 мамандық бойынша оқыту жүргізілуде: 6М050600 - Экономика, 6М051000 - Мемлекеттік және 

жергілікті басқару, 6М050900 – Қаржы,6М030100-Юриспруденция. Оқу үрдісі кафедра оқытушыларының, ізденушілердің, 

магистранттар мен студенттердің зерттеу жұмыстарының барлық бағыттарынан белсенді түрде қолданылады. ҒЗЖ және 

СҒЗЖ нәтижелері оқу үрдісінде жүзеге асырылады. 

5. «Экономика және басқару» кафедрасы мамандықтары бойынша шығарушы болып саналады: 

Бакалавриат: 

5В050600 –«Экономика» 

5В050700 –«Менеджмент» 

5В090200 –«Туризм» 

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

Магистратура: 

6M050600 –«Экономика» 

6М051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару.  

Докторантура: 

6D050600-«Экономика» 

Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Оқу мерзімінің ғылыми және педагогикалық бағытта ұзақтығы - 2 жыл, профильде - 1 жыл. Экономика саласында 

магистр дәрежесін алған түлектер жоғары дайындық деңгейін көрсетті және ғылыми жұмыстарға бейімділігін көрсетті, тиісті 

мамандықтар бойынша PhD докторанттарға ғылыми тағылымдамадан өтуді жалғастыра алады. 

Бакалавр: 5В050600 - «Экономика». Оқу бағасы: күндізгі оқу түрі бойынша жылына 342 900 тенге. 

Магистратура:бар 

Докторантура: бар. 

6.Қабылдау ісшарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін білім алушы басқа білім беру ұйымдарында, оның ішінде шетелде 

жеке пәндерді оқиды. Сонымен қатар білім беру ұйымының басшысы басқа білім беру ұйымдарында оқуға болатын 

кредиттер санының жоғарғы шегін анықтайды. Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында жеке пәндерді оқыған 

жағдайда білім беру ұйымдары арасында екі жақты келісім жасалады. 

Басқа білім беру ұйымдарында пәндер бойынша аралық біліктілікті тапсырғаннан кейін белгілі бір пәндерді оқыған 

жағдайда, студент білім беру ұйымдарында мемлекеттік аралық аттестаттаудан өткеннен кейін білім алушы пән бойынша 

деканатқа (бөлімшеге) өзінің білім беру ұйымына емтихан ведомосын (немесе транскрипт) көрсете отырып, бағалау бойынша 

емтихан, қорытынды баға, пән бойынша қорытынды баға және игерілген кредиттер саны көрсетілген емтихан ведомосін 

(немесе транскрипт) ұсынады. 

Студенттің өтініші бойынша арнайы үлгі түрінде жіберуші университеттің атауы мен толық мекен-жайы, 

факультеттің/бөлімнің және университеттің академиялық ұтқырлық бағдарламаларының үйлестірушісінің аты-жөні, сондай-



ақ студенттің жеке мәліметтері (аты, әкесінің аты, туған күні, мекен-жайы, байланыс мәліметтері). 

Өтініште білім алушылардың ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін ынталандыру туралы ақпарат беріледі, шетелде 

оқуға оқу тілі бойынша біліктілік деңгейі туралы мәліметтер, еңбек тәжірибесі және алдағы шетелде оқу, шетелде оқу үшін 

грант алу мүмкіндігі туралы белгі. 

 Оқуға келісім академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша негізгі құжат болып табылады, студенттің академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқыту процесін реттейтін және арнайы үлгідегі түде ағылшын тілінде толтырылады . 

Егер қабылдаушы жоо академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу туралы оң шешім қабылдаса үшжақты 

тәртіппен келісімге қол қояды: қабылдаушы жоо, білім алушы және жөнелтуші жоғары оқу орны. 

Оқу бағдарламасы 

жайында ақпарат 

 (Курс каталогі) 

1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

 Тағайындалынатын  дәрежесі/квалификациясы: 

5В050600 – Экономика мамандығы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін бітірушілерге «Экономика және бизнес 

бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.  

Білім алу деңгейлері (сатылары): 

Әрі қарай оқуды жоғары білім сатыларында (магистратура) жалғастыру мүмкін. 

 Бағдарламаға қабылдау талабы: 

Бағдарламасына қабылдау  Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарына қабылдаудың типтік ережесіне сәйкес 

жүзеге асырылады. 5В050600 Экономика мамандығына түсу үшін мектеп курсының «География»  пәнін  таңдау қажет. 

- 2,3,4 курстар - академиялық ұтқырлық жүзеге асыру кезінде оқу жоспарларындағы айырмашылық ескеріледі, 

міндетті компонент бес пәннен аспауы тиіс. 

• Білім беру және кәсіби мақсаттары: бағдарламалар/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: 

Бакалавр бойынша  5В050600 Экономика ББ түсінігі болу керек: 

- заманауи қаржылық-банктік және заңнамалық жүйелерде пайда болатын үрдістер мен құбылыстар туралы танымдық 

ғылыми әдістердің мүмкіндіктерін түсіну, осы әдістерді игеру және оларды Қазақстан Республикасында нарықтық 

экономиканы қалыптастыру мен дамыту үдерісінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін пайдалану; 

- Қазақстан Республикасының және көршілес елдердің экономикасында өндірістің және аумақтық ұйымдардың 

аумақтық бөлінуінің сипаты туралы; 

- өңірлердің экономикалық даму ерекшеліктері және шаруашылық субъектілері үшін нарықтық кеңістікті 

қалыптастыру туралы; 

- қаржы, банк, сақтандыру және инвестициялық технологияларды ұйымдастыру саласында материалдық өндірістің 

негізгі салаларында технологиялық процестердің мәні туралы. 

Бағдарламаға түсуге қойылатын талаптар- Өтініш берушінің бастапқы білім деңгейі - орта (толық) жалпы білім беру. 

Орта (толық) жалпы білім берудің негізгі оқу бағдарламалары пәндерінің тізімі: информатика негіздері, экономика 

негіздері, математика, орыс/қазақ тілі, заң негіздері. 

- 5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша оқуды жалғастыру және оқудың кәсіптік мақсаттары. 

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің негізгі 

ұлттық мақсаты - қоғамның, мемлекет пен жеке тұлғаның жоғары сапалы жоғары білімді алудағы мүдделерін 

қанағаттандыру, әрбір азаматқа оқытудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдауда кең мүмкіндіктер беру.  

Жалпы білім беру пәндерінің циклінің мақсаты -  кең қолданбалы іргелі біліммен, бастамашылықпен еңбек 



нарығындағы өзгерістер мен талаптарға бейімделген, командамен жұмыс істей алатын жаңа білім беру маманын дайындау.  

Негізгі пәндер циклінің мақсаты - экономистер, экономика, менеджмент және маркетинг, қаржы, бухгалтерлік есеп 

және аудит, статистика, бағалаудың теориялық негіздері, бағалар мен баға белгілеу, жылжымайтын мүлік экономикасы, 

жылжымайтын мүлікті басқару үшін математика саласында қажетті білімі бар мамандарды дайындау болып табылады. 

Профильдік пәндер циклінің мақсаты - шығармашылық белсенді және кәсіби қызметтің мамандарын даярлау, 

практикалық тапсырмалардың сапалы орындалуы, анықталмау мен тәуекел жағдайларында практикалық мәселелерді және 

проблемаларды шешу үшін теориялық білімді алу. 

 

 Кредиттерді ұсынған бағдарлама құрылымы: 

Бағдарламаның құрылымы 2018,2017,2016,2015 жылдар жиыны(қосымша №1,2,3,4). 

 

 Қорытынды емтихан. 

Әрбір пән бойынша емтихан тапсырылады – ауызша немесе жазбаша түрінде, емтихан билеттерінің немесе тест 

түрінде. 

8-ші семестрде дипломдық жұмысты қорғау және мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру. 

 

 Әр пәнді оқытатын оқытушылардың аты, жөні, тегі: 

1. Абсеитова Е. М., Тураров С. Қ. - Шетел тілі,  

2. Сапанова А. М., Қырықбаева Б. А., Ибраева М. К. - Қазақ (орыс) тілі 

3. Ситникова Е. С., Жакибаева Л.Б. - Экономикалық теория, Микроэкономика  

4. Дячук М. И., Байркенова Г.Т. - Құқық негіздері 

5. Бельдеубаева Ж. Т. Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағыл. тілінде), Эконометрика 

6. Мухамедиева А. Г. – Статистика 

7. Сейтембетов Е. Ж., Шуршитбай Б. - Дінтану, Философия 

8. Капышев атындағы Г. К., Абдрахманова Т. М. Кәсіби бағытталған шет тілі 

9. Демченко Л. В. Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

10. Ахметова Л. М. – Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

11. Құсманова Л. Е. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

12. Жакибаева Л. Т., осы оқу орнында оқимын Г. В. - Халықаралық экономика 

13. Жапарова А. М. - Экономика 

14. Абылайханова Т. А. Экономикалық ілімдер тарихы  

15. Сактаева А. А. – Менеджмент, Маркетинг 

16. Комбаева К.Т., Белоусова Л. И. Бухгалтерлік есеп және аудит 

17.Асубаева А. С., Рахметова А. К. - Кәсіпкерлік, Стандарттау және сертификаттау, Еңбек ресурстарын басқару, 

Инновациялық менеджмент 

18. Сактаева А. А., Кайгородцев А.А.  - Кәсіпорын экономикасы,  

19. Шайханова Н.К. - Салықтар және салық салу  

20. Сактаева А. А., Кайгородцев А.А. - Экономикалық өндірістік-шаруашылық қызметін талдау  



21. Ордабаева М. А. Рахметова, А. К. - Өндірістік шығындар басқару  

22. Асубаева А. С., Ордабаева М. А. Нарықтық инфрақұрылым  

23. Асубаева А. С., Галяпина Г. В. - Инвестициялау 

24. Койшинова Г. К., Рахметова А. К. – Кәсіпорын қызметін жоспарлау 

25. Койшинова Г. К., Галяпина Г. В.- Тәуекелдерді басқару 

26. Койшинова Г. К., Кайгородцев А.А. – Кәсіпорында бизнес жоспарлау  

27. Сактаева А. А. Рахметова, А. К. Өндірісті ұйымдастыру  

28. Тулебаев А. М., Гончарова М. С., Сафонова А. И., Серебряников, В. А. Агафонов А. А. - Дене шынықтыру 

 2. Жеке пәндердің сипаттамасы (курсов, юнитов): 

Қосымша 1А, 2А, 3А, 4А 

Студенттерге 

арналған қосымша 

ақпарат 

3. Оқырмандарға арналған қосымша ақпарат 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  Студенттердің сабақа дайындалуы мен демалуына 

жағдай жасалған – «Кітапхана», «Оқу залы» бар.  

Ас - 150 орынды оқу ғимаратындағы Асхана жұмысында уақытылы және сапалы аспен қамтамасыз етілген.  

Медициналық қызметтер – Университент студенттердің медициналық қаралулары медпункте ісе асырылады (СЭС 

және ГПС сұралымдарына сай), бірінші медициналық қызмет көрсетіледі, тексерулер, профилактиялық іс шаралар жүргізеді. 

Өскемен қаласының №1 қалалық ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медицинеалық қызметтер көрсетілу үшін келісім шарт 

бар, (нотариалды түрде тіркелген келісім көшірмесі ұсынылған). Қалалық «Денсаулық орталығы»жұмысшылары мен 

Университет студенттері арасында шиі «Дөңгелек столдар» өткізіліп тұрады.  

Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы, университет бөлім құрылымы болып саналады, Жастар ісі жөніндегі 

комитет пен мөдениет орталыңының бірігуінен құрылған, және де жас студенттердің бірігуі: «Нур Отан» партиясына 

қарасты,  «Жас Отан» жастар қанаты, «Ойшыл жастар лигасы»,  полицияға қарасты «Қыран» студенттік отряды, жас 

студенттердің еңбек отряды. 

-«PARASAT» студенттерге қызмет көрсету орталығы –«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 

асыруға бағытталған, оның мақсаты жоғары қызмет көрсету стандарттары негізінде «бір терезе» қағидаты бойынша білім 

алушыларға әкімшілік, консультативтік сипаттағы қызметтерді ұсыну. ҚОО студенттер, магистранттар, докторанттар және 

білім алушылардың ата-аналары үшін 30-дан астам қызмет түрлерін көрсетеді. Барлық қызметтер тұтынушы үшін 

құжаттардың қағаз көлемі мен уақытын үнемдеп оңтайландырылған. 

 

Оқу үшін жасалған жағдайлар: 

Кабинетер интерактивті құрылғылармен қамтамасыз етілген-1, 

Мультимедиялық  зал-1,  

Зертханалар  -4,  

Шеберханалар -1,  

Спорт  залы-1,  

оқу   зал-1 бар.  

Студентік ұйымдар ассоциации. 

- «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы  



- Дебат клубы 

- студенттік заң клиникасы; 

- «Әлем» би студиясы 

-  қазақ фольклорлық ансамблі; 

-  студенттік театры; 

-  факультеттердің ККТ командалары; 

-  жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі; 

-  жас ақындардың «Жас Қалам» шығармашылық бірлестігі. 

 



Қосымша 1 

 2018 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы,1 курс 

Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

Пәндер атау ECTS 

бойынш

а 

кредитте

р саны 

Сем

естр 

Жалпы білім беретін модульдер (ЖБбМ) 

ЖМП 

НК IYa -11101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ЖМП 

НК 
K(R)Ya -

11102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ЖМП 

НК 

IKT -1103 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационныетехнологии 

(наангл. языке) 

Information and communication technologies (in 

English language 

5 2 

ЖМП 

НК 

Kul-1106  

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalogy 

3 1 

ЖМП 

НК OP -1104 

Құқықнегіздері 

Основыправа 

Bases of law 

3 1 

ЖМП 

НК PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 2 

ЖМП 

НК SIK -1107 

Қазақстанныңқазіргізамантарихы  

СовременнаяисторияКазахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1МЕ 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

БП НК ME -1201 Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

MathematicsinEconomics 

5 1 

БП НК EC -1204 Экономикалық теория 

Экономическая теория 

3 1 



EconomicTheory 

БП ТК Mik -1204 Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

3 2 

Жалпы білім беру модульдері (ЖБбМ) 

БП ТК Sta -1216 Статистика 

Статистика 

Statistics 

3 2 

БП ТК ECN -1217 Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

3 2 

Іс-тәжірибе модульдері 

ПМ 

PM 

Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

1 2 

Қосымша модульдер 

ҚМ EM Ақпараттықмәдениетнегіздері 

Основы информационной культуры 

FundamentalsofInformationCulture 

2 1 

ҚМ EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 1, 2 

 



Қосымша 2 

2017 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы, 2 курс 

Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

Пәндер атау ECTS 

бойынш

а 

кредитте

р саны 

Сем

естр 

Жалпы білім беретін модульдер (ЖБбМ) 

ЖМП 

НК 

Fil -1101 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

БПТК GRE -2204 Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulationofeconomy 

5 4 

БПТК BUA -2213 Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бухгалтерский учет и аудит 

Book keeping and audit 

5 4 

БПТК FRP -2214 Қаржы нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

5 4 

БПТК Fin -2204 Қаржы 

Финансы 

Finance 

5 4 

БПНК 

MEK -3301 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

Internationaleconomics 

5 3 

БПНК PK(R)Ya -

3201 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БПНК POIYa -

3204 

Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

3 3 

БПНК Mak -2201 Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 3 

БПНК Men -2201 Менеджмент 5 4 



Менеджмент 

Management 

БПТК 

Mar -2204 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

5 4 

Біліктіліктен тыс таңдау модульдері 

БП ТК R -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

5 4 

БП ТК OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

Іс-тәжірибе модульдері 

ПМ Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Field practice 

7 19 

Қосымша модульдер 

ҚМ EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 1, 2 

Барлығы   63  



Қосымша3 

2016 жылғыжиын бағдарламасының құрылымы, 3курс 

Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

Пәндер атау ECTS бойынша 

кредиттер саны 

Семестр 

Жалпы міндетті модульдер (ЖММ) 

БПТК 

OT -3201 

Еңбекақы төлеу 

Оплата труда 

Compensation 

7 5 

БПТК 

UTR -3202 

Еңбек ресурстарын басқару 

Управление трудовыми ресурсами 

Human Resource Management 

5 5 

БПТК 

NAL -3203 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

5 5 

БПТК 

EOP -3204 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Экономика и организация производства 

Economics and Production 

7 6 

ПП НК 

EP -3305 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

EconomyofEnterprises 

5 5 

БПТК 

IE -3206 

Инновациялық экономика 

Инновационная экономика 

Innovative economy 

5 6 

ПП НК 

Pre -3307 

Кәсіпкерлік 

Предпринимательство 

Entrepreneurship 

3 6 

БПТК 

OSP -3208 

Кәсіпорын құнын бағалау 

Оценка стоимости предприятия 

Evaluation of a company 

5 5 

БПТК 

SS -3209 

Стандартизациялау және сертификация 

Стандартизация и сертификация 

Standardization and certification 

5 5 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

БПТК GRE -2204 Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulationofeconomy 

5 4 

БПТК BUA -2213 Бухгалтерлік есеп және аудит 

Бухгалтерский учет и аудит 

5 4 



Book keeping and audit 

БПТК FRP -2214 Қаржы нарықтары және делдалдары 

Финансовые рынки и посредники 

Financial markets and intermediaries 

5 4 

БПТК Fin -2204 Қаржы 

Финансы 

Finance 

5 4 

БПНК 

MEK -3301 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

Internationaleconomics 

5 3 

БПНК PK(R)Ya -

3201 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БПНК POIYa -

3204 

Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

3 3 

БПНК Mak -2201 Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 3 

БПНК 

Men -2201 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

5 4 

БПТК 

Mar -2204 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

5 4 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері 

БП ТК 

IDP -3306 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Investment activities of the company 

5 6 

 

SES -3307 

Әлеуметтік - экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 

5 6 

БП ТК 

EPS -3308 

Өндірістік сала экономикасы 

Экономика производственной сферы 

The economy of the production sphere 

5 6 

Іс-тәжірибе модульдері 

ПМ Pr Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 
7 19 



Field practice 

Қосымша модульдер 

ҚМ EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 1, 2 

Барлығы   63  

 

 



Қосымша 4 

2015 жылғы жиын бағдарламасының құрылымы, 4 курс 

Пәндер 

циклі 

Пәдер 

коды 

Пәндер атау ECTS 

бойынш

а 

кредитте

р саны 

Сем

естр 

Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері 

Білім беру бағдарламасы: кәсіпорын экономикасы 

ПП ТК 

EPS -4301 

Өндірістік сала экономикасы 

Экономика производственной сферы 

The economy of the production sphere 

5 7 

ПП ТК 

BPP -4302 

Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау 

Бизнес планирование на предприятии 

Business planning at the enterprise 

5 7 

ПП ТК 

EK -4303 

Сапа экономикасы 

Экономика качества 

Theeconomicsofquality 

5 7 

ПП ТК 

IDP -4306 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Investment activities of the company 

5 7 

ПП ТК 

SES -4307 

Әлеуметтік - экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 

5 7 

ПП ТК 

URP -4308 

Кәсіпорында тәуекелдерді басқару 

Управление рисками на предприятии 

Enterprise risk management 

5 7 

Іс-тәжірибе модульдері 

ПМ 

Pr 

Өндірістік 

Производственный  

Production 

10 8 

 Pd Диплом алдындағыіс-тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

1 8 

Қосымша модульдер 

ҚМ EM Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 

27 1, 2 



Қорытынды аттестация модулі 

 MFE Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по специальности 

1 8 

 MFE Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

или сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам 

Writing and defence of diploma work (project) or 

handing over of state examinations on two profiling 

disciplines 

2 8 

 



Қосымша 1А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың төртінші жылы, 2018 жыл жиыны) 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Шет тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Пән коды: IYa -11101 

Пән типі: ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:1,2 семестр 

Кредиттер саны:10 кредит 

Оқытушының аты-жөні: фил.ғ.к., Тураров С.Қ., Абсеитова Е.М. 

Мақсаты -  бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар бойынша тілдің тәжірибелік шеберлігін 

қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер:Шет тілі- мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны: Ағылшын тілін оқыту қайталау және студенттердің білімі мен дағдыларындағы кемшіліктерді (кіріспе - түзету 

курсы) толтыру, қол жеткізілген оқыту деңгейін арттыру және білім беру бағдарламаларын әзірлеуге дайындықты қамтиды. Бағдарлама шет 

тілдерін оқып үйрену деңгейін бекітуді және жетілдіруді, лингвистикалық материалды жалпылауды, грамматикалық дағдыларды меңгеруді, 

тыңдау негізінде сөйлеуді жетілдіруді, лексикалық қорды кеңейтуді көздейді.  

Бұл кезең шет тілін әртүрлі байланыс түрлерінде тәжірибеде қолдану, оқудың негізгі түрлерін (оқу, танысу, қарау, іздестіру) игеруді 

жетілдіруге, ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және дамыту ақпарат көзі және негізі болып табылатын танысу және іздеуге арналған 

мәтін көлемін ұлғайтуға бағытталған. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті 

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет: ғылыми ақпаратты алу және тарату үшінөз таңдауы бойынша мамандығына сай әдебиетті оқу, қоғамдық-саяси 

сипаттағы әдебиеттерді оқу, алған ақпаратын аударма , аңдатпа, реферат түрінде безендіре білу, шет тілінде баяндама жасай білу.  

Дағдылануы тиіс: мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде 

дербес дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік 

беретін диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова.-М.: ДеКонт+ ГИС.-Ч.1.- 2015.-

639 с. 15c. 

2. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для бакалавров /Н.Б. Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 273 c. 



3. Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное пособие / Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2016. - 248 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

Пән коды:K(R)Ya -11102 

Пән типі: ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:1,2 семестр 

Кредиттер саны:10 кредит 

Оқытушының аты-жөні:аға оқытушылар Сапанова А.М., Ибраева М.К. 

Мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы ретінде саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; 

қарым-қатынастың, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды меңгеру құралы 

мемлекеттік тілді мойындау; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын мойындау. 

Пререквизиттері: Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Курс/пән мазмұны: 

Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және пәндік мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. 

Бұл коммуникативтік, тілдік, лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік 

тәсілге негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет:өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды алуға және таратуға арналған қазақ тіліндегі 

әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, алынған ақпараттарды аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; 

бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ 

тілінде баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: : мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде 

дербес дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік 

беретін диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

4. Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с упражнениями и ответами/ Е. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. – Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 



5. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан», 2016. 

6. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

4. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176 с. 

5. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях.-Алматы : 

Альманах, 2016. 

6. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное пособие по развитию навыков устной речи для студентов изучающих 

русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

Пән коды:OP -1113 

Пән типі: ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:3 кредита 

Оқытушының аты-жөні: з.ғ.к Дячук М.И., Байркенова Г.Т. 

Мақсаты: заңгерлік нұсқаулардың жалпы әлеуметтік бағыттылығы туралы түсінік беру, студенттердің заңнамалық жүйеде дұрыс 

бағдарлау дағдыларын қалыптастыру, олардың құқықтық мазмұнын нақты қоғамдық өмірдің оқиғаларымен байланыстыру қабілеті, онсыз 

құқықтық ойлаудың қарапайым дағдыларын дамыту мүмкін емес. 

Пререквизиттері: Философия, Қазақстан тарихы, Қоғамтану 

Курс/пән мазмұны: Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін барлық құқықтық негізді түбегейлі қайта құру қажет болды. Сонымен бірге, 

адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын сақтай отырып, құқықтық демократиялық мемлекет құру азаматтардың құқықтық санасын 

тәрбиелеумен байланысты.  Құқықтық хабардарлықтың жеткіліксіздігі елдегі заң мен тәртіптің жай-күйіне және құқықтық мемлекет құруға 

әсер етеді. Оның негізін индивид пен мемлекет арасындағы қарым-қатынас құрайды. Сондықтан «Құқық негіздері» курсын оқып-үйрену 

барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына және өзге де нормативтік актілеріне көп көңіл бөлінеді.  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек:  заң және мемлекеттің шығу тегіне негізгі теориялық көзқарастарды; микро және макроэкономика әдістемелерін; 

Істей алуы қажет:кәсіби қызметте гуманитарлық және қоғамдық ғылымдардың негізгі заңдары түсініктік-категориялық аппаратын 

қолдану, өз қызметінде кәсіптік лексиканы дұрыс қолдану; экономикадағы нақты жағдайларды микро және макроэкономика 

ұстанымдарымен  талдау. 



Дағдылануы тиіс экономикалық және құқықтық жағдайды талдау және бағалау негізінде тәуелсіз шешім қабылдауға; отандық және 

шетелдік ғылымды білу негізінде экономикалық және құқықтық ойлауға, қоғамның проблемаларын тұтас талдай алуға; 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ахметов, Е. Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. -50 экз 

2. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері: оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет.-50 экз 

3. Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет.-30 экз 

4. Қошқарбаев, Е. Е.Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. -50 экз 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) 

Information and communication technologies (in English language) 

Пәнкоды:IKT-1103  

Пәнтипі:ЖМП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқужылы:1-шіжыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:5 кредит 

Оқытушының аты-жөні: Белдеубаева Ж.Т. 

Мақсаты – студенттерді информатика негіздері, ақпараттандыру әдістерімен, жаңа компьютерлік техникамен таныстыру, сондай-ақ 

заманауи қол жетімді ақпараттық мүмкіндіктерді тәжірибеде  пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Информатика мектеп курсы 

Курс/пән мазмұны: 

Информатика пәні студенттердің информатика, заманауи компьютерлік архитектура, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлерді өлшемдерді статистикалық өңдеу, компьютерлік коммуникация негіздері, 

электрондық үкімет негіздерін білуді қамтамасыз етеді. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті 

Білуі керек: информатиканың негіздері, операциялық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктері, операциялық қабықшалар, мәтіндік 

процессорлар, электронды кестелер, деректер қорлары базалық т.сініктерін және оларды пайдаланудың жалпы әдістемелерін. 

Істей алуы қажет: компьютерлік жүйелерде және ақпараттық технологияларда бағдарлану, әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс 

жасау, түрлі тапсырмаларды шешу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, ғылым, білім, экономика және басқа да салаларда 

ақпараттық технологияларды қолдану. 

Дағдылануы тиіс: әлеуметтік бағдарламалар мысалында заманауи компьютерлік технологияларды іс жүзінде меңгеру  

Ұсынылатын әдебиет: 



1.Государственная программа «Цифравой Казахстан» (постанавление Правительства РК от 12декабря 2017г. № 827. 

2.Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 400 c. 

3.Гаврилов, Л.П. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 238 c. 

7. Baimukhamedov M. F.Information systems  : [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau, 2013. - 288 p 

4.Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационныетехнологии : учебник : в 2 ч.  : 

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с 

5.Information and communication technologies textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. : 

учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : textbook. - 2017. – 622с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

Пән коды: Mik -1204 

Пән типі:ОбОМ 

Курс/пән деңгейі:БД ОК 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:3кредит 

Оқытушының аты-жөні :э.ғ.к., Ситникова Е.С., аға оқытушы Жакибаева Л.Б. 

Мақсаты: студенттердің үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде экономиканың жұмыс істеу тетігін түсіну, сондай-ақ 

қазіргі мемлекеттік саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білімді алуы. 

Пререквизиттері:  Экономикалық ілім 

Курс/пән мазмұны: «Микроэкономика» студенттердің экономиканың жұмыс істеу тетігін үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар 

деңгейінде түсіну, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білім алуға бағытталған. Бұл өте маңызды, өйткені 

нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін көздейтін көптеген өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіз іс-әрекеттерімен анықталады 

және экономикалық шешімдерді мемлекеттік деңгейде қабылдау кезінде оларды ескеру қажет. «Микроэкономика» пәнінің негізгі 

мақсаттары: студенттердің теориялық білім меңгеруі және оларды экономикадағы тәжірибелік мәселелерге қолдану мүмкіндігі; 

тұтынушылық сұраныс теориясы мен еңбекпен қамтамасыз ету теориясы негізінде жеке тұтынушылық мінез-құлықты экономикалық талдау. 

Құзыреттіліктері: кәсіби 

Білуі керек: 

- микроэкономикалық әдіснама 



- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-

құлқын бағалау үшін нарықтық тепе-теңдік түсінігі және салыстырмалы статика әдісі 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдікке қалай қол жеткізіледі, нарықтың жетілмегендігі және мемлекеттік араласудың қажеттілігін 

түсіндіре білуі 

Істей алуы қажет: 

 - әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-

құлқын бағалау үшін салыстырмалы статика әдісін қолдану 

- өз елінде, шетелде қоғам өмірі және экономикалық құбылыстарды, қарым-қатынастарды  білу. 

- нарықтың жетілмеуі және мемлекеттік араласудың қажеттілігі туралы түсіндіре алу. 

Дағдылануы тиіс:  

- экономикалық жағдайды талдау және бағалау негізінде тәуелсіз шешім қабылдауға. 

- микроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдауға. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Мұхамедиев Б.М. Микроэкономика : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2016.-308 бет.- 5 экз. 

2. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

360 бет.- 20 экз. 

3.Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие/Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 20 

4.Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс: [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 

5.Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. – 5 экз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Пән коды: Sta -1216 

Пән типі:БП ТК 

Курс/пән деңгейі:бакалавриат 

Оқу жылы:1-ші жыл 

Оқу семестрі:2 семестр 

Кредиттер саны:5кредит 

Оқытушының аты-жөні :э.ғ.к., Мухамедиева А.Г. 



Мақсаты: студенттердің үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде экономиканың жұмыс істеу тетігін түсіну, сондай-ақ 

қазіргі мемлекеттік саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білімді алуы. 

Пререквизиттері:  Экономикалық ілім, Микроэкономика, Математика, Информатика,  

Курс/пән мазмұны: «Микроэкономика» студенттердің экономиканың жұмыс істеу тетігін үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар 

деңгейінде түсіну, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білім алуға бағытталған. Бұл өте маңызды, өйткені 

нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін көздейтін көптеген өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіз іс-әрекеттерімен анықталады 

және экономикалық шешімдерді мемлекеттік деңгейде қабылдау кезінде оларды ескеру қажет. «Микроэкономика» пәнінің негізгі 

мақсаттары: студенттердің теориялық білім меңгеруі және оларды экономикадағы тәжірибелік мәселелерге қолдану мүмкіндігі; 

тұтынушылық сұраныс теориясы мен еңбекпен қамтамасыз ету теориясы негізінде жеке тұтынушылық мінез-құлықты экономикалық талдау. 

Құзыреттіліктері: кәсіби 

Білуі керек: 

- микроэкономикалық әдіснама 

- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-

құлқын бағалау үшін нарықтық тепе-теңдік түсінігі және салыстырмалы статика әдісі 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдікке қалай қол жеткізіледі, нарықтың жетілмегендігі және мемлекеттік араласудың қажеттілігін 

түсіндіре білуі 

Істей алуы қажет: 

 - әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-

құлқын бағалау үшін салыстырмалы статика әдісін қолдану 

- өз елінде, шетелде қоғам өмірі және экономикалық құбылыстарды, қарым-қатынастарды  білу. 

- нарықтың жетілмеуі және мемлекеттік араласудың қажеттілігі туралы түсіндіре алу. 

Дағдылануы тиіс:  

- экономикалық жағдайды талдау және бағалау негізінде тәуелсіз шешім қабылдауға. 

- микроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдауға. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Долгова, В.Н. Теория статистики: Учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 245 c. 

2. Байдильдина А.М. Статистика: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.-238 бет. 

3. Статистика: оқу құралы/А.Г.Мухамедиева, А.С.Асубаева, Г.К.КойшиноваӨскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2015.-169 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Мәдениеттану 

Культурология 



Culturology 

Пән кодыKul -1109 

Пән типіБП ТК 

Курс/пән деңгейі бакалавриат 

Оқу жылы1-ші жыл 

Оқу семестрі1 семестр 

Кредиттер саны 3кредит 

Оқытушының аты-жөні т.ғ.к. Шуршитбай Б.Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты:студенттерге мәдениетті - адамдардың ұжымдық өмірінің негізі ретінде түсіндіру. 

Пререквизиттері:Философия, Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану 

Курс/пән мазмұны: мәдениеттанудың негізгі объектісі болып тұтас, функция, адам тұрмысының ерекшелігі табылады. 

Мәдениеттанудың теориялық және әдіснамалық нұсқаларының алуан түрлілігі мәдениеттің өзінің көп өлшемді сипатына байланысты. Бұл 

курс студенттерге өз мәдениетін жүзеге асырудың нысаны ретінде білімді және мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді; тұтастай алғанда жеке 

және қоғамның әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру жүйесі ретінде; қоршаған ортада шындықты тану, түсіну және бағалаудың кумулятивтік 

жүйесі ретінде; символдық мәдениет тілдерінде, жеке тұлғалар мен қоғамдардың өзара әрекеттесу жүйесі арқылы берілетін әлеуметтік 

маңызды ақпаратпен алмасу құралы ретінде; жергілікті мәдени ерекшеліктерден ерекшеленетін әлеуметтік тұтастық ретінде түсінуді береді.  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек: 

 - мәдениет мәнін, оның даму заңдылықтарын, 

- мәдени дәстүрлер, құндылықтар мен нормаларды, 

- әлемдік мәдениеттің дамыуның негізгі кезеңдерін. 

Істей алуы қажет:  

- мәдениеттанушылық сипаттағы мәселелерді талдау, 

- әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды қабылдау, мәдениетаралық үнқатысуды жүргізу 

Дағдылануы тиіс: 

мәдениеттанудың түсініктік-категориялық аппаратын игеруге. 

Ұсынылатын әдебиет: 

6. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 

2016. - 144 c. 

7. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

8. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. 

Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

9. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : Нур-Принт, 2017.-370 бет. 

10. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 



Қосымша 2А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың екінші жылы, 2017 жыл жиыны) 

Курс/пән/юнит атауы 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Пән кодыFil -2104 

Пән типіЖБбП НК 

Курс/пән деңгейі бакалавриат 

Оқу жылы1-ші жыл 

Оқу семестрі2 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні т.ғ.к. Шуршитбай Б., фил.ғ.к. Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты:қазіргі заманғы күрделі және құбылмалы әлемде болашақ мамандардың барабар дүниетанымдық бағдарларын 

қалыптастыруға септігін тигізеді   

Пререквизиттері:Философия, Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану 

Курс/пән мазмұны: мәдениеттанудың негізгі объектісі болып тұтас, функция, адам тұрмысының ерекшелігі табылады. 

Мәдениеттанудың теориялық және әдіснамалық нұсқаларының алуан түрлілігі мәдениеттің өзінің көп өлшемді сипатына байланысты. Бұл 

курс студенттерге өз мәдениетін жүзеге асырудың нысаны ретінде білімді және мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді; тұтастай алғанда жеке 

және қоғамның әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру жүйесі ретінде; қоршаған ортада шындықты тану, түсіну және бағалаудың кумулятивтік 

жүйесі ретінде; символдық мәдениет тілдерінде, жеке тұлғалар мен қоғамдардың өзара әрекеттесу жүйесі арқылы берілетін әлеуметтік 

маңызды ақпаратпен алмасу құралы ретінде; жергілікті мәдени ерекшеліктерден ерекшеленетін әлеуметтік тұтастық ретінде түсінуді береді.  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек: 

 - мәдениет мәнін, оның даму заңдылықтарын, 

- мәдени дәстүрлер, құндылықтар мен нормаларды, 

- әлемдік мәдениеттің дамыуның негізгі кезеңдерін. 

Істей алуы қажет:  

- мәдениеттанушылық сипаттағы мәселелерді талдау, 

- әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды қабылдау, мәдениетаралық үнқатысуды жүргізу 

Дағдылануы тиіс: 

мәдениеттанудың түсініктік-категориялық аппаратын игеруге. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 Орта ғасыр философиясы. 

- 400 бет. - (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

2. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-84 



3. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет.-88 экз 

4. Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 экз 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

Пән коды Fin -2215 

Пәннің түрі БП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 2жыл 

Оқу семестр 4 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к., аға оқытушы Жапарова А.М. 

Мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін алу, теорияны қаржылық жұмыс тәжірибесімен байланыстыру қабілеті.  

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Математика 

Курстың мазмұны/пәннің:Курс - шығармашылық ойлаудың дамуы, болашақ мамандардың тұрақты объективті дүниетанымын 

қалыптастыру, студенттерге қаржылық категориядағы теориялық және тәжірибелік сабақтарды, тұжырымдамалар, терминдер, олардың 

жіктелуі, әлеуметтік-экономикалық процестердің маңызы мен орны беретін негізгі оқу пәні. пәннің мақсаты-ақ қаржы ұйымын ұйымдастыру 

нысандарының өзара байланысы мен өзара әрекеттесуін және оларды қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларында 

оларды қолдану әдістерін түсінуге қол жеткізу болып табылады. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- кәсіпкерлікті басқару жүйесінде қаржының орны мен маңыздылығы; 

- жоспарлау кезінде пайдаланылатын қаржылық есеп айырысу жүйесі; 

- қаржылық жоспарлау мен бақылау функцияларын жүзеге асыру әдістемесі; 

Істей алуы тиіс: 

- бюджетті есептеу және кәсіпорын үшін қаржы жоспарларын дайындау; 

- «шығыстар - көлем - пайда» арақатынасын талдау; 

- ауытқулардың факторлық талдауын жүргізу; 

Дағдылануы тиіс: 



- әртүрлі деңгейлерде қаржылық көрсеткіштерді есептеуде практикалық дағдыларды меңгеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Купешова Б.Қ. Фирмалар қаржысы: оқу құралы.-Алматы: қазақ университеті, 2015.-178 бет.-3 экз. 

2. Шайханова Н. К.Финансы региона [Текст]: учеб. пособие/М-во образования и науки РК.-Усть-Каменогорск: Бере: Изд-во ВКГУ, 

2014. - 186 с.-15 

3. Нұрымов  А.А., Бұлақбай Ж.М. Қаржы менеджменті: оқулық.-Алматы : Эверо, 2015.-336 бет.- 

4.  Сапаралиев Т.Ж. Қаржы: сызбалар және кестелер: оқу құралы.- Қарағанды : Medet Group, 2014.- 135 бет. 

5. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Publicregulation of economy 

ПәнкодыGRE -2205 

Пән типіБП ТК 

Курс/пән деңгейі бакалавр 

Оқу жылы2-ші жыл 

Оқу семестрі3 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні аға оқытушы Ахметова Л.М. 

Мақсаты экономика мен мемлекеттік экономикалық саясатты мемлекеттік реттеудің кешенді және әртүрлі құбылыстарын тәуелсіз 

талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Макроэкономика 

Курс/пән мазмұны: Экономикадағы мемлекеттің рөлін талдау, экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесі, экономикалық циклдың 

әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік әсер ету әдістері мен құралдарын талдау, Қазақстандағы экономикалық дамудың 

проблемалары мен перспективаларын зерттеу, экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-теориялық негіздері, экономиканы мемлекеттік 

реттеу әдістемесі, экономика, экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі, экономикалық өсу: мемлекеттің негізгі факторлары 

мен шараларын қамтамасыз ету, мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастыру мен қалыптастыру тетіктері, ұтымды жұмыспен қамту 

және халықты әлеуметтік қорғау, мемлекеттік реттеудің фискалдық әдістері, мемлекеттің ақша-кредит саясаты, жер ресурстарын тиімді 

пайдалану жөніндегі мемлекеттік шаралар және қоршаған ортаны басқару. 

Құзыреттіліктері: зерттеу, кәсіби 

Білуі керек: 

- негізгі ұғымдар, теориялық негіздер, экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы негізгі түсініктер, экономиканы мемлекеттік реттеу, 

мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттестігі; 



- экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары; 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі тетіктері. 

Істей алуы қажет: 

-  мемлекеттің, экономиканың және бизнестің дамуымен экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы себеп-салдарлық 

қатынастарды анықтау кезінде алынған білімдерді пайдалану; 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің құбылыстарын, процестерін, тетіктерін, нәтижелерін және әсерін дербес талдау және бағалау.  

Дағдылануы тиіс: 

- статистикалық көздермен және нормативтік құқықтық актілермен оқу, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау; 

- рефераттар, құрылымдық және логикалық диаграммаларды, кестелерді жасау, сұрақтарға жауаптар жасау және талдау.Ұсынылатын 

әдебиет: 

1. Сейтхожина Д. А. Государственное регулирование экономики [Текст]: учеб. пособие /Д. А.Сейтхожина. Алматы: TechSmith,2018.-

272 с. - 15 

2. Ғиззатова А.И. Макроэкономика: оқу құралы. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет. – 20 экз. 

3.Региональная экономика. Учебное пособие: Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов - Санкт-Петербург, КноРус, 2015 г.- 272 с. 

4.Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика. Учебник: - Москва, Юрайт, 2015 г.- 552 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: зерттеушілік, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

Пән коды: РK(R)Ya -2218 

Пән типі: БП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:2-ші жыл 

Оқу семестрі:3 семестр 

Кредиттер саны:3 кредит 

Оқытушының аты-жөні:ф.ғ.к. Демченко Л.Н. 

Мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы ретінде саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; 

қарым-қатынастың, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды меңгеру құралы 

мемлекеттік тілді мойындау; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын мойындау. 

Пререквизиттері: Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Курс/пән мазмұны: 



Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және пәндік мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. 

Бұл коммуникативтік, тілдік, лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік 

тәсілге негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы қажет:өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды алуға және таратуға арналған қазақ тіліндегі 

әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, алынған ақпараттарды аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; 

бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ 

тілінде баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: : мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде 

дербес дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік 

беретін диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с упражнениями и ответами/ Е. Романенко. - 6-е изд., 

перераб. – Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

2.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. Алматы: «Рауан», 2016. 

3.Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

Курс/пән/юнит атауы 

 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-orientedforeignlanguage 

Пән коды: POIYa -2219 

Пән типі: БП НК 

Курс/пән деңгейі: бакалавриат 

Оқу жылы:2ші жыл 

Оқу семестрі:3 семестр 

Кредиттер саны:3 кредит 

Оқытушының аты-жөні: фил.ғ.к., Тураров С.Қ., Абсеитова Е.М. 

Мақсаты -  бағдарламаға енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар бойынша тілдің тәжірибелік шеберлігін 

қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер:Шетел тілі «(бакалавриат деңгейлері В1, В2). 



Курс/пән мазмұны: Шет тілін оқытудың негізі - студенттерге көп тілді және көп мәдениетті кәсіби ортаға (геоэкология және 

геохимия) интеграциялауға мүмкіндік беретін шет тілдік (мәдениетаралық) кәсіптік бағдарланған коммуникативтік (кәсіби-

коммуникативтік) құзыретті дамыту. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті 

Білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

Істей алуы ғылыми-танымдық ақпаратты қабылдау және беру, әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқып-үйрену үшін шет 

тілінде мамандық бойынша өз таңдаулы әдебиеттермен танысу; аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпараттарды 

шығару; бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты 

шет тілдеріндегі баяндамалар мен баяндамалар жасайды. 

Дағдылануы тиіс: мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде 

дербес дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына 

қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік 

беретін диалогтық сөйлеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. English for Managers: Учебное пособие / И.П. Агабекян. - М.: Проспект, 2015. - 

352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

273 c. 

3.Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное пособие / Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2016. - 248 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

Пән кодыMak -2221 

Пән типіБП НК 

Курс/пән деңгейі бакалавр 

Оқу жылы2-ші жыл 

Оқу семестрі3 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні аға оқытушы Ахметова Л.М. 

Мақсаты нарықтық жүйелерді макроэкономикалық талдаудың заманауи әдістемесі мен әдістерін меңгеру, сондай-ақ 

макроэкономикалық тепе-теңдік, толық жұмыспен қамту, экономикалық өсу, баға деңгейінің тұрақтылығы және т.б. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Микроэкономика, Математика, Информатика 



Курс/пән мазмұны: Курс қазіргі заманғы нарықтық экономиканың теориялық білімдерін тереңдету, экономикалық өсу факторларын 

зерделеу, ұлттық нарықтың теңгерімін қамтамасыз ету механизмін ескере отырып, экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін түсіну, ұлттық 

экономиканың дамуын болжамдау үшін макроэкономиканы білу қабілетін қолдану болып табылады. Заманауи макроэкономиканы білу 

негізінде экономика мамандықтары бойынша экономикалық мамандықты қалыптастырады. Қазақстан Республикасында және одан тыс 

жерлерде негізгі экономикалық құбылыстарды өз бетінше бағалау мүмкіндігі. 

Құзыреттіліктері:  кәсіби 

Білуі керек: макроэкономикада қолданылатын санаттар мен ұғымдар 

Істей алуы қажет: тәжірибеде жинақталған білімді қолдана білу 

Дағдылануы тиіс:макроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдау; сыни ойлау дағдыларына ие 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)-88 

2. Ахметова, Л. М. Макроэкономикадан практикум : оқу-әдістемелік құрал / Л. М. Ахметова, Ж. Б. Кинашева, Е. С. Ситникова. - 

Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 110 бет. – 20 экз 

3. Ғиззатова А.И. Макроэкономика : оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет. 

4. Ахметова, Л. М. Макроэкономикадан практикум : оқу-әдістемелік құрал / Л. М. Ахметова, Ж. Б. Кинашева, Е. С. Ситникова. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 110 бет. 

5. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

360 бет.- 20 экз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: зерттеушілік, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

Пән кодыMen -2223 

Пәннің түрі БП МК 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 2жыл 

Оқу семестр 4 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к., аға оқытушы Сактаев А.А. 

Мақсаты: Курстың теориялық-методологиялық көзқарасы - нарықтық қатынастар жағдайында басқару теориясы мен практикасын 

меңгеру және қолдану. 

Пререквизиттері: 



Экономикалық ілім, Микроэкономика 

Курстың мазмұны/пәннің:басқарудың пәні мен әдісі; Қазақстанда басқарудың мәні мен ережелері; басқарудың әдістемелік негіздері; 

Ұйым тұжырымдамасы және оның түрлері; ұйымның ішкі және сыртқы ортасы; ақпарат беру, басқару; басқарудағы қарым-қатынас; 

басқарушылық басқарудағы басқарушылық шешімдер; экономикалық басқару әдістері; әлеуметтік-психологиялық басқару әдістері; 

басқарудың ұйымдастырушылық және құқықтық әдістері; басқару функциялары; басқарудағы жоспарлау; басқару функциясы ретінде 

басқару; басқарудағы мотивация.Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- теорияның, тәжірибенің эволюциясы: 

- Қазақстан менеджментінің ерекшеліктері, басқару жүйесі ретінде ұйым: 

- персоналды басқару принциптері, биліктің түрлері; 

- өзін-өзі басқару және көшбасшылық; 

- нарықтық зерттеу әдістері; 

Істей алуы тиіс: 

- маркетингті басқару әдістерін пайдалану және пайдалану;  

- шешім қабылдау; 

- қақтығыстарды, түңілістерді, ұйымдағы өзгерістерді басқару және басқару тиімділігін бағалау; 

Дағдылануы тиіс: 

- ұйымның табысына әсер ететін факторларды анықтауды үйрену; 

- байланыс процесін дұрыс ұйымдастыру; 

- тиімді шешім қабылдау; 

- стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру; 

- ұйымның құрылымын анықтау; 

- персоналды ынталандыру; 

- жанжалды жағдайларды болдырмау, оларды шешу жолдары; 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2016. - 672 c. 

2. Гриффин Р.У. Менеджмент : оқулық.- 12 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-768 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

3. Сактаева А. А. Менеджмент  : оқу құралы / А. А. Сактаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

151 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Маркетинг 

Маркетинг 



Marketing 

Пән кодыMen -2223 

Пәннің түрі БП ТК 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 2жыл 

Оқу семестр 4 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к Сактаева А.А. 

Мақсаты: теориялық негіздерді және маркетингтің категориялық-тұжырымдамалық аппаратурасын зерттеу, сондай-ақ кәсіпорын 

қызметіндегі маркетинг элементтерін және принциптерін қолданудағы тәжірибелік дағдыларды меңгеру.  

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Математика, Информатика, Эконометрика 

Курстың мазмұны/пәннің:Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары. Маркетингті басқару және бақылау. Нарықты 

сегменттеу және тауарларды болжау. Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты. Баға және баға белгілеу стратегиясы. Бөлу және тауар айналымы 

жүйесі. Тауарлар мен қызметтерді жылжыту. Маркетингтік ақпарат және маркетингтік зерттеулер жүйесі. Маркетингтік орта және оның 

компоненттері. Маркетингті стратегиялық жоспарлау. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- негізгі нарықтық түсініктер; 

- маркетингтің түрлері мен міндеттері; 

- маркетингті басқарудың ұйымдастыру формалары; 

-маркетингтік зерттеулердің рәсімі мен әдістері; 

- компанияның маркетингтік ортасы; 

- стратегиялық маркетингті жоспарлау процедурасы; 

- клиенттік нарықтардың ерекшеліктері. 

Істей алуы тиіс: 

- маркетингтік тапсырмаларды сұраныстың әр түрлі деңгейлеріне сәйкес анықтау; 

- тауарлардың әртүрлі түрлері үшін мақсатты нарықты таңдау; 

- тұтынушы мінез-құлқындағы маңызды факторларды анықтау; 

Дағдылануы тиіс: 

- бастапқы деректерді алу арқылы маркетингтік зерттеулер жүргізу; 

- маркетингтік құралдарды әзірлеу; 

- тауарларды нарыққа шығару. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга/Ф. Котлер, А. Гари. - М.: Вильямс, 2016. - 752 c. 

5. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие/Ю.В. Морозов. - М.: Дашков и К, 2016. - 148 c. 

6. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: Учебное пособие /И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 383 c. 

7. Реброва, Н.П. Основы маркетинга: Учебник и практикум для МПО/Н.П. Реброва. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 277 c. 



8. Есимжанова С.Р. Маркетинг. - Алматы: Аян Эдет, 2013г. 

9. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері : оқулық  - Алматы : Эверо, 2014.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

Пәнкоды R -2201 

ПәнтипіБП ТК 

Курс/пәндеңгейі бакалавриат 

Оқужылы2-шіжыл 

Оқу семестрі4 семестр 

Кредиттер саны 5кредит 

Оқытушының аты-жөні т.ғ.к. Шуршитбай Б.,Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсаты:әлемге қатысты діни көзқарастың ерекшеліктерін, діни білімнің әлеуметтік-мәдени негіздерін, қазіргі әлемдегі діннің орны 

мен рөлін түсінуді қалыптастырады. 

Пререквизиттері:Мәдениеттану, Философия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Курс/пән мазмұны: Дін адамзаттың әлемдік мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. Демек, мәдениетті адам міндетті түрде 

дінге сенушу болуы мүмін емес, бірақ ол, әрине, басқалардың сенімін құрметтейді және ұлы діни ілімдердің негізгі постулаттарын біледі. 

Сондықтан дін туралы айтатын болсақ, осы құбылыстың моральдық тұрғыдан келешегін елемеуге болмайды. Мейірімділіктің, 

жанашырлықтың, сезімталдықтың, қайырымдылықтың уағызы - бұл дүниежүзіндегі көптеген діндердің бірыңғай моральдық-адамгершілік 

негізі. Сенім мәселелеріне үндеу студенттерге болашақ мамандықтың мәнін қайта қарауға көмектеседі, емделудің себебі адамға бағытталған, 

яғни адамға бағытталған қайырымды, мейірімді және әділ іс-әрекетке байланысты, іс-әрекеттерге арналған басымдықтарды және 

клиенттермен қарым-қатынас принциптерін тұжырымдауға көмектеседі, адамның жаны үшін. Сенім, әрине, кәсіпқой адамға өзі үйретуге 

көмектеседі, өйткені ол әлі күнге дейін Л.Н. Толстой: «Сенім - бұл өмірдің мағынасын түсіну және осы түсініктен туындайтын 

міндеттемелерді тану».  

Құзыреттіліктері: әлемдік көзкарастық 

Білуі керек: 

- пәннің мәні және діни зерттеулердің негізгі категориясы; 

- діннің пайда болуының негізгі теориясы; 

- әлемдік діндердің классификациясы мен ерекшеліктері; 

- Қазақстан Республикасындағы діни ахуалдың ерекшеліктері. 

Істей алуы қажет:  

- дәлелді, демонстрациялық түрде осы немесе басқа діни проблемаға өз көзқарастарын білдіру және негіздеу, 



- басқа позицияны қабылдауға төзімді. 

Дағдылануы тиіс: 

- діни құбылыстар мен процестерді талдау; 

- діни әдебиетпен жұмыс істеу; 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Экземпляры: всего:88 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(76)-88 экз 

3.Голикова В.И. Политика Республики Казахстан в религиозной сфере – Алматы, 2011. 

4.Закон Республики Казахстан О религиозной деятельности и религиозных объединениях от 11 октября 2011 – А.: Юрист, 2011. 

5.Нысанбаев А.Н. Глобализация и проблемы межкультурного диалога – В 2-х т. – Алматы: Компьютерно-издательский центр 

Института философии и политологии МОН РК, 2004. 

6.Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. – М.: Центр, 2000 – 240 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

http://www.alleng.ru/d/relig/relig006.htm


Қосымша 3А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың үшінші жылы, 2016 жыл жиыны) 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Салық және салық салу  

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

Пән коды NAL-3209 

Пәннің түрі БП ТК 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / профессорэ.ғ.к. Шайханова Н.К. 

Мақсаты: салық салу саласындағы білімк деңгейін көтеру, практикалық есептеулердің дағдыларын меңгеру және түсіну, салықтарды, 

алымдарды есептеу және төлеу әдістемесін, Қазақстан Республикасының бюджетіне және бюджеттен тыс қорларына төлем жасау.  

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Макроэкономика Микроэкономика, Қаржы 

Курстың мазмұны/пәннің:Экономикалық құбылыс ретінде салық барлық қоғам өмірінде үлкен рөл атқарады. Бюджеттік, реттеуші, 

қайта бөлу функцияларын орындау, бюджетке төленетін міндетті төлемдер халық шаруашылығын дамыту, мемлекеттік функцияларды 

орындау және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін негіз болып табылады. Қазақстан халқына жолдауында  " әлемдегі бәсекеге барынша 

қабілетті 50 елдің қатарына кіру Стратегиясы кездейсоқ емес. "Қазақстан-жаңа серпіліс жасау қарсаңында" жолдауында Н.А.Назарбаевтың 

айтуынша, салық және кеден саясатын реформалау,  барлық экономикалық жаңару саясатының және біздің елдің дамуында серпілісті 

қамтамасыз етуде маңызды құралы болуы керек. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- салық салудың нормативтік-құқықтық базасы; 

- салықтың мәні, түрлері және функциялары; 

- салық жүйесінің негізгі ұғымдарының мазмұны; 

Істей алуы тиіс: 

- әр салық пен төлем үшін салық базасын анықтайды; 

- салық ставкасын таңдау; 

Дағдылануы тиіс: 

- салық сомасын есепке алу; 

- салық декларациясын толтыру 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов/А. А. Нурумов [и др.]. - Астана: Фолиант, 2018. - 736 с.10 

2.Ермекбаева Б.Ж. Салық салу негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-196 бет 



3.Қалыбекова Д.Б. Салық және салық салу: оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2012.-320 бет.- Салықтар және салық салу : оқулық. – 

Б.Ж. Ермекбаева [және т.б.]. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 598 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Еңбек ресурстарын басқару 

Управление трудовыми ресурсами 

Human Resource Management 

Пән кодыUTR- 3211 

Пәннің түрі КП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 5 кредит 

Дәріскер / аға оқытушыларРахметова А.К., Асубаева А.С. 

Мақсаты: «Еңбек ресурстарын басқару» - еңбек ресурстарын басқару және еңбек нарығының қалыптасуы мен жұмыс істеуі 

мәселелері, сондай-ақ халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясатын іске асыру тетіктері туралы болашақ кәсіби жұмысына қажетті 

жүйелі білімдерді қалыптастыру. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Макро-микроэкономика, 

Курстың мазмұны/пәннің:«Еңбек ресурстарын басқару:» қоғамның ең маңызды өндіргіш күштерді сандық және сапалық 

сипаттамаларын әзірлеу арналған - еңбек күші, олардың мәні, негізгі принциптері және осы экономикалық санаттар пайдаланылатын еңбек 

нарығын реттеу және өсiмiн молайту тұтастай жұмыс күшінің, сондай-ақ саласында мемлекеттік саясатты іске асыру механизмі: халықты 

және адам ресурстарына, олардың қатысы, еңбек ресурстарының ұтқырлығын және көші жұмыс жалпы жұмыс күші, экономикалық 

тұрғыдан белсенді халық, және басқалар. 

Құзыреттілік: кәсіби 

Білу тиіс:  

- Қазақстандық менеджмент теориясының, тәжірибесінің, ерекшеліктерінің эволюциясы; 

- басқару жүйесі ретінде ұйымдастыру, персоналды басқару принциптері; 

- билік формалары, өзін-өзі басқару және маркетингтік зерттеулердің көшбасшылық әдістері. 

Істей алуы тиіс: 

-функцияларды орындау   және маркетинг менеджмент әдістерін пайдалану; 

- шешім қабылдау; 

- қақтығыстарды, түңілістерді, ұйымдағы өзгерістерді басқару және басқару тиімділігін бағалау. 

Дағдылануы тиіс: 



- басқару шешімдерін негіздеу және қабылдау кезінде маркетинг терминологиясының болуы; компанияның миссиясын анықтау, 

маркетингтік стратегияларды әзірлеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами.Теория и практика: Учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015. - 688 c. 

2. Генкин, Б.М. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

464 c. 

3. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров/А.В. Дейнека, В.А. Беспалько.- М.: Дашков и К, 

2016.- 392 c. 

4. Дементьева, А.Г. Управление человеческими ресурсами: Теория и практика: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. Соколова. - М.: 

Аспект-Пресс, 2015. - 352 c. 

5. Исаева, О.М. Управление человеческими ресурсами: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О.М. Исаева, Е.А. 

Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 244 c. 

6. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 235 c. 

7. Кафидов, В.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие Стандарт третьего поколения / В.В. Кафидов. - СПб.: 

Питер, 2013. - 208 c. 

8. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-менеджмента: Учебное пособие / И.К. Макарова. - 

М.: Дело АНХ, 2015. - 422 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Кәсіпкерлік 

Предпринимательство 

Entrepreneurship 

Пән коды Pre -3304 

Пәннің түрі КП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / аға оқытушыларРахметова А.К., Асубаева А.С. 

Мақсаты: «Кәсіпкерлік» пәнін оқыту бизнес ұйымдастырудың ғылыми-практикалық негіздерін, оларды жоспарлау әдістерін және 

заманауи нарықтық жағдайлардағы іске асыру дағдыларын игеру болып табылады. 

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы 



Курстың мазмұны/пәннің:Курс студенттермен жұмыс істеуге арналған және оларға кәсіби өзін-өзі анықтауда, кәсіпкерлік қызметтің 

негіздерімен және оның ерекшеліктерімен танысу үшін көмектесуге шақырылған. Қазіргі заманғы қоғамдағы кәсіпкерлік белсенділікті жиі 

кеңінен тарату. Көптеген адамдар басқаларға жұмыс істеуді қалайды. Оқушыларға өз бизнесін жүргізу ерекшеліктерін, мүмкін «суасты» 

тастарын білу маңызды. 

Бұл курс студенттерге кәсіпкерлік ойлауды дамытуға көмектесуі керек. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

кәсіпкерлік іс-әрекеттің теориялық негіздері; 

- шағын бизнесте идеялардың пайда болуынан бастап жаңа компанияны құрғанға дейін кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру механизмі 

; 

- кәсіпкерлік қызметті тиімді басқару негіздері 

Істей алуы тиіс: 

- жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау және бизнес-идеяларды қалыптастыру; 

- жаңа компаниялардың ұйымдық-құқықтық формасын таңдау; 

- компанияның даму бағдарламасын әзірлеу; 

- жаңа ұйымдарды құру және дамыту бойынша бизнес-жоспарды әзірлеу; 

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды бағалау; 

- іскерлік қызметтің тиімділігін қадағалау және талдау. 

Дағдылануы тиіс: 

- бизнес жүргізу кезінде тәуекелдерді басқару әдістері; 

- бизнес-жоспарлау технологиясы; 

- кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдаудың заманауи әдістері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік : оқу құралы.-Алматы : Экономика, 2014.-440 бет. 

2. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани 

жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

3. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. для вузов/В. Н. Наумов; под ред. Г.Л. Багиева.-М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 313 с. - 1 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Халықаралық экономика 

Международная экономика 

International economics 

Пән кодыMEK -3305 



Пәннің түрі КП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / аға оқытушылар Галяпина Г.В., Жакибаева Л.Б. 

Мақсаты: пән халықаралық экономикалық құқықтың көздері, оның негізгі қағидаттары, халықаралық құқық саласының 

институттарының қалыптасуы мен жұмыс істеу процесі, мемлекеттік мүдделерге жету үшін сыртқы экономикалық функцияларды 

орындайтын мемлекеттік органдардың орны мен рөлі туралы білімді біртұтас жүйе бойынша маман даярлаудан тұрады. 

Пререквизиттері:Экономикалық ілім, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы 

Курстың мазмұны/пәннің:халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге асырудың қазіргі заманғы сатысында, Қазақстанның 

әлемдік экономикадағы орны ретінде зерттеу. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- дүниежүзілік экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері, халықаралық экономикалық қатынастардың сипаты мен 

нысандары және оларды қазіргі кезеңде реттеу жолдары, Қазақстанның әлемдік экономикадағы орны. 

Істей алуы тиіс: 

- экономикалық құбылыстарды, процестер мен институттарды әлемдік деңгейде өзара байланыстыруды талдау, нақты жағдайларды 

талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау, 

- тәуекелдерді бағалаудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларын ескере отырып, 

оларды шешу жолдарын ұсынады, 

- сауда саясатының әр түрлі әдістерін қолданудың салдарын есептеп, экономикалық және әлеуметтік ақпарат көздерін пайдалану, 

- алынған теориялық және эконометриялық модельдер негізінде экономикалық агенттердің мінез-құлқын болжау үшін алынған 

тапсырма туралы ақпаратты іздеу. 

Дағдылануы тиіс: 

- экономикалық зерттеулер әдістерін қолдану; 

- экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістері; стандартты теориялық және 

эконометриялық үлгілерді пайдалана отырып, экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен әдістері;  

- әлемдік деңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу және 

талдау әдістері; 

- өзіндік жұмыс дағдысы, өзін-өзі ұйымдастыру және нұсқауларды орындауды ұйымдастыру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Байгісиев М. Қ. Халықаралық транспорт операциялары: оқу құралы/М. К. Байгісиев, Ж. А. Оспанбаев. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. - 197 бет. – 5 экз 

2. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас.-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім.-88 

3 Нурпеисова Ә.К., Сабитова С.Н. Халықаралық экономика және халықаралық коммерциялық іс : оқу құралы.- Алматы : Изательство 

Lem, 2014.-184 бет.-5 экз 

4. Нұрпейіс Е. Әлемдік экономика негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : Medet Group, 2014.- 125 бет.-30 экз 



Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Economy of Enterprises 

Пән коды UPZ -3206 

Пәннің түрі КП МП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / э.ғ.к., аға оқытушы Сактаев А.А., э.ғ.д., профессор Кайгородцев А.А. 

Мақсаты: Нарықтық жағдайда бизнесті жүргізудің формалары мен әдістерінің негізінде студенттерге кәсіпорын деңгейінде 

шаруашылық жүргізуді үйрету. 

Пререквизиттері: 

Экономикалық ілім, Микроэкономика 

Курстың мазмұны/пәннің:Кәсіпорындардың техникалық экономикалық көрсеткіштерімен өндірістің материалдық-техникалық және 

әлеуметтік-экономикалық жағдайының байланыстары туралы студенттердің білімін қалыптастыру және кәсіпорынның ресурстарын 

пайдаланудың тиімді формалары мен әдістерін негіздеу үшін экономикалық есептеулерді жүзеге асыру үшін қажетті кәсіптік білім мен 

есептік-аналитикалық дағдыларды алу, өндірістік ұйымдардың қызметі. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- заманауи кәсіпорындарды басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері; 

- кәсіпорынның негізгі функциялары; кәсіпорынның экономикасының негізі. 

Істей алуы тиіс: 

- жылдам өзгеретін ақпараттардың қозғалысы туралы шұғыл шарлау; 

- кәсіпорынның стратегиясы мен тактикасын құру; 

Дағдылануы тиіс: 

- нарық жағдайында кәсіпорынның нақты жағдайын бағалау; 

- кәсіпорынның қаржы көрсеткіштерін есептеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Сактаева А.А. Кәсіпорын экономикасы : оқу құралы.-Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017.-151 бет. 

2. Бегайдарова Р.Н. Ұйымдастыру теориясы : оқу құралы.- Алматы : Book Plus, 2014.-202 бет.-5 экз 

3. Оңдаш А.О. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметтері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2017.-284 бет.-3 экз. 



Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Шығындарды басқару және баға құру  

Управление затратами и ценообразование  

Managing costs and pricing  

Пән коды UPZ -3206 

Пәннің түрі БП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / PhD докторы Ордабаева М.А., аға оқытушы Рахметова А.К. 

Мақсаты: «Шығындарды басқару және баға белгілеу» басқарудың оңтайлы шешімдерін қабылдау үшін шығындардың барлық 

түрлерін және олардың динамикасын зерттейді 

Пререквизиттері: 

Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Қаржы 

Курстың мазмұны/пәннің:шығындарды басқару негізінде кәсіпорынның бәсекелік артықшылығын қамтамасыз ететін көздер мен 

механизмдерді анықтауға теориялық және практикалық тәсілдер. 

.Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- басқарушылық шешімдердің түрлері және өндірістік шығындарды басқару саласында оларды қабылдау әдістері;  

- шығыстарды басқару негізінде кәсіпорынның бәсекелік артықшылығын қамтамасыз ету көздерін және механизмдерін анықтаудағы 

теориялық және практикалық тәсілдер; 

- шығындарын басқарудың стратегиялық процесінің негізгі элементтерінің мазмұны мен өзара байланысы; 

- операциялық қызметте өзіндік құнды басқару принциптерін ұйымдастыру, ұйымның операциялық қызметінде шығындарды 

басқарудың негізгі әдістері мен құралдары. 

Істей алуы тиіс: 

- кәсіпорынның шығындарын басқару үдерісін іске асыруға байланысты мақсаттарды қою және міндеттерді қалыптастыру; 

- өндірістің өзіндік құнын есептеу және талдау және басқару есептілігінің деректері негізінде ақпараттандырылған шешімдер 

қабылдау; 

- түрлі есепке алу жүйелерін пайдаланудың тиімділігін бағалау және өндірістік шығындарды бөлу; 

- өндірістік шығындарды басқару саласындағы шешімдерді негіздеу; шығындарды басқару модельдерін қолдану. 

Дағдылануы тиіс: 



- шығындарды басқару саласында негізгі басқару функцияларын (шешім қабылдау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау) іске 

асыру әдістерін иелену; 

- кәсіпорынның өндірістік шығындарын жоспарлау және талдау әдістері; Компанияның шығындарын басқарудың заманауи 

құралдары. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Управление производственными затратами в конкурентной среде: Учебное пособие / Н. Ю. Омарова, Л. Н. Косякова, А. Л. Попова. 

- СПб. : Проспект Науки, 2011. - 224 с. 

2. Глухова И. М. Этапы управления затратами на предприятии / И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова // Ученые заметки Тихоокеанского 

государственного университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51 

3. Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные проблемы управления затратами в современных компаниях // Молодой ученый. — 

2015. — №11.3. — С. 32-34. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity 

Пән коды EA -3305 

Пәннің түрі КП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3жыл 

Оқу семестр 6 семестр 

Кредит саны 4 кредит 

Дәріскер / э.ғ.д., профессор Кайгородцев А.А., аға оқытушы Сактаева А.А. 

Мақсаты: нарық жағдайында негізгі жоспарлау құралы ретінде бизнес-жоспарларды зерделеу. 

Пререквизиттері: 

Менеджмент, Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық ілім, Статистика,  

Курстың мазмұны/пәннің:Бұл курс бизнестегі басқару шешімдерін қабылдаудың ғылыми негізі болып табылады. Қабылданған 

шешімдерді ақтау үшін бар және ықтимал проблемаларды, өндірістік және қаржылық тәуекелдерді анықтау, болжау қажет, кәсіпкерлік 

субъектісінің тәуекелдері мен кірістері деңгейінде қабылданған шешімдердің әсерін анықтау қажет. Экономикалық бейіндегі білікті 

сарапшы экономикалық зерттеулердің заманауи әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, жүйелі кешенді микроэкономикалық талдауды меңгеруі тиіс.  

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- - экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні 

- құбылыстар мен процестердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігі 



Істей алуы тиіс: 

- факторлардың әсерін анықтау 

- қол жеткізілген нәтижелерді бағалау 

Дағдылануы тиіс: 

- кәсіпорынның тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау : оқу құралы.-Алматы : Лем, 2015.-296 б ет 

2. Қасымова А. Ғ.Экономикалық талдау  : оқулық / А. Ғ. Қасымова, Г. Ж. Танекеева. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. - 262 

бет. 

3.  Оралбаева Ж. З. Экономикалық талдау негіздері  : оқу құралы / Ж. З. Оралбаева, А. З. Арыстамбаева. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. - 134 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 



Қосымша 4А 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(оқытудың төртінші жылы, 2015 жыл жиыны) 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау  

Бизнеспланированиенапредприятии 

Business planning at the enterprise 

Пән коды BPP -4309 

Пәннің түрі КП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 4 жыл 

Оқу семестр 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / э.ғ.к, доцент Койшинова Г.К.э.ғ.д., профессор Кайгородцев А.А. 

Мақсаты: нарық жағдайында негізгі жоспарлау құралы ретінде бизнес-жоспарларды зерделеу. 

Пререквизиттері: 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Еңбек ресурстарын басқару 

Курстың мазмұны/пәннің:Бизнес-жоспардың түсінігі және мәні. Бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптар. Бизнес-жоспардың 

титулдық бетін тіркеу. Бизнес-жоспардың қысқаша мазмұнын жасау. Кәсіпорынның саласын таңдау. Өнімнің немесе қызмет көрсетудің 

сипаттамасы. Бизнес-жоспардың жалпы құрылымы. 

Құзыреттілік: кәсіби, зерттеу 

Білу тиіс:  

- Бизнес-жоспарларды әзірлеу мақсаты; 

- бизнес-жоспардың негізгі құрылымы; 

- бизнес жоспарының бөлімдерінің мазмұны; 

- жобаларды талдау көрсеткіштері. 

Істей алуы тиіс: 

- бизнес-жоспарды әзірлеу; 

- өнімді өткізу нарықтарына зерттеу жүргізу; 

- ұсынылған жобаны талдау. 

Дағдылануы тиіс: 

- бизнес-жоспарларды дайындау; 

- тауар нарығын және бәсекелестерді зерттеу; 

- Маркетинг жоспарларын жасау; 

- инвестициялық жобаларды бағалау.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Елшібаев Р. Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы. - Алматы : Экономика, 2014. - 440 бет. -10 экз 



2.Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру [Текст] : оқулық : Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков [және т. б. ]. - 3-ші бас., толық, өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 200 бет 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 

Курс/пән/юнит атауы 

Әлеуметті экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economicstatistics 

Пән коды SES -3302  

Пәннің түрі ПП ТП 

Курстың деңгейі/ пәндердің бакалавриат 

Оқу жылы - 3 жыл 

Оқу семестр 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер / профессор э.ғ.к. Мухамедиева А.Г. 

Мақсаты: қоғамдық және өндірістік қызметте қажетті статистикалық білімдер мен дағдыларды игеру 

Пререквизиттері: 

Статистика, Экономикалық теория, Макроэкономика, Математика, Информатика. Курстың мазмұны/пәннің: Бұл курсты зерттеу 

әлеуметтік-экономикалық статистика, статистикалық ақпарат көздері, статистикалық көрсеткіштер, қатынастарды талдаудың статистикалық 

әдістері, әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізін қарастырады. Құзыреттілік: кәсіби 

Білу тиіс:  

-статистикалық зерттеу әдістерінің жиынтығы, оларды қолдану принциптері мен әдістері 

- ресурстардың қолжетімділігін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштердің жүйесі және оларды елдің, аймақтың немесе шаруашылық 

субъектілерінің деңгейінде қолданудың тиімділігі. 

Істей алуы тиіс: 

- макро және микро деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын бағалау; 

- әлеуметтік-экономикалық процестердің сандық және сапалық қарым-қатынастарын талдау; 

Дағдылануы тиіс: 

- экономикалық зерттеулерде әртүрлі статистикалық әдістерді қолдану 

- селективті байқауды, топтық құрылысты, серпінді серияларды өңдеуді, әртүрлі индекстерді есептеуді, түрлі деңгейлерде 

корреляциялық-регрессивті талдауды ұйымдастыру.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Монгомери Дуглас К., Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері : заманауи кіріспе : оқулық.-7-ші бас. /  ағылышын тілінен ауд. 

С.Ж. Айжамбаева.-Алмаьты : Дәуір, 2017.- 404 бет.- 15 экз. 



2. Пожидаева Е. С. Статистика : учеб. для вузов / Е. С. Пожидаева.- М. : Академия, 2015.- 272 с. 5 

3. Статистика: оқу құралы/А.Г.Мухамедиева, А.С.Асубаева, Г.К.Койшинова, Е.Б.Домалатов.- Өскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-169 бет. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік 

Әдістер/бағалау формасы: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Мамандықты (деңгейлерді) оқыту шарттары (талаптары): ПОӘК сай ағымдық және қорытынды бақылаудың барлық түрін 

уақытында тапсыру 

 



Typical structure 

information package/course catalogue 

at ECTS 

Specialties 5B050600-Economics 

 

Information 

about the 

University 

 

General information about the University 

1. Name and address of the University: S. Amanzholova, building № 9, auditorium № 510, Department of Economics 

and management, Krylova str., 72 

2. Academic calendar: 4 years of study (full-time), 3 years of study (full-time), 2 years of study (full-time), 1 year of 

study (full-time). 

For undergraduate students for the 2018-2019 school year 

August 10 - 25 Admission of students to the University 

August 27-

September 1 

Adaptation week for 1st year students and registration for elective courses 

August 30 Constitution Day Of The Republic Of Kazakhstan  

Autumn semester 

September 1 

 

Knowledge day and the opening ceremony of the school year, the beginning 

of the autumn semester  

3September - 8 

December 

Psychological and pedagogical practice (continuous), pedagogical practice 

(continuous), educational and pedagogical practice (continuous) 

October 15-20  Midterm control 1 

December 1  Day Of The First President Of The Republic Of Kazakhstan 

December 10-15 Midterm control 2  

December 16-17 Independence day of the Republic of Kazakhstan 

December 17-

January 5 

Winter examination session 

January 1-2 New year 

January 7  Christmas  

January 7-19 Зимние каникулы 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Winter session 

2 weeks Winter vacation 

Spring semester 

January 21 The beginning of the spring semester  

January 14-June 8 All types (educational, industrial, industrial-pedagogical, professional, pre-

diploma,) of practice 

February 18- Presentation of elective courses for the 2019-2020 academic year 



March 2 

4-9 March Midterm control 1 

4 - 23 March Registration for elective courses 2019-2020 academic year 

March 8  International women day 

March 21-23 Nauryz 

 

April 1-June 1 State examination 

April 29-May 4 Midterm control 2 

1 May Holiday of unity of the people of Kazakhstan 

May 6-11  Certification week 

May 6 -25  Spring examination session 

May 7 The Defender of the Fatherland day in Kazakhstan 

May 9 Victory day 

April 29-June 15 Thesis defense 

May 27-July 27 Summer semester 

27 may-31 August Summer vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Spring session 

8 weeks Summer vacation 

Note: * summer semester According to the schedule specified in the working curricula. 

* Terms of practice and writing the thesis are carried out in accordance with the RUE in the specialty 

3.   University management: 

Rector – candidate of law.N., PhD Tolegen M. A. 

Vice-rector for strategic development and scientific Work - PhD Seralin G. 

Vice-rector for educational and methodical work-D. B. n. Myrzagaliyeva A. B. 

Vice-rector for educational work - candidate of pedagogical Sciences.B. I. V. Roudakova 

Director of the Department of academic policy and management of educational programs-I. S. Stebletsova 

Acting head of the Department of organization and control of educational process - Sudarikova N. Schwa.  

Acting head of the Department of methodical work, practice and employment-Rustemova N. K. 

Head of quality management, monitoring and forecasting Department – N. Alimbekova B. 

Dean of the faculty of Economics and law – Mukhamedieva A. G. 

Acting head of the Department of Economics and management – Abylaykhanova. T. A. 

4.General characteristics of the University 

At present, the University provides training within the framework of a multi-level structure of higher education in 

accordance with the state license for the right to conduct educational activities in the fields of secondary professional, higher and 

postgraduate professional education without limitation of validity: - on 45 specialties of higher professional education. At the 

same time, the period of training in the bachelor's degree is 4 years, obtaining higher education in a shortened form: on the basis 



of higher education - 2 years, on the basis of secondary vocational education – 3 years. 30 master's degree programs. The 

University introduced a credit system of education: from 2003-04 academic year - for students of economic specialties; from 

2004-05 academic year-for students of the 1st year of all specialties of higher education. Currently, the educational process is 

carried out at 4 faculties by 19 departments. The faculty of Economy and Law provides training in 6 bachelor's and 4 master's 

degree programs. Bachelors are trained in the following specialties: 5B051000 - State and local administration, 5B050600 - 

Economy, 5B090200 - Tourism, 5B050700 - Management, 5B050800 - Accounting and auditing, 5B050900 – Finance, 

5В030100-Jurisprudence. Training of master students in 4 specialties: 6M050600 - Economy, 6M051000 - State and local 

administration, 6M050900 – Finance, 5М030100-Jurisprudence.  In the educational process is actively used materials in all areas 

of research teachers, applicants, undergraduates and students of the Department. The results of research implemented in the 

educational process. 

5. The Department of Economics and management is a graduate in the field of: 

Baccalaureate 

5B050600 –«Economy»  

5B050700 –«Management» 

5B090200 –«Tourism» 

5B051000 –«State and local government» 

Magistracy 

6M050600 –«Economy» 

6M051000-State and local government 

6D050600 –«Economy» 

The duration of training in scientific and pedagogical direction-2 years, profile-1 year. Graduates who have received a 

master's degree in Economics, have shown a high level of training and showed a tendency to scientific work, can continue their 

scientific training in doctoral PhD in the relevant specialties.  

Bachelor's degree 5B050600 Economics. Tuition: full-time education 342 900 tenge per year. 

Master: Yes 

Doctorate: Yes 

6. Admission and enrollment procedure (rules)  

To ensure academic mobility, students study certain subjects in other educational institutions, including abroad. At the 

same time, the head of the educational organization determines the upper limit of the number of loans for study in other 

educational institutions.  In the case of studying certain disciplines in educational institutions of the Republic of Kazakhstan 

between educational organizations is a bilateral agreement.  

In the case of the study of individual disciplines in other educational institutions after the passage of intermediate 

certification in the discipline the student is in the Dean's office (office) of your organization education academic records (or 

transcript) indicating the marks on the exam, the final grade for the discipline and number of credits earned by. 

In the application of the student, in the form of a special sample, the name and full address of the sending University, 

surname, name, patronymic of the coordinator of academic mobility programs of the faculty/Department and the University, as 

well as personal information of the student (surname, name, patronymic, date of birth, address, contact details).  

The application provides information on the motivation of students to participate in mobility programs, information on the 



level of qualification in the language of study abroad, work experience and previous training abroad, a note on the possibility of 

obtaining a grant for study abroad. 

The agreement on training programs of academic mobility is the main document regulating the process of student training 

under the program of academic mobility and is filled in English in the form of a special sample. n case of a positive decision of the 

host University to participate in the academic mobility program, the agreement is signed in a tripartite order: the host University, 

the student and the sending University. 

INFORMATION 

about training 

programs 

(Course catalog) 

1.General characteristics of training programs 

Degrees/qualifications awarded: 

Bachelor of Economics and business 5B050600-Economics 

 Levels (stages) of training: 
They can continue their education at the next stage of higher education (master's degree). 

Requirements for admission to the program: 

Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules of admission to higher education institutions 

of the Republic of Kazakhstan. For admission to the specialty 5B050600 Economy must choose the discipline profile of the school 

course "Geography". 

 on 2,3,4 courses-at implementation of academic mobility the difference in curricula which shall not exceed five 

disciplines of the obligatory component is considered. 

 Educational and professional objectives: programmes/opportunities 

for further education: 

Bachelor OP 5B050600 Economy should have an idea: 

- on the processes and phenomena occurring in the modern financial, banking and legislative systems, to understand the 

possibilities of scientific methods of knowledge, to know these methods and use them to solve specific problems arising in the 

process of formation and development of the market economy in Kazakhstan; 

- the nature of the territorial distribution of production and territorial organization of the economy of the Republic of 

Kazakhstan and neighboring countries in the market; 

- the specifics of the economic development of regions and the formation of the market space of economic entities; 

- on the essence of technological processes in the main branches of material production, in the sphere of organization of 

financial, banking, insurance and investment technologies. 

-  Requirements for admission to the program-the Previous level of education of the applicant-secondary (complete) 

General education. 

List of subjects of the basic curriculum of secondary (complete) General education: basics of Informatics, basics of 

Economics, mathematics, Russian/Kazakh language, basics of law. 

- Educational and professional goals of the program/ the possibility of further training in the specialty 5B050600 " 

Economics 

The main national goal of education in accordance with the State program of education development in Kazakhstan is to 

meet the interests of society, the state and the individual in obtaining high-quality higher education, providing every citizen with 

opportunities in choosing the content, form and duration of training 

The purpose of the cycle of General education disciplines is to prepare a specialist of the new formation with broad 



fundamental knowledge, initiative, adaptive to the changing requirements of the labor market and technology, able to work in a 

team. 

The purpose of the cycle of basic disciplines-training of a specialist with the necessary knowledge in the field of 

mathematics for economists, Economics, management and marketing, Finance, accounting and auditing, statistics, theoretical 

foundations of evaluation, prices and pricing, real estate Economics, real estate management. 

The purpose of the cycle of majors - training for creative active professional and social activities, high-quality 

implementation of practical tasks, obtaining theoretical knowledge to solve practical problems and problems in the face of 

uncertainty and risk. 

 Programme structure with credits: 

 The programme structure set 2018,2017,2016,2015 year 

(Annex No. 1,2,3,4). 

Final exam 

For each discipline exam is taken-orally or in writing, in the form of examination tickets or testing. 

In the 8th semester, the defense of the thesis and the state exam in the specialty are held.  

 Surname, name, patronymic of lecturers in each discipline: 

Abseitov E. M., S. K. Turkov. - Foreign language,  

Supanova A. Evening M. B. A., Ibraeva M. K. - Kazakh (Russian) guage 

Sitnikova E. S. - Microeconomics  

Dyachuk M. I.-Fundamentals of law 

Beldeubaeva Zh. T. - Information and communication technologies (in 

English. language), Econometrics 

Mukhamedieva A. G. – Statistics 

Seitimbetov E. J., Sunsetby B. - Religious Studies, Philosophy 

Kapysheva, G. K., T. M. Abdrahmanova - Professionally-oriented 

foreign language 

Demchenko L. V. - Professional Kazakh (Russian) language 

Akhmetova L. M.-macroeconomics, State regulation of economy 

Kusmanova L. E.-Fundamentals of anti-corruption culture 

Zhakibaev L. T, Galyapina G. V. - international Economics 

Zhaparova A. M. - Finance 

Kamshibaev E. E.-Financial markets and intermediaries 

Sanjeewa A. A. – Management, Marketing 

Kombaeva K. T., Belousova L. I. - Accounting and audit 

Asubaeva, A. S., Rakhmetova, A. K. - Entrepreneurship, Standardization and certification, human resources Management, 

Innovation management 

Sanjeewa A. A., Kaigorodtsev A.A. - enterprise Economy,  

Shikhanova N. To. - Taxes and taxation  

Sanjeewa A. A., Kaigorodtsev A.A. - Economic analysis of production and economic activity  



Ordabaeva, M. A., Rakhmet, A. K.-Management of production costs  

Asubaeva, A. S., Ordabaeva, M. A.-Market infrastructure  

Asubaeva A. S., G. V. Galyapina - Investing 

Kassinova K. G., Rakhmetova A. K. – Planning of activity of enterprise 

Kassinova G. K., G. V. Galyapina-risk Management 

Kassinova G. K., Kaigorodtsev A.A. – Business planning for the enterprise  

Sanjeewa A. A., Rakhmetova A. K. Organization of production  

Tulebayev A. M., Goncharova, M. S., Safonov A. I., Silversmiths V. A., Agafonov A. A. - Physical education 
 11. Description of individual disciplines (courses, units): 

Annex 1A, 2A, 3A, 4A 

Additional 

information for 

students 

3. Additional information for students 

 - Accommodation - Comfortable House students in 1789.  Which provides conditions for preparing for classes and leisure 

students –"Library", "Reading room".  

- Food-Timely and high-quality food is provided by the work of the dining room in the educational building, 150 seats.  

- Medical services - medical care of University students is carried out in the medical center (meets the requirements of SES 

and GPS), which provides first aid, medical examinations, preventive measures. There is a contract on medical care of students 

and teaching staff with the city hospital №1 in Ust-Kamenogorsk (notarized copy of the additional agreement is attached). 

Regularly held "Round tables" - meetings of employees of the city "health Center" with students of the University.  

Control of the sanitary condition of educational buildings and dormitories is carried out by the head of the health center, 

the responsibility for maintaining these conditions are the commandants of the relevant facilities. 

- The student office Is the center of youth policy, which is a structural unit of the University, which combines the 

previously established Committee on Youth Affairs and The center of Culture, as well as student youth associations: the youth 

wing of the NDP "Nur Otan" "Zhas Otan", a branch of the Republican youth organization "Alliance of students of Kazakhstan", 

the student police squad "Kyran", student youth labor groups. 

- Student service center "PARASAT" - is focused on the implementation of the state program" Digital Kazakhstan", the 

purpose of which is to provide students with administrative, Advisory services on the principle of" one window " on the basis of 

high standards of service. DSP provides more than 30 types of services, including public, for students, undergraduates, doctoral 

students and parents of students. All services are optimized, saving time and paper volume of documents for the consumer. 

- Learning environment – 

Rooms with interactive equipment-1 

Multimedia hall-1 

Laboratories-4 

Workshops-1 

Gyms-1 

Swimming laboratory-1 

Reading room-1 

Student association. 

student's groups of assistance of police "Kyran"  



VKG debate club;  

4student law clinic; 

choreographic Studio " Alem"; 

Kazakh folk ensemble; 

student theatre; 

KVN team of faculties; 

creative Association the genre of the song; 

creative Association of young poets "Zhas Kalam". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 1 

Structure of the program with indication of credits 

The structure of the program set in 2018, 1 course 

 

Cycle of disciplines Code of discipline Name of discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

General education modules (ABM) 

GES MC IYa-1101 Foreign language 10 1,2 

GES MC  K(R)Ya-1102 Kazakh (Russian) Language 10 1,2 

GES MC IKT -1103 Information and communication technologies (in 

English language) 

5 2 

GES MC Kul-1106  Culturalogy 3 1 

GES MC OP -1107 Bases of law 3 2 

GES MC PS -1111 Political science-sociology 5 1 

GES MC SIK -1112 The modern history of Kazakhstan 5 1SE 

Required modules by specialty 

BD CC ME -1201 MathematicsinEconomics 5 1 

BD CC  EC -1204 EconomicTheory 3 1 

BD CC  Mik -1204 Microeconomics 3 2 

General education modules (ABM) 

BD MC Sta -1216 Statistics 3 2 

BD MC ECN -1217 Econometrics 3 2 

Practice modules 

 Yh Teaching practice 4 2 

Additional module 

 EM FundamentalsofInformationCulture 2 1 

 EM Physicaltraining 27 1, 2 

 



Annex 2 

The structure of the recruitment program 2017 year, 2 course 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

General education modules (ABM) 

GES MC Fil -1101 Philosophy 5 4 

General required modules (OOM) 

BD MC GRE -2204 Publicregulationofeconomy 5 4 

BD MC BUA -2213 Book keeping and audit 5 4 

BD MC FRP -2214 Financial markets and intermediaries 5 4 

BD MC Fin -2204 Finance 5 4 

BD CC MEK -3301 Internationaleconomics 5 3 

BD CC  PK(R)Ya -

3201 

ProfessionalKazakh (Russian) Language 3 3 

BD CC  POIYa -3204 Professionally-orientedforeignlanguage 3 3 

BD CC Mak -2201 Macroeconomics 5 3 

BD CC Men -2201 Management 5 4 

BD MC Mar -2204 Marketing 5 4 

The elective modules beyond the qualification 

BD MC R -2201 Religionstudies 5 4 

BD MC OAK -2202 Bases of anticorruption culture 3 3 

Practice modules 

 Pr Field practice 7 19 

Additional module 

 EM Physicaltraining 27  3, 4 

 

 

 

 



Annex 3 

The structure of the recruitment program in 2016, 3 course 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number of 

ECTS 

credits 

Semester 

Общие обязательные модули (ООМ) 

PD CC OT -3201 Compensation 7 5 

PD CC UTR -3202 Human Resource Management 5 5 

PD CC NAL -3203 Taxes and the taxation 5 5 

PD CC EOP -3204 Economics and Production 7 6 

ПДОК EP -3305 Economy of Enterprises 5 5 

BD MC IE -3206 Innovative economy 5 6 

ПДОК Pre -3307 Entrepreneurship 3 6 

BD MC OSP -3208 Evaluation of a company 5 5 

BD MC SS -3209 Standardization and certification 5 5 

Elective modules for a specific specialty 

ПДКВ IDP -3306 Investment activities of the company 5 6 

ПДКВ SES -3307 Socio-economic statistics 5 6 

ПДКВ EPS -3308 The economy of the production sphere 5 6 

Practice modules 

 Pr Field practice 4 6 

Additional module 

 EM Physicaltraining 27 5, 6 



Annex 4 

 

The structure of the recruitment program 2015, 4 course 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

Elective modules for a specific specialty 

Educational program:economy of enterprise 

КВ 

SC 
EPS -4301 The economy of the production sphere 5 7 

КВ 

SC 
BPP -4302 

 

Business planning at the enterprise 
5 7 

КВ 

SC 
EK -4303 

 

The economics of quality 
5 7 

КВ 

SC 
IDP -4306 

 

Investment activities of the company 
5 7 

КВ 

SC 
SES -4307 

 

Socio-economic statistics 
5 7 

КВ 

SC 
URP -4308 

 

Enterprise risk management 
5 7 

Practice modules 

 Pr Production 10 8 

 Pd Pre-diploma practice 1 8 

Additional module 

 EM Physicaltraining 27  7 

The module final assessment 

 MFE State examination in the specialty 1 8 

 MFE Writing and defence of diploma work (project) or handing over of state examinations 

on two profiling disciplines 

2 8 

 

 



Annex 1A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(first year of study, admission 2018) 

 

Course/discipline/unit name 

Foreign language  

Discipline code: Id-1101 

Type of discipline: BEZEL 

Course/discipline level: undergraduate 

Year of study: 1 year 

Semester of study: 1,2  

Number of credits: 10 

Name of lecturer/Professor: K. Phil.- S. K. Turkov., Abseitov E. M. 

The aim of the course is to provide practical knowledge of the language within those grammatical and lexical topics that are included in the 

program. 

Prerequisites: 

Discipline "Foreign language" (proficiency A1, A2, B1, B2). 

The content of the course/discipline:Mastering a foreign language at the level of international standards C1 (for non-language specialties) and 

C2 (for language specialties), as well as LSP (language for special purposes). The study of the grammatical characteristics of the scientific style in 

its oral and written forms. Listening to information and professional content. Professional oral communication in monological and dialogical form 

on specialty and socio-political issues (report, message, presentation, round table discussion, etc.). Preparation of a written report on topics related 

to the scientific work of the undergraduate (scientific article, abstracts, report, translation, abstracting and annotation). Development of skills of 

official documentation on various forms and types of international cooperation (joint programs, projects, grants, scientific correspondence). Ability 

to work with intelligent and bilingual terminological dictionaries, as well as reference literature in the specialty. Development of skills of translation 

and interpretation. 

Competence: communicative. 

Know: 

- knowledge of competent speech( including clarity, correctness), writing; 

- knowledge of public speaking techniques; 

- knowledge of personal characteristics and typical problems of people with whom to communicate. 

Know: 

- the ability to observe the ethics and etiquette of communication; 

- the ability to show an individual approach to the interlocutor, etc.; 

- ability to organize and conduct negotiations and other business meetings. 

Have the skills: 

- possession of a particular vocabulary; 

- knowledge of communicative tactics;  

- knowledge of communication strategies. 

Recommended reading: 



1.Agabekyan, I. P. English for managers. English for Managers: textbook / I. p. Agabekyan. - M.: Prospect, 2015. - 352 c. 

2.Gvishiani, N. B. Modern English: lexicology: a Textbook for bachelors / N. B. Gvishiani. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 273 c. 

3.Gorodetskaya, E. J. Business English for managers: a tutorial / E. Y. Gorodetskaya. - M.: Prospect, 2016. - 248 C. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam. 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

 

Course/discipline/unit name 

Kazakh (Russian) Language 

Discipline code: K(R) Ya -1102 

Type of discipline: BEZEL 

Course/discipline level: undergraduate 

Year of study: 1 year 

Semester of study: 1,2  

Number of credits: 10 

Name of lecturer/Professor: senior teacher Stepanova M. A., Ibraeva M. K. 

The purpose of the course – education of respect for the state language, conscious attitude to it as a phenomenon of culture; understanding of 

the state language as the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, means of development 

of moral and ethical standards adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Prerequisites: 

Discipline "Kazakh language" (knowledge of the structure of the language, the ability to work with a dictionary).  

The content of the course / discipline: Increasing in this regard, the need for a wide range of professionals who speak professional Kazakh 

language, puts to the fore the task of improving the system of training, designed to raise to the proper level the solution of the problems of education 

and training in the Kazakh language in the country, taking into account the reorganization of the structure of education in General and the introduction 

of new technologies of training. The course "Professional Kazakh language" has the object of its study of oral and written Kazakh scientific speech, 

including grammar, phonetics, home reading of texts in the specialty and work on the creation of secondary scientific texts. 

Competence: communicative. 

To have basic knowledge in the field of the Kazakh language, contributing to the formation of a highly educated intellectual personality and a 

broad Outlook and cultural thinking. 

Know: 

- knowledge of competent speech( including clarity, correctness), writing; 

- knowledge of public speaking techniques; 

- knowledge of personal characteristics and typical problems of people with whom to communicate. 

Know: 

- the ability to observe the ethics and etiquette of communication; 

- the ability to show an individual approach to the interlocutor, etc.; 

- ability to organize and conduct negotiations and other business meetings. 



Have the skills: 

- possession of a particular vocabulary; 

- knowledge of communicative tactics;  

- knowledge of communication strategies. 

Recommended reading: 

1.Romanenko E. Colloquial Kazakh easy: a guide for beginners with exercises and answers/ E. Romanenko. - 6th ed., pererab. - Almaty: SP 

"Romanenko Elena Igorevna", 2016. - 136 p. 

2.Bekturova Bekturov A. S. S. K. the Kazakh language for beginners. Almaty: "Rauan", 2016. 

3.Bekturova Bekturov A. S. S. K. the Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2015.  

4. Ermakova, V. I. Russian language : textbook for stud. with state language of instruction.- Astana: Folio, 2014.-176 p. 

 5.Ermakova V. I. Russian language: textbook for economists and financiers in tests, tables, diagrams, exercises.- Almaty: Almanac, 2016.  

6. Esbulatova R. M., Abdullayeva Zh. T. Russian language: a textbook on the development of oral language skills for students studying Russian 

as a foreign language.- Almaty: Kazakh University, 2015.-115 p. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course /discipline/ unit name 

Bases of law 

Discipline code OP -1111 

Type of discipline BEZEL 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor K. Yu.N. Dyachuk M. I. 

Purpose: to give the concept of the General social orientation of legal attitudes, to instill in students the skills of proper orientation in the 

system of legislation, the ability to relate their legal content with the real events of social life, without which it is impossible to develop basic skills of 

legal thinking. 

Prerequisites: Philosophy, school courses: History, Man and society; 

The content of the course/discipline: After Kazakhstan gained its independence, it became necessary to radically restructure the entire legal 

framework. At the same time, the building of a democratic state based on the rule of law and the observance of fundamental human rights and 

freedoms are impossible without raising the legal consciousness of citizens. Lack of legal awareness affects the state of law and order in the country 

and the construction of the rule of law, which is based on the relationship between the state, the individual and their entit ies only on the basis of law.  

Therefore, in the process of studying the course "Fundamentals of law" much attention is paid to the laws and other regulations of the Republic of 

Kazakhstan. 

Competence: communicative 

Know: basic theoretical approaches to the origin of law and the state; methodology of micro and macroeconomics; 



Be able to: apply the conceptual and categorical apparatus, the basic laws of the Humanities and social Sciences in professional activities, 

correctly use professional vocabulary in their activities; analyze specific situations in the economy from the standpoint of micro and macroeconomics. 

To have the skills of independent decision-making based on the analysis and assessment of the economic and legal situation; economic and 

legal thinking based on the knowledge of domestic and foreign science, a holistic approach to the analysis of the problems of society. 

Recommended reading: 

1. General provisions the Constitution of the Republic of Kazakhstan 30 August 1995 (amended. 2007.) 

2. Ul. Birzhanova S., Ul. Ibra law of the Republic of Kazakhstan: textbook. Book-2013 

3. Radko, T. M. P. Theory of state and law / T. M. P. Radko. - Moscow: Academic project, 2015. - 720 P. 

4. Perevalov, V. D. Theory of state and law / V. D. the dictionary implements two-way translation. - Moscow: Yurayt, 2015. - 432 p.. 

5. Akhmetov, the basics of law: a textbook.  The book talks about how easily and naturally you can learn the Kazakh language. - 120 pages.  

6. K. Ospanov. I. Fundamentals of law: textbook / G. I. Ospanov. - in the full. 3-goals. - Almaty: Zheti Zhargy, 2016. - Page 304. 

7.Ul. Omurzakova, D. T. fundamentals of law : textbook. - Almaty: publishing house "LEM", 2015. - 152 page 8. Ul. Koshkarbaeva, D. E. 

Fundamentals of law: textbook. - Karaganda: SP "publishing house Aknur", 2014. - M.: Ed. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Information and communication technologies (in English language) 

Discipline code Inf -1104 

Type of discipline BEZEL  

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Beldeubaeva J. T. 

The purpose-to familiarize students with the basics of Informatics and methods of Informatization, new computer technologies, as well as the 

formation of skills and abilities to use in practice the existing opportunities of Informatization at the present level. 

Prerequisites: school course of Informatics 

Course content: the course of Informatics provides students with knowledge of the basic concepts of Informatics, architecture of modern 

computers, computer software, application software, the use of computers for statistical processing of measurements, the basics of computer 

communications, e-government. 

Competencies: professional  

Know: the basic concepts of the basics of computer science, the functionality of operating systems, operating shells, word processors, 

spreadsheets, databases and the General methodology of their use. 

Be able to: navigate in computer systems and information technologies, work in different operating systems, choose software to solve various 

problems, apply information technology in science, education, Economics and other areas.  

Have skills: practical development of modern computer technologies on the example of social programs 



Recommended reading: 

The state program "Cifrovoy Kazakhstan" (Postanovlenie Kazakhstan Government 

12 December 2017. No. 827. 

2.Akperov, I. G. Information technologies in management: the Textbook / I. G. Akperov, A. V. Smetanin, I. A. Konopleva. - M.: research 

center INFRA-M, 2016. - 400 C. 

3.Gavrilov, L. P. Information technologies in Commerce: textbook / L. p. Gavrilov. - M.: research center INFRA-M, 2016. - 238 C. 

4.Baimukhamedov M. F. of the information system : [Tutorial] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of education and science. - Almaty: Bastau, 

2013. - 288 p.  

5.Information and communication technologies textbook: 2 hours = Information and communication technologies: textbook: 2 hours: textbook / 

D. Shynybekov [et al.]; international University of Information Technologies. - Almaty: :. Part 1: textbook. - 2017. - 586 s 

6.Information and communication technologies textbook: 2 hours = Information and communication technologies: textbook: 2 hours: textbook / 

D. Shynybekov [et al.]; international University of Information Technologies. - Almaty: :.Part 2: textbook. - 2017. - 622c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Microeconomics 

Discipline code Mik -1204 

Type of discipline DB OK  

Level of course/discipline bachelor 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor C. E. S. Sitnikova E.S. 

The purpose: to provide students with the knowledge necessary to understand the mechanism of functioning of the economy at the level of 

households, firms, industries, as well as to analyze the effects of public policy.  

Prerequisites: Economic theory, Introduction to economic theory 

Content of the course / discipline: "Microeconomics" is focused on providing students with the knowledge necessary to understand the 

mechanism of functioning of the economy at the level of households, firms, industries, as well as to analyze the effects of public policy. This is 

important because the development of a market economy is determined by the independent actions of many producers and consumers, pursuing their 

own interests, and they must be taken into account when making economic decisions at the state level. The main objectives of the discipline 

"Microeconomics" are: mastering students theoretical knowledge and the ability to apply them to practical problems in the economy; economic 

analysis of individual consumer behavior, based on the theory of consumer demand and the theory of labor supply. 

Competencies: Professional 

Know: 

- methodology of microeconomics 



- the concept of market equilibrium and the method of comparative statics to assess the behavior of households and firms under the 

influence of changes in exogenous variables in different market structures 

- how to achieve a General equilibrium in the economy, to be able to explain what is the imperfection of the market and the need for state 

intervention 

Know:  

- to use the method of comparative statics to assess the behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous 

variables in different market structures. 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of the economic life of society in their country and abroad. 

- explain the imperfection of the market and the need for state intervention. 

Have the skills:  

- independent effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.              

- analysis of specific situations in the economy from the standpoint of microeconomics. 

Recommended reading: 

1. Halperin V. M. Microeconomics (set of 2 books) / V. M. Galperin, S. M. Ignatiev, VI Morgunov. - Moscow: Economic school, 2016. - 864 

C. 

2. Fellow Countrymen D. N. Microeconomics / D. N. Countrymen. - Moscow: Nauka, 2017. - 144 C. 

3. Koterova N. P. Microeconomics / N. P. Koterova. - Moscow: Academy, 2017. - 208 C. 

4. Kireev, Alexey international microeconomics. Tutorial / Alexei Kireyev. - Moscow: International relations, 2017. - 712 C. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Statistics 

Discipline code Sta -1216 

Type of discipline DB KV  

Course/discipline level  

Year of study 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor PhD Mukhamedieva A. G., senior lecturer of Asubaeva A. S. 

Purpose: to study the methodology of the study of the state, development of the structure and relationships of social phenomena, their statistical 

modeling.. 

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, Mathematics, Informatics, Econometrics 

Course/discipline content: subject and objectives of statistics; statistical observations; statistical data and grouping; absolute and relative values; 

average values and indicators of variation; sample observation; series of dynamics; indices; socio-economic statistical study of the relationship; 

statistics of the population and labor resources; system of national accounts, the main macroeconomic indicators; statistics of living standards. 

Competencies: professional, research  



Know: 

- basic concepts of economic statistics; 

- the role of classifiers in economic activities both in Kazakhstan and abroad; 

- the concept of the system of national accounts, its features and objectives; 

Know: 

- build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

- to national GDP. 

Have the skills: 

- calculation of the main economic and statistical indicators at both the micro and macro levels, including GDP; 

- statistical forecasting of time series. 

Recommended reading: 

1.General provisions Dolgova, V. P. Theory of statistics: Textbook and workshop for academic bachelor's / M. P. V. Dolgov, T. Y. Medvedev. - 

Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 245 p 

2. Baidildina S. M. Statistics: a tutorial.- Almaty: Kazakh University, 2013.Page -238. 

3. Statistics: tutorial/A. G. S. C. Muhamedieva Astana, Astana, Ul. Beybitshilik 11 P. Cousinou, E. B. Demalata.- Ust-Kamenogorsk: 

Publishing house of S. Berel in East Kazakhstan state University im. Amanzholova, 2015.- 169 pages. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

 

Course/discipline/unit name 

Culturology 

Discipline code Kul -1109 

Type of discipline OOD KV  

Level of course/discipline bachelor 

Year of study 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor PhD Sursitbay B. 

Purpose: to introduce students to the knowledge and understanding of culture as the basis of collective life of people 

Prerequisites: world history, history of culture of Kazakhstan, world literature, Fine arts, Music. 

The content of the course / discipline: the Object of the study of cultural studies is culture as a whole, as a specific function and feature of 

human existence. The variety of theoretical and methodological options for the study of culture is due to the multidimensionality of the phenomenon 

under study - culture. This course provides students with knowledge and understanding of culture as a form of implementation of their sociality; as a 

system of social self-organization of the individual and society as a whole; as a total system of means of knowledge, understanding and evaluation of 

the surrounding reality; as a means of exchange of socially significant information transmitted in the symbolic languages of culture, the system of 

interaction between individuals and societies; as a social integrity, characterized by local cultural identity. 



Competence: worldview  

Know: 

- the essence of culture and patterns of its development,  

- cultural traditions, values and norms,  

- the main periods of development of world culture. 

Know:  

- to analyze the problems of cultural character,  

- tolerant perception of social and cultural differences, intercultural dialogue 

Have the skills: 

- possession of conceptual and categorical apparatus of cultural studies. 

Recommended reading: 

1. General provisions Alexandrov, E. A. Cultural studies. History of ideas and their implementation. Textbook by E. A. Alexandrov. - Moscow: 

Forum, Infra-M, 2016. - 144 p. 

2. The history of world culture: a textbook. - Moscow: Flint, 2016. - 512 p. 

3. S. Markova, M. P. Culturology. History of world culture: Textbook for students / A. M. P. Markova, F. T. E. Aisina, E. M. Skvortsova; 

Under the editorship of M. P. i.e. the resurrection. - M.: YUNITI-PIECES, 2016. - 759 P. 

4. Token R. S. Cultural studies: a textbook.-M. : publishing house of East Kazakhstan state University Im.January, 2010.- 370 pages. 

5. Jankulov, T. G. Almaty Cultural studies : a textbook for University students / T. G. Almaty In the dictionary is implemented two-way 

transfer. - Almaty: Evero, 2014. - Page 288. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 



Annex 2A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(second year of study, admission 2017) 

 

Course/discipline/unit name 

Philosophy 

Discipline code Fil -2104 

Type of discipline BEZEL 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor PhD Sursitbay B., K. Phil.Dr. E. J. Seitimbetov 

The aim is to contribute to the development of future specialists adequate worldview guidelines in today's complex and dynamic world. 

Prerequisites: world history, history of Kazakhstan, cultural Studies, Ethnopsychology, Ecology, Fundamentals of economic theory, Logic. 

Ability to work with literature: to make notes, analyze, select, work with files, etc. 

The content of the course/discipline:Knowledge of philosophy is necessary for the overall development of each person, because it accumulates 

not just knowledge (a variety of areas of knowledge), but also teaches the culture of thinking, provides students with a conceptual system of world 

relations. The formation of a truly scientific worldview involves the identification of the student's personal attitude to the content of the material under 

study. Gives knowledge of the basics of the history of philosophy, ontology, epistemology, possession of the basic philosophical categories that are 

used by all Sciences. 

Competence: worldview 

- to have basic knowledge in the field of philosophy contributing to the formation of a highly educated intellectual personality and a broad 

Outlook and cultural thinking; 

social and ethical competences: 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

economic, organizational and managerial competences:  

be able to adequately navigate in different situations. 

Know: basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific and extra-scientific knowledge; 

Be able to: formulate and solve problems arising in the course of research activities that require in-depth professional knowledge; choose the 

necessary research methods, modify existing and develop new methods based on the objectives of a particular study; comprehend and analyze the 

realities of modern theory and practice; 

Have the skills to conduct independent research activities, apply methodological and methodical knowledge in conducting scientific research, 

writing scientific articles, abstracts, presentations at conferences, symposia, round tables, discussions and debates. 

Recommended reading: 

1.  Alekseev P. V., Panin L. V. Philosophy. - M.: Prospect, 1997-438s. 

2. Philosophy: studies. for universities and colleges / T. H. Gabitov. - Almaty: Argy-Ararat, 2003 - 368с. 

3. Philosophy: studies. for high schools / V. N. Lavrinenko, V. P. Ratnikov. - Moscow: Higher school, 2002. - 352 p. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 



Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Finance 

Discipline code Fin -2215 

Type of discipline DB OK  

Level of course/discipline bachelor degree  

Year of study 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Zhaparova A.M. 

Purpose: students acquire theoretical knowledge, the ability to link theory with the practice of financial work. 

Prerequisites: for the development of this course the student must know the basics of the following disciplines studied in these specialties: 

economic theory, mathematics 

Content of the course / discipline: the Course is a basic academic discipline, which studies the development of creative way of thinking, the 

formation of a sustainable objective Outlook of future specialists, to provide theoretical and practical training of students in terms of financial 

categories, concepts, terms, their classification, meaning and place in the socio-economic processes; the purpose of the discipline is also to achieve an 

understanding of the relationship and interaction of forms of organization of Finance and methods of their application in the specific conditions of 

socio-economic development of society. 

Competencies: research, professional 

Know: 

- place and importance of Finance in the enterprise management system; 

- system of financial calculations used when planning; 

- methodology for implementation of financial planning and control functions; 

Know: 

- calculate budgets and prepare financial plans for the company's activities; 

- analyze cost-volume ratio  profit»; 

- to carry out a factorial analysis of variance; 

Have the skills: 

- to master practical skills on calculation of financial indicators of different levels. 

Recommended reading: 

1.Batenko L. Budget tool in the hands of "Nostradamus" business / / Management and Manager. - 2003. - № 4, p. 35-41 

2.Varichenko, A. P., Gorchakov V. V., Ivanov I. V., Golodova O. V. Information resources for decision-making. – Textbook. - Moscow: 

Academic Project; Ekaterinburg: Business book, 2002. - 560 p. - (series "Gaudeamus"). 

3.Vinichenko M. M. Otsinka riziku from the budget. // Finance Ukraine. - 2003. - № 7.  S. AFR.  

4.Vladimirova L. p. Forecasting and planning in the market conditions. - M.: Publishing house " Dashkov and Co.", 2001. - 308 p. 

5.Gvishiani D. M. Organization and management. – M.: Izd-vo MGTU im. N.Uh. Bauman, 1998. - 332 p. 



6.Gerasimenko V. V. Pricing policy of the company. - Moscow: Finstatinform, 1999. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Publicregulation of economy 

Discipline code GRE -2205 

Type of discipline DB KV 

Level of course/ discipline bachelor 

Year of study 2 

Semester of study 3 

Number of credits 3 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Akhmetova L.M. 

The purpose of the formation of students ' skills and abilities of independent analysis and evaluation of complex and diverse phenomena of state 

regulation of the economy and economic policy of the state. 

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics 

Content of the course / discipline: analysis of the role of the state in the economy, the system of state regulation of the economy, analysis of 

methods and tools of state influence used in different phases of the economic cycle, the study of problems and prospects of economic development of 

Kazakhstan, scientific and theoretical foundations of state regulation of the economy, the methodology of state regulation of the economy, the 

organizational basis of state regulation of the economy, foreign experience of state regulation of the economy, economic growth: the main factors and 

measures of the state to ensure it, the formation and mechanisms of implementation of the investment policy of the state, state regulation of rational 

employment and social protection of the population, fiscal methods of state regulation of the economy, monetary policy of the state, state measures for 

the effective use of land resources and regulation of environmental activities. 

Competencies: research, professional  

Know: 

- key concepts, theoretical foundations, basic concepts of the role of the state in the economy, state regulation of the economy, the 

interaction of government and business; 

- the main regularities of the functioning of the system of state regulation of the economy; 

- the main mechanisms of state regulation of the economy. 

Know: 

- use the knowledge gained in identifying cause-and-effect relationships in the field of state regulation of the economy, between the 

development of the state, economy and business; 

- independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of state regulation of the economy. 

Have the skills: 

- work with educational, scientific literature, statistical sources and regulations; 

- preparation of abstracts, structural and logical schemes, tables, preparation and analysis of answers to questions. 

Recommended reading: 



1.Regional economy. Textbook: L. E. Plisetsky, I. L. Cherkasov — Saint Petersburg, KnoRus publ., 2015 272 p. 

2. Financial and monetary methods of economic regulation. Theory and practice. Textbook: Moscow, yurayt, 2015, 552 p. 

 Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Professional Kazakh (Russian) Language 

Discipline code RK (R)Ya -2218 

Type of discipline DB OK 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer B. A. Kyrykbaeva, Phys.N. Demchenko L. N. 

Purpose: education of respect for the state language, conscious attitude to it as a phenomenon of culture; understanding of the state language as 

the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, means of development of moral and ethical 

standards adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course/discipline content: the Content of the Kazakh language course is determined by the General focus of the educational process on the 

achievement of meta-subject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of competence-based approach, which ensures the 

formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competence: communicative 

Know: the content of the main sections of Philology; 

To be able to read their choice of literature, majoring in the Kazakh language for the acquisition and transmission of scientific information, to 

read the literature on socio-political issues; to formalize the extracted information in the form of translations, abstracts, papers; lead discussions, to 

make the reports and the reports in Kazakh language and subjects related to the specialty and scientific work of a student, as well as on political and 

social issues. 

Have skills: monologue speech at the level of self-prepared and untrained exam on the topics of specialty and dissertation work in the form of 

messages, information, report; dialogue speech, allowing the student to participate in the discussion of issues related to his scientific work and 

specialty, as well as to conduct a conversation on social and socio-political topics. 

Recommended reading: 

1. General provisions S. Romanenko Spoken Kazakh easily: a guide for beginners with exercises and answers/ E. Romanenko. - 6th ed., 

pererab. - Almaty: SP "Romanenko Elena Igorevna", 2016. – M.: publishing house of KAZ. 

2. Bekturov, S. V. P. S. Bekturov, Kazakh language for beginners. Almaty: "Rauan", 2016. 

3. Bekturov, S. V. P. S. Bekturov, Kazakh language, Almaty: Atamura, 2015 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 



Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

Course/discipline/unit name 

Professionally-oriented foreign language 

Discipline code POIYa -2219 

Type of discipline DB OK  

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 3 credits 

About the lecturer/Professor K. Phil.N. Kapysheva G. K. 

The aim is to provide practical knowledge of the language within those grammatical and lexical topics that are included in the program. 

Prerequisites: discipline "Foreign language" (bachelor. Level B1, B2). 

The content of the course / discipline: the Basis of professional foreign language training is the development of foreign language (intercultural) 

professionally oriented communicative (professional-communicative) competence, which allows students to further integrate into the multilingual and 

multicultural professional environment (Geoecology and Geochemistry). 

Competence: communicative 

Know: the content of the main sections of Philology; 

To be able to: read at own choice literature on a specialty in a foreign language for receiving and transmitting scientific information, read 

literature of socio-political character; draw up the extracted information in the form of translations, abstracts, abstracts; conduct conversations, make 

messages and reports in a foreign language topics related to the specialty and scientific work of the undergraduate, as well as on socio-political and 

social topics. 

Have skills: monologue speech at the level of self-prepared and untrained exam on the topics of specialty and dissertation work in the form of 

messages, information, report; dialogue speech, allowing the student to participate in the discussion of issues related to his scientific work and 

specialty, as well as to conduct a conversation on social and socio-political topics. 

Recommended reading: 

1. Agabekyan, I. P. English for managers. English for Managers: textbook / I. p. Agabekyan. - M.: Prospect, 2015. - 352 c. 

2. Gvishiani, N. B. Modern English: lexicology: a Textbook for bachelors / N. B. Gvishiani. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 273 c. 

3. Gorodetskaya, E. J. Business English for managers: a tutorial / E. Y. Gorodetskaya. - M.: Prospect, 2016. - 248 C. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Macroeconomics 

Discipline code Mak -2221 

Type of discipline DB OK  

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 2 year 



Semester of study 3 semester 

Number of credits 5 credits 

About lecturer/Professor Sitnikova E. S., senior lecturer Akhmetova L.M. 

Objective: to master the modern methodology and methods of macroeconomic analysis of the market system from the point of view of the 

division of markets by objects, as well as consideration of the problems of achieving macroeconomic equilibrium, full employment, economic growth, 

price level stability, etc.  

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, Mathematics, computer Science. 

Course content: the Course consists in the deepening of theoretical knowledge on the modern market economy, the study of economic growth 

factors, the consideration of the mechanism of ensuring the balance of the national market, the idea of the methods of state regulation of the economy, 

the ability to apply knowledge of macroeconomics to predict the development of the national economy. Forms students of economic specialties 

economic thinking based on knowledge of modern macroeconomics. Development of the ability to independently judge the main economic phenomena 

in the Republic of Kazakhstan and abroad.  

Competencies: professional 

Know: categories and concepts used in macroeconomics 

Be able to: apply the knowledge gained in practice 

Have skills: analysis of specific situations in the economy from the standpoint of macroeconomics; have critical thinking skills  

Recommended reading: 

1. Agapova, T. A. Macroeconomics: A Textbook / Agapova T. A., Seregina S. F.. - Moscow: MFP synergy, 2013. - 560 c. 

2. Blanchard, O. Macroeconomics: Textbook / O. Blanchard. - Moscow: HSE, 2015. - 653 c. 

3. Guseinov, R. M. macroeconomics: a textbook for bachelors / R. M. Huseynov, A. V. Semenikhina. - Moscow: Omega-L, 2014. - 254 c. 

4. Rosanova, N. Mmm. Macroeconomics. workshop: textbook for master's degree / N. Mmm. Rosanova. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 496 c. 

5. Rosanova, N. Mmm. Macroeconomics: Textbook. Advanced course. In 2 vols, Rev. and supplementary / N. M. Rozanova. - Lyubertsy: 

Yurayt, 2016. - 665 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Названиекурса/дисциплины/юнита 

Management 

Discipline code Men -2223 

Type of discipline DB KV  

Course/discipline level  

Year of study 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Ph. D. Satayeva A. A., Rakhmetova A. K. 

Purpose: theoretical and methodological point of view of the course is the development and application of the theory and practice of 

management in market conditions. 



Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, 

The content of the course / discipline: the subject and method of management science; the essence and rules of management in Kazakhstan; 

methodological foundations of management; the concept of Organization and its types; internal and external environment of the organization; 

providing information, management; communication in management; management decisions in management; economic management methods; socio-

psychological management methods; organizational and legal management methods; management functions; planning in management; organization as 

a management function; motivation in management. 

Competencies: professional, research 

Know: 

-  evolution of theory, practice: 

-   peculiarities of the Kazakh management, the organization as a control system: 

-  principles of personnel management, forms of power; 

-  self-management and management; 

-  market research methods.;  

Know: 

- to perform the functions and use techniques of marketing management;  

- take decisions;  

- manage conflicts, stresses, changes in the organization and evaluate the effectiveness of management; 

Have the skills: 

- learn to identify the factors that affect the success of the organization; 

- properly organize the communication process; 

- effective decision-making; 

- implementation of strategic planning; 

- to determine the structure of the organization; 

- motivate staff; 

- prevent conflict situations, how to solve them; 

Recommended reading: 

1.Mescon, M. H. management Basics / M. H. Mescon, M. albert, F. Khedouri. - Moscow: Williams, 2016. - 672 c. 

2.Vesnin, V. R. Basics of management: Textbook / V. R. Vesnin. - M.: Prospect, 2016. - 320 c 

3. Blinov, A. O. Theory of management: a Textbook for undergraduates / A. O. Blinov, N. In. Ugryumova. - M.: Dashkov and K, 2016. - 304 c. 

4.Heads, R. S. Theory of management: Textbook / R. S. Golov, A. P. Agarkov. - M.: alpha-M, SIC INFRA-M, 2013. - 272 c. 

5.Theory of management: Textbook / V. Gusarov, L. Gusarov. - M.: research center INFRA-M, 2013. - 263 c. 

6.Konovalenko, V. A. the Psychology of management. Theory and practice: Textbook for bachelors / V. A. Konovalenko, M. Yu. 

Konovalenko, A. A. Solomatin. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 368 c. 

7.Kuznetsov, V. I. management Theory: Textbook for bachelors / L. S. Leontiev, V. I. Kuznetsov, M. N. Konotopov; ed. L. S. Leontiev. - 

Moscow: Yurayt, 2013. - 287 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 



 

 

Названиекурса/дисциплины/юнита 

Marketing 

Discipline code Mar -2222 

Type of discipline DB KV  

Course/discipline level  

Year of study 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor PhD Ordabayev M. A., Kaigorodtsev A.A 

Objective: to study the theoretical foundations and categorical-conceptual apparatus of marketing, as well as practical skills in the application of 

elements and principles of marketing in the activities of enterprises. 

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, Mathematics, Informatics, Econometrics 

Content of the course / discipline: Theoretical foundations and concepts of marketing. Management and control of marketing. Market 

segmentation and forecasting of goods. Commodity policy in the marketing system. Pricing and pricing strategies. The system of allocation and 

distribution. Promotion of goods and services. The system of marketing information and marketing research. Marketing environment and its 

components. Strategic marketing planning. 

Competencies: professional, research 

Know: 

- basic market concepts; 

- the types and objectives of marketing; 

- organizational form marketing management; 

- procedure and methods of marketing research; 

- marketing environment of firm functioning; 

- strategic marketing planning procedure; 

- features of client markets. 

Know: 

- define marketing objectives according to different levels of demand; 

- to implement the selection of target markets for various types of goods; 

- identify significant factors in consumer behavior 

Have the skills: 

- conducting marketing research by obtaining primary data; 

- development of marketing tools; 

- product promotion in the market. 

Recommended reading: 

1. General provisions Kotler F. marketing Basics / F. Kotler, and S. Gary. - Moscow: Williams, 2016. - 752 p. 

2. Morozov, Yu. V. principles of marketing: study guide / Yu. V. Morozov. - M.: Dashkov and K, 2016. - 148 p. 



3. Bichurin, I. P. osnovy of marketing. Theory and practice: textbook / I. I. P. Pichurin, O. V. Obukhov, N. D Eriashvili. - Moscow: UNITY, 

2013. - 384 p. 

4. Rebrov, N. P. principles of marketing: Tutorial and workshop for MPO / B. P. Rebrov. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 277 p. 

5. S. Yessimzhanova R. Marketing. - Almaty: Ayan Edet, 2013. 

6. S. nysanbaeva M. p. basics of marketing: textbook-Almaty: Evero, 2014. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Religion studies 

Discipline code R -2201 

Type of discipline DB KV  

Level of course/discipline bachelor 

Year of study 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Ph. D., Sursitbay B. 

Purpose: to form an understanding of the features of the religious way of attitude to the world, the socio-cultural foundations of religious 

knowledge, the place and role of religion in the modern world. 

Pre-requisites:Cultural studies, Philosophy, Modern history of Kazakhstan 

Course content: Religion is an integral part of the world culture of mankind. Therefore, a cultured person is not necessarily a believer, but he 

certainly respects the faith of others and knows the basic tenets of the great religious teachings. Therefore, speaking of religion, it is not possible to 

ignore the moral perspective of this cultural phenomenon. The preaching of good, mercy, sensitivity, compassion is the common moral basis of most 

world religions. Turning to questions of faith can help students to rethink the essence of their future profession, to form the priorities of activities and 

principles of relations to customers, based on the fact that the healing business is a God-pleasing occupation, merciful and righteous, addressed to the 

person, that is, to the body and soul of man. Faith, of course, can help a person to educate a professional, for More Ln. Tolstoy said: "Faith is the 

understanding of the meaning of life and the recognition of the duties arising from this understanding." 

Competence: worldview 

 

 

Know: 

- the essence of the subject and the main categories of religious studies; 

- basic theories of the origin of religion; 

-  classification and features of world religions; 

- features of the religious situation in the Republic of Kazakhstan. 

 Know: 

- reasoned, evidently Express and justify their own view on a particular religious problem,  

- it is tolerant to take a different position.  



Have the skills:  

- analysis of religious phenomena and processes;  

- work with religious literature; 

Recommended reading: 

1.The universal history of the world's religions. - Moscow: Eksmo, 2010 -736 p. 

2.Golikova V. I. Policy of the Republic of Kazakhstan in the religious sphere-Almaty, 2011. 

3.Law of the Republic of Kazakhstan on religious activity and religious associations of October 11, 2011. 

4.Nysanbayev. Globalization and problems of intercultural dialogue-in 2 t. - Almaty: Computer publishing center Of the Institute of philosophy 

and political science, MES, 2004. 

5.Introduction to religion: theory, history and modern religions. – M.: the Centre, 2000 – 240 p. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd



Annex 3A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(third year of study, enrollment 2016) 

 

Course/discipline/unit name 

Taxes and the taxation 

Discipline code NAL-3209 

Type of discipline DB KV  

Level of course/discipline bachelor 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Kamchibek E. E. 

Objective: to increase the level of knowledge in the field of taxation, understanding and mastering the skills of practical calculations, 

methodology of calculation and payment of taxes, fees, payments to the budget and extra-budgetary funds of the Republic of Kazakhstan. 

Prerequisites: Economic theory, macroeconomics, Microeconomics, Finance 

Course/discipline content: Taxes, as an economic phenomenon, play a very important role in the life of the whole society. Performing fiscal, 

regulatory, redistributive functions, mandatory payments to the budget are the basis for the development of the national economy, the implementation 

of public functions and the solution of social problems. It is no coincidence in the address to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan's entry 

into the number of 50 most competitive countries in the world. Kazakhstan is on the threshold of a new leap forward in its development " N. 

Ah.Nazarbayev noted that the reform of the tax and customs policy should be an important tool for the entire policy of economic modernization and 

ensure a breakthrough in the development of our country.  

Competencies: professional, research 

Know: 

-legal and regulatory framework for taxation; 

- nature, types and functions of taxes; 

- the content of the basic concepts of the tax system; 

Know: 

- determine the tax base for each tax and collection; 

- select tax rate; 

Have the skills: 

- accrual of tax amount; 

- filling in the tax return 

Recommended reading: 

1.Finance Textbook. Melnikov V. D., Ilyasov K. K. Almaty, 2008 

2.General course of Finance-Textbook. Melnikov V. D., Lee, W. D., Almaty 2004 

3.Taxes and taxation – Textbook. Yutkina T. F. Moscow: Infra-M, 1998 

4.Taxes-Textbook. Chernik D. G. Moscow: Finance and statistics, 2000 

5.Taxes of developed foreign countries - a textbook. Meshcheryakova O. Moscow, 1998 



6.Taxes of foreign countries - a textbook. Ilyasov K. K., Idrisova E. K. Almaty, "Karzhy-Karazhat", 1998 

7.Taxes and taxation - a textbook. Ermekbaeva B. Zh., M. Lesbekov Almaty 

8.Taxes and tax planning in the world economy – Textbook. Sutyrin S. F., pogorletskiy AI, Saint-Petersburg, 1998 

9.Tax control: principles and methods – Textbook. Porolo E. V., Moscow, 1996 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Human Resource Management 

Discipline code UTR-3211 

Type of discipline DB KV  

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Rakhmetova A. K. 

The purpose of the discipline: "human resources Management" is the formation of the trainees necessary in their future professional activity of 

system knowledge about the management of human resources and the problems of formation and functioning of the labor market, as well as 

mechanisms for the implementation of the state employment policy. 

Prerequisites: Economic theory, Macro-microeconomics,  

The content of the course / discipline: "human resources Management" is intended for the development of quantitative and qualitative 

characteristics of the most important productive force of society-human resources, their essence, the basic principles and mechanism of implementation 

of the state policy in the field of regulation of the labor market and reproduction of labor resources in General, as well as the economic categories used 

in this case: the total labor force, economically active population, able-bodied population and their relationship with labor resources, labor mobility, 

migration, etc. 

 Competencies: professional 

Know:  

- evolution of theory, practice, peculiarities of Kazakhstan management; 

- organization as a management system, principles of personnel management; 

- - forms of power, self-management and leadership market research methods.  

Know:   

- perform functions and use methods of marketing management;  

- take decisions;  

- manage conflicts, stress, changes in the organization and evaluate the effectiveness of management. 

Have the skills:  



- knowledge of marketing terminology in the justification and management decision-making; determining the mission of the company, the 

development of marketing strategies. 

Recommended reading: 

1. Vesnin, V. R. human resources Management. Theory and practice: Textbook / V. R. Vesnin. - M.: Prospect, 2015. - 688 C. 

2. Genkin, B. M. human resources management: Textbook / B. M. Genkin, I. A. Nikitin.  M.: Norma, SIC INFRA-M, 2013. - 464 c. 

3. Deineka, A.V. Management of human resources: a Textbook for the bachelor's degree / Deineka, V. A. Bespalko. - M.: Dashkov and K, 

2016. - 392 c. 

4. Dementieva, A. G. human resources management: theory and practice: Textbook / A. G. Dementieva, M. I. Sokolova. - M.: Aspect-Press, 

2015. - 352 c. 

5. Isaeva, O. M. human resource Management: Tutorial and workshop for applied baccalaureate / O. M. Isaeva, E. A. Priporova. - Lyubertsy: 

Yurayt, 2016. - 244 c. 

6. Kartashova, L. V. human resources Management: Textbook / L. V. Kartashova. - M.: research center INFRA-M, 2013. - 235 C. 

7. Kafidov, V. V. human resources Management: textbook Standard of the third generation / V. V. Kafidov. - SPb.: Peter, 2013. - 208 C. 

8. Makarova, I. K. human resources Management: lessons of effective HR-management: textbook / I. K. Makarova. - M.: Case of ANH, 2015. - 

422 c. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment-examination 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Entrepreneurship 

Code of discipline Pre3304 

Type of discipline PD OK 

Level of course/ discipline bachelor 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Rakhmetova A. K. 

The purpose of teaching the discipline "Entrepreneurship" is to master the skills of scientific and practical foundations of the organization of 

entrepreneurial activity, methods of its planning and implementation in modern market conditions.  

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, enterprise Economics 

Content of the course / discipline: the Course is designed to work with students and is designed to assist them in professional self-

determination, familiarity with the basics of business and its features. Doing business in modern society is becoming increasingly common. Many 

people prefer their own business to work for others. It is important for students to know the peculiarities of running their own business, possible 

"pitfalls".  

This course should help the student to develop entrepreneurial thinking. 

Competencies: professional, research 

Know: 



- theoretical foundations of entrepreneurial activity; 

- the mechanism of business organization, from the origin of the idea to the creation of a new company in a small business; 

- fundamentals of effective business management. 

Know:  

- find and evaluate new market opportunities and formulate business ideas; 

- choose the legal form of new companies; 

- to develop the program of development of the company; 

- develop a business plan for the creation and development of new organizations; 

- assess the economic and social conditions of doing business; 

- to carry out monitoring and current analysis of business performance. 

Have the skills: 

- methods of risk management in the conduct of business; 

- business planning technology; 

- modern methods of analysis of the efficiency of entrepreneurial activity. 

Recommended reading: 

1. Bychkov, V. P. enterprise Economics and basics of entrepreneurship in the field of car services: Textbook / V. p. Bychkov. - M.: INFRA-M, 

2013. - 394 c. 

2. Kruglova, N. Yu. Basics of business (entrepreneurship): Textbook / N. Yu. Kruglova. - M.: KnoRus, 2013. - 440 c 

3. Kondrakov, N. P. Fundamentals of small and medium-sized businesses: a practical guide / N. P. Kondrakov, I. N. Kondrakov. - M.: research 

center INFRA-M, 2013. - 446 c. 

4. Makarov, S. I. fundamentals of business / S. I. Makarov, M. V. Mishchenko. - M.: KnoRus, 2013. - 224 c. 

5. Nikishin, V. V. Fundamentals of security activities in the field of enterprise / V. V. Nikishin, V. V. Tishkov. - Vologda: Infra-Engineering, 

2016. - 128 C. 

6. Rubin, the Basics of entrepreneurship: Textbook / Rubin. - Moscow: MFP synergy, 2016. - 464 c. 

7. Sergeev, The Basics of business (entrepreneurship) (for bachelors). - M.: KnoRus, 2013. - 440 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

International economics 

Discipline code MEK -3305 

Type of discipline PD KV 

Level of course/ discipline bachelor degree 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer V. G. Shalyapin. 



The purpose of the discipline: the discipline is to prepare a specialist with a holistic system of knowledge about the sources of international 

economic law, its basic principles, the process of formation and functioning of the institutions of this branch of international law, the place and role of 

public authorities engaged in foreign economic functions to achieve the public interest. 

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics, enterprise Economics 

Course content: the study of the form of international economic relations and ways of their regulation at the present stage, the place of 

Kazakhstan in the world economy. 

Competencies: professional, research 

Know:  

- theoretical bases of functioning of the world economy, the essence and forms of implementation of international economic relations and ways 

of their regulation at the present stage, the place of Kazakhstan in the world economy. 

Know: 

- to analyze economic phenomena, processes and institutions at the global level, to identify economic problems in the analysis of specific 

situations,  

- to propose ways to solve them, taking into account the criteria of socio-economic efficiency of risk assessment and possible socio-economic 

consequences, 

- calculate the impact of different methods of trade policy, use the sources of economic and social information, 

- to search for information on the received task, to predict the behavior of economic agents on the basis of standard theoretical and econometric 

models. 

Have the skills:  

- application of economic research methods;  

- modern methods of collection, processing and analysis of economic and social data; methods and techniques of analysis of economic 

phenomena and processes using standard theoretical and econometric models; 

- methods of calculation and analysis of socio - economic indicators characterizing economic processes and phenomena at the world level; 

- skills of independent work, self-organization and organization of assignments. 

Recommended reading: 

1.Ponomareva, E. S. World economy and international economic relations: textbook for University students. on economic specialties / E. S. 

Ponomarev, p. S. Tomilov, L. A. Kriventsova . - M.: YUNITI-DANA, 2013. - 287 c. 

2. Rajabova, Z. K. World economy: Textbook / Z. K. Rajabova. - M.: research center INFRA-M, 2013. - 304 c. 

3.Salimzhanov, I. K. World economy and international business. Workshop / I. K. Salimzhanov. - M.: KnoRus, 2013. - 400 C. 

4.Saleen, VN. World economy and international business. Practicum. Practical guide / V. N. Salin, E. P. Shpakovskaya. - M.: KnoRus, 2013. - 

400 C. 

5.Khasbulatov, R. I. World economy: Textbook for bachelors / R. I. Khasbulatov. - Moscow: Yurayt, 2013. - C 884. 

6.Chebotarev, N. F. World economy and international economic relations: textbook for bachelors / N. F. Chebotarev. - M.: Dashkov and K, 

2016. - 352 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 



Course/discipline/unit name 

Economy of Enterprises 

Discipline code ER -3308 

Type of discipline PD OK  

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor PhD,senior lecturer Sakaeva, A. A., Kaigorodtsev A.A 

Purpose: to teach students to conduct Economics at the enterprise level on the basis of forms and methods of doing business in market 

conditions. 

Prerequisites: Economic theory, Microeconomics 

The content of the course/discipline: 

Formation of students ' knowledge about the links of material, technical and socio-economic conditions of production with the technical and 

economic indicators of enterprises and the acquisition of the necessary professional knowledge and analytical skills to perform economic calculations 

to justify the effective forms and methods of use of resources of the enterprise, the choice of the best options for economic activities of industrial 

organizations. 

Competencies: professional, research  

Know: 

- theoretical and methodological foundations of modern enterprise management; 

- the main functions of the enterprise; the basics of the economy of the enterprise.  

Know: 

- quickly navigate the flow of rapidly changing information;  

- build strategy and tactics of the enterprise; 

Have the skills:  

- assessment of the real position of the company in the market conditions;  

- calculation of financial results of the enterprise. 

Recommended reading: 

1. Dunayev, V. F. Economy enterprises (organizations) of the oil and gas industries / V. F. Dunaev, V. A. Shpakov, N. P. Epifanova, etc., - 

Vologda: Infra-Engineering, 2015. - 330 C. 

2. Kudryavtsev, Em Economics of industry: Textbook. / E. M. Kudryavtsev. - Moscow: ASV, 2014. - 254 c. 

3.The economy of processing enterprises of consumer cooperation: a study guide. - Moscow: University textbook, 2013. - 158 C. 

4.Ovcharov, A. O., the Economics of tourism enterprises: Teaching aid / A. Ovcharov. - M.: research center INFRA-M, 2013. - 176 C. 

5. Freedman, A. M. the Economics of trade and supply of a consumer society: the Textbook / A. M. Fridman. - M.: Dashkov and K, 2015. - 656 

c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 



 

Course/discipline/unit name 

Managing costs and pricing  

Discipline code UPZ -3206 

Type of discipline DB KV 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor PhD M. A. Ordabayev 

The purpose of the discipline "cost Management" studies all types of costs and their dynamics to make optimal management decisions  

Prerequisites: Microeconomics, macroeconomics, State regulation of economy, Finance 

Content of the course / discipline: theoretical and practical approaches to the definition of sources and mechanisms to ensure competitive 

advantage of the enterprise on the basis of cost management. 

Competencies: professional, research 

Know: 

- types of management decisions and methods of their adoption in the field of management of production costs;     

- theoretical and practical approaches to the definition of sources and mechanisms to ensure competitive advantage of the enterprise on the basis 

of cost management;  

- content and interrelation of the main elements of the strategic cost management process;  

- principles of the organization of cost management in operating activities, the basic methods and tools of cost management in the operating 

activities of the organization. 

Know: 

- set goals and formulate tasks related to the implementation of the cost management process of the enterprise;  

- calculate and analyze the cost of production and make informed decisions based on management accounting data; 

- evaluate the effectiveness of the use of different systems of accounting and distribution of production costs;   

- justify decisions in the field of production cost management; apply cost management models. 

Have the skills:  

- know the methods of implementation of basic management functions (decision-making, organization, motivation and control) in the field of 

cost management;  

- methods of planning and analysis of production costs of the enterprise; modern tools of cost management of the enterprise. 

Recommended reading: 

1.Management of production costs in a competitive environment: tutorial / N. Y. Omarova, L. Kosyakova, L. Popova. - SPb. : Prospect Of 

Science, 2011. - 224 p. 

2.Glukhova I. M. Stages of cost management at the enterprise / I. M. Glukhova, O. N. Kushnerova / / Scientific notes of the Pacific state 

University. - 2015. - Vol. 6, № 2. - P. 47-51.   

3.Golovina S. V., Paramonova D. V. Actual problems of cost management in modern companies. Young scientist. - 2015. - №11.3. - P. 32-34. 

4.Poltava V. Yu., Lukashova O. A. Actual problems of management of production costs // Young scientist. - 2016. - №11.1. - P. 45-48. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 



Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity 

Discipline code EA -3305 

Type of discipline PD KV 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 4 credits 

Name of lecturer/Professor Kaigorodtsev A.A 

Purpose: development of methodological bases and acquisition of practical skills of the analysis of economic activity necessary in practical 

work 

Prerequisites: Management, Marketing, business Economics, Economic theory, Statistics,  

The content of the course/discipline: This course is the scientific basis of management decisions in business. To substantiate the decisions 

taken, it is necessary to identify and predict existing and potential problems, production and financial risks, to determine the impact of decisions on the 

level of risks and incomes of the business entity. A qualified specialist of economic profile should have a good knowledge of modern methods of 

economic research, the skill of system complex microeconomic analysis.  

Competencies: professional, research 

Know: 

- the essence of economic phenomena and processes 

- interrelation and interdependence of phenomena and processes 

Know: 

- determine the influence of factors 

- evaluate the results achieved 

Have the skills: 

- revealing of reserves of increase of efficiency of functioning of enterprise 

Recommended reading: 

1. Samygin, S. I. Economic analysis / S. I. Samygin, S. N. Epifantsev. - M.: KnoRus, 2013. - 400 C. 

2. Bench, L. G. Economic analysis of the enterprise: Textbook / L. G. Bench, M. I. Trubochkina. - M.: INFRA-M, 2013. - 378 C. 

3. Stakanova, N. P. Economic analysis of economic activity / N. P. Stukanova. - M.: KnoRus, 2013. - 536 c. 

4. Ivanov, I. N. Economic analysis of the company: Textbook / I. N. Ivanov. - M.: research center INFRA-M, 2013. - 348 c. 

5. Kosolapova, M. V. Complex economic analysis of economic activity: Textbook, V. V. Kosolapova, V. A. Svobodin. - M.: Dashkov and K, 

2016. - 248 C. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 



Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Annex 4A 

Description of individual disciplines (courses, units): 

(fourth year of study, admission 2015) 

 

Course/discipline/unit name 

Business planning at the enterprise 

Discipline code BPP -4309 

Type of discipline PD KV 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 4 years 

Semester of study 7 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor senior lecturer Asubaeva A.S., Kaigorodtsev A.A 

The purpose of the discipline: to study business plans as the main tool of planning in market conditions. 

Prerequisites:Enterprise Economics, Entrepreneurship, human resources Management 

The content of the course/discipline:The concept and essence of the business plan. Basic requirements for the business plan. Making the title 

page of the business plan. Preparation of a summary of the business plan. Selection of the scope of the enterprise. Characteristics of the product or 

service. General structure of the business plan. 

Competencies: professional, research 

Know: 

-business plan development goals 

- the basic structure of the business plan 

- the content of the sections of the business plan 

- project analysis indicators  

Know: 

- develop a business plan 

- to explore the markets 

- to analyze the proposed project 

Have the skills: 

- preparation of business plans 

- study of the product market and competitors 

- preparation of marketing plans 

- evaluation of investment projects 

Recommended reading: 

1.Gorbunov, V. L. Business planning with risk assessment and project efficiency: Scientific and practical guide / V. L. Gorbunov. - M.: RIOR 

IC, SIC INFRA-M, 2013. - 248 C. 

2.Dubrovin, I. A. Business planning at the enterprise: Textbook for students / A. I. Dubrovin. - M.: Dashkov and K, 2016. - 432 c. 



3.Business planning: textbook / ed. V. Z. Chernyak, G. G. Charaeva. - Moscow: UNITY, 2012. - 591 c.  

4.Strekalova, N. D. Business planning: textbook standard of the third generation / N. D. Strekalova. - SPb.: Peter, 2013. - 352 c. 

5.Strelkova L. V. corporate planning: textbook / L. V. strelkov, Yu. a. Makusheva. - Moscow: UNITY, 2016. - 367 c. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian / Kazakh. 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

Course/discipline/unit name 

Socio-economic statistics 

Discipline code S ES -3302 

Type of discipline PD KV 

Level of course/discipline bachelor degree 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 3 credits 

Name of lecturer/Professor PhD Mukhamedieva A. G. 

Objective: to acquire statistical knowledge and skills necessary for social and productive activities 

Prerequisites:Statistics, Economic theory, macroeconomics, Mathematics, Informatics. 

The content of the course/discipline:The study of this course involves the consideration of the subject, method, tasks of socio-economic 

statistics, sources of statistical information, statistical indicators, statistical methods of analysis of the relationship, the basics of socio-economic 

statistics.  

Competencies: professional 

Know: 

- a set of statistical research methods, principles and methods of their application  

- a system of economic indicators characterizing the availability of resources and the effectiveness of their use at the level of the country, region 

or economic entities. 

Know: 

- To assess the regularities of the development of socio-economic phenomena at the macro and micro levels;  

- to analyze quantitative and qualitative interrelations of socio-economic processes;  

Have the skills: 

- use of various statistical methods in economic research 

- organization of sampling, group building, processing of time series, calculation of various indices, correlation and regression analysis at 

different levels. 

Recommended reading: 

1. Statistics: a Textbook for students of institutions of the act/ ed. by V. S. Mkhitaryan.- Moscow: publishing center "Academy", 2010.- 372s. 

2. Statistics. Textbook for students of secondary vocational schools. 6-e Izd.,erased.M., 2007.(Series: "Secondary vocational education-

Economics and management") (FRETBOARD). 

3. Saline Viktor and Statistics. (SPO). Textbook for Colleges (from 4). M., Publisher: KnoRus, 2012. 



Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training specialty (stage): timely delivery of all forms of current and final control in accordance with the emcd 

 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

5В050600 - Экономика 

 

Модуль атауы мен 

шифры 
Коммуникативті 1 Kom1 

Модульге жауапты адам Кырыкбаева Б.А., Садыкова С.Т. , Абдрахманова М.К., Тусупбекова Н.М. к.пед.н.Кубентаева С.Н 

Модуль типі (блокатауы) ЖПММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 18 

Кредит саны 15 (26) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны  

Модуль пререквизиттері Қазақ тілі, орыс тілі, шет тілі – мектеп деңгейі 

Модуль мазмұны Қазақ (орыс) тілі, шет тілі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазақ тілінің ерекше дыбыстары және үйлесімділігі мен тіркестілігіі; жалпыға ортақ номинативті сөздер мен 

олардың тіркестік қабілеті, дайын сөз тіркесі мағынасын, қызметшілердің нақты мәндерін беру үшін,  қазақ 

(орыс) тілі грамматикалық формаларының мәні мен семантикалық құрылымын ойларын білдіру үшін 

пайдаланылану.Мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық еңбекті меңгеру. Мамандық бойынша 

мәтіндерді тілдік нормаларға сәйкесқазақ тілінен орыс тіліне аудару . ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) (ЖПММ) 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар курсы білім алушыларға компьютерлік ғылымның негізгі 

түсініктерін, қазіргі заманғы компьютерлердің архитектурасын, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз 

етуді, қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы, өлшеуді статистикалық өңдеуге арналған компьютерлерді, 

компьютерлік коммуникация негіздерін, электрондық үкіметті білуді ұсынады. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

- сауатты сөз (соның ішінде нақтылығы, дұрыстығы), жазбаша сөйлеу, шешендік тәсілдерді білуі, жеке 

басының ерекшеліктері мен қарым-қатынас жасайтын адамдардың типтік проблемаларын білу 

меңгеруі тиіс:  

қарым-қатынас этикасын және этикетін сақтай білу, серіктесіне жеке көзқарас жасай білу қабілеттері және т. 

б.келіссөздер ұйымдастыру және жүргізуге білу, өзге де іскерлік кездесулер, сыртқы сигналдарды талдай білу 



(дене қозғалысы, мимик, интонациясы), басқа адам мүдделері мәнін терең ұғуға. қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл іскерліктер мен дағдылар, топта жұмыс істеу дағдысы, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

дағдысы болуы керек: 

- сол немесе өзге лексиканы игеру, коммуникативтік тактиканы білу, коммуникативтік стратегияларын иелену,  

әу бастан қақтығыстар өшіру қабілеті, қарамайқайщылыққа түспеу, белсенді тыңдау дағдылары блу 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

 - екі аралық бақылау тапсыру; 

-  СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау; 

- "Типтік ережелерін бекіту туралы білім алушының үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау".ҚР БҒМ 18.03.2008 ж. №125 Бұйрыққа сәйкес пәндері бойынша қорытынды емтихан тапсыру    

Модуль ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1.Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. English for Managers: Учебное пособие / И.П. Агабекян. - 

М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 

3.Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с упражнениями и ответами/ Е. 

Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-176 с. 

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы: Альманах, 2016. 

6. Государственная программа «Цифравой Казахстан» (постанавление Правительства РК от 12декабря 2017г. № 

827. 

7. Baimukhamedov M. F.Information systems: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science 

of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p 
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Модуль атауы мен 

шифры 

Экономикалықбілімнегіздері 

- OEZ 

Модульге жауапты адам э. ғ. к., Ситникова Е. С., э. ғ. к Болгауов Т. А., аға оқытушы Абылайханова Т. А. 

Модуль типі (блокатауы) МбММ 

 Модуль деңгейі ВА 

Аптадағы сағат саны 10,5 

Кредит саны 7 (12) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 1,2 



Білім алушылар саны  

Модуль пререквизиттері Математика, Қазақстан тарихы, Саясаттану 

Модуль мазмұны Экономикалық оқытудың тарихы (БП ТК) 

Экономикалық оқытудың тарихы экономикалық процестер туралы, экономикалық теориялар мен мектептерді 

қалыптастыру және дамыту заңдары туралы пікірлердің эволюциясын зерттейді. Курс көздермен танысу, 

көрнекті экономистердің пікірлерін жүйелендіру және жариялаумен шектелмейді; ол идеялардың өзара 

байланысы мен үздіксіздігін, көзқарастарды және тұжырымдарды трансформациялауды анықтауға тырысады. 

Экономикалық оқытулардың тарихы экономикалық жағдайдың өзгеруіне, негізгі санаттардың түсіндірілуіне 

қандай жағдайлар әсер еткенімен, экономикалық зерттеулер әдісі жетілдіріледі. Экономикалық 

тұжырымдамалардың эволюциясын зерделеу арқылы біз экономикамыз туралы білімімізді қалыптастыру және 

байыту үрдісі қалай жүріп жатқанын, өткен және бүгінгі көптеген идеялар қалай және неліктен өзекті 

идеяларымызға қалай әсер ететінін түсінуге тырысамыз. 

Экономикадағы математика (БП НК) 

Курс бағдарламасы  математиканың іргелі  тарауларын жүйелі түрде зерттеу діболжайды,  математика 

бойынша оқу әдебиетін өз бетінше зерттеуді  дағдыландырады білу, логикалық ойлау және шығармашылық 

бастамасын дамытып, ғылым және экономиканың қолданбалы мәселелерін математикалық зерттеулер 

дағдыларын әзірлейді. Курс негізгі бөлімдеріне  : "Аналитикалық геометрия элементтерімен сызықтық алгебра  

", "Дифференциалдық және интегралдық есептеулері", "Ықтималдықтар теориясы", "Математикалық 

статистика" кіреді. 

Микроэкономика (БП НК) 

"Микроэкономика" білім алушылардың біліміне шоғырланған , үй шаруашылықтарының, 

фирмалардың,салалардың, өндірістердің деңгейінде экономиканың жұмыс істеу тетігінін түсіну үшін қажетті 

білімді тәрбиелеуге, сондай-ақ қазіргі мемлекеттік саясаттың салдарын талдауға бағытталған. Бұл өте маңызды, 

өйткені нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін көздейтін көптеген өндірушілер мен тұтынушылардың 

тәуелсіз іс-әрекеттерімен анықталады және экономикалық шешімдерді мемлекеттік деңгейде қабылдау кезінде 

оларды ескеру қажет.«Микроэкономика» пәнінің негізгі міндеттері: оқу-теориялық білімдерін игеру және 

оларды экономикадағы практикалық мәселелерге қолдану мүмкіндігі; тұтынушылық сұраныс теориясы мен 

еңбекпен қамтамасыз ету теориясы негізінде жеке тұтынушылық мінез-құлықты экономикалық талдау. 

Статистика (БП ТК) 

Пән басқа да пәндердің оқу материалдарымен өзара тығыз байланыста ЭЕМ-мен практикалық міндеттерді 

шешу бойынша университетте оқытылатын барлық базалық пәндерді қамтамасыз етеді, оларды бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жоспары  және есептеуіш техника құралдарының оқу процесіне енгізу.  білім алушылардың 

оқытушыларының сабақ өткізу процесінде және өздігінен дайындалу процесінде пән бойынша білім алынады.  

Тәжірибелік және өздік сабақтар  есептеу техникасы құралдарында  информатика кабинеттерінде жүргізу 

кезінде іскерліктер қалыптастырылады 

Экономикалық ілім (БП НК) 

Экономикалық ілімді зерттеу адамның табиғатта, қоғамда, экономикада орны мен рөлін объективті және 

сауатты түрде анықтауға және экономикалық процестер арасындағы диалектикалық байланысты түсінуге 



мүмкіндік береді. «Экономикалық ілім» курсы экономиканың экономикалық санаттары мен талаптарын, 

нарықтық экономиканы өзін-өзі реттеу құралдарын, экономиканы мемлекеттік реттеудің орны мен рөлін, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасында қарқынды дамып келе жатқан нарықтық экономиканың әлеуметтік-

бағдарлы моделінің ерекшеліктері мен басымдықтарын айқындайды. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

микро деңгейде қазіргі заманғы экономиканың жұмыс істеу заңдылықтары; экономикалық теория мен 

қолданбалы экономикалық пәндердің негізгі ұғымдары, санаттары мен құралдары; жетекші мектептер мен 

экономикалық ғылымдардың негізгі ерекшеліктері. 

меңгеруі тиіс:  

 есептеулердің нәтижелерін талдау және қорытындыларды негіздеу; жағдайларды сипаттау негізінде 

стандартты теориялық және эконометрикалық модельдерді құрастыру, нәтижелерді мағыналы түрде талдау 

және түсіндіру; экономикалық агенттердің мінез-құлықтың стандартты теориялық және эконометриялық 

модульдері негізінде, микро деңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды дамытуды болжайды; 

сараптамалық және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сөйлеу, баяндама, ақпараттық шолу, аналитикалық 

есеп, мақала түрінде көрсету. 

дағдысы болуы керек: 

экономикалық зерттеулер әдістерін қолдану; стандартты теориялық және эконометриялық үлгілерді пайдалана 

отырып, экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен тәсілдері; микро деңгейде 

экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді талдау; 

философиялық ойлау қоғамның проблемаларын жүйелі, біртұтас қарауға; көпшілік алдында сөйлеу, дәлелдеу, 

пікірталас жүргізу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c.  

2. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2-х т.Том 1: Учебник для вузов / А.Ф. Шишкин. - М.: ВЛАДОС, 

"КДУ", 2013. - 816 c.  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. Максимовой. 

- М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 c. 

4. Биншток, Ф.И. История экономических учений: Учебное пособие / Ф.И. Биншток.. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 

192 c. 

5.  Благих, И.А. История экономических учений: Учебник для академического бакалавриата / И.А. Благих, 



А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 c. 

6. Войтов, А.Г. История экономических учений: Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: Дашков 

и К, 2016. - 232 c. 

8.Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 

бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен 

шифры 
Әлеуметтік-құқықтық - SP 

Модульге жауапты адам Т.ғ.к., Р.К.Нурбекова аға оқытушылар Жиренова А.Т., Рякова Е.А., т.ғ.к.,. Шуршитбай Бейбитгулаға 

оқытушылар Буканова З.Ш., Абилмажина А.М. 

Модуль типі (блокатауы) ЖПММ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 

Кредит саны 10 (17) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны  

Модуль пререквизиттері мектеп пәндері «Тарих», «Адам және қоғам», 

Модуль мазмұны Мәдениеттану (ЖББП ТК) мәдениеттанудың негізгі объектісі болып тұтас, функция, адам тұрмысының 

ерекшелігі табылады. Мәдениеттанудың теориялық және әдіснамалық нұсқаларының алуан түрлілігі 

мәдениеттің өзінің көп өлшемді сипатына байланысты.  

Құқық  негіздері (ЖББП ТК)Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін барлық құқықтық негізді түбегейлі қайта 

құру қажет болды. Сонымен бірге, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын сақтай отырып, құқықтық 

демократиялық мемлекет құру азаматтардың құқықтық санасын тәрбиелеумен байланысты.  Құқықтық 

хабардарлықтың жеткіліксіздігі елдегі заң мен тәртіптің жай-күйіне және құқықтық мемлекет құруға әсер етеді. 

Оның негізін индивид пен мемлекет арасындағы қарым-қатынас құрайды. Сондықтан «Құқық негіздері» 

курсын оқып-үйрену барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына және өзге де 

нормативтік актілеріне көп көңіл бөлінеді. 

 Саясаттану-әлеуметтану (ЖББП ТК) «Әлеуметтану - саясаттану» пәнінің объектісі; социологиялық 

перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер 

әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар 

мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі заманның 

режимдері; Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және 

идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы(ЖББП ТК)  

Ежелде Қазақстан, XIII ерте және дамыған орта ғасырлардағы, Қазақстандағы -. XV ғғ, этногенез қазақтар. 

Қазақ хандығы, Қазақстанның Ресей, XVIII соңында қазақтардың ұлт-азаттық күресті қосылу - ХІХ ғасырдың 



орта, Қазақстан Ресей империясының (ХІХ ғасырдың екінші жартысы -. ХХ ғасырдың басы), қоғамдық 

қозғалыстар Қазақстан ХХ ғасырдың басында, Қазақстан 1917 жылы. - 1920 жыл. 20-30-шы жылдардағы 

әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. ХХ ғасырдың, Ұлы Отан соғысы кезінде 20-30-шы жылдары, 

Қазақстанда, әлеуметтік, саяси және мәдени өмірі мен -. 1991 1965 жылы Қазақстан, Қазақстанда соғыстан 

кейінгі жыл, Тәуелсіз Қазақстан 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

- әлеуметтану, саясаттану негізгі әдіснамалық және теориялық бағыттары-, қоғамның заңдылықтары мен 

дамуын түсіну, әлеуметтік топтың, тұлғаның болуы туралы социологиялық зерттеу ұсыну процесінде, 

терминологиялық аппараты иеленуге тиісті .меңгеруі тиіс:  

қисынды ойлау, ғылыми тақырыптар бойынша пікірталастар, диалогтар, даулар өткізу қабілетін меңгеру; 

шығармашылық ойлау, ғылыми және өндірістік мәселелерді шешуге стандартты емес тәсілдерді табу, 

белгісіздік жағдайында лайықты әрекет ету; 

дағдысы болуы керек: 

гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық білімді пайдалану және жаңарту үшін технологиялары игеру; 

рефлексия, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау, ауызша және ауызша емес қарым-қатынастың әртүрлі тәсілдері; 

ана тілі және шет тілі ортада коммуникативтік дағдылар 

Қорытынды бақылау түрі емтихан  (тест) 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1,2 семестр 

Әдебиет 1. Александрова Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. - 

М.: Форум Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Жаңақұлов Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО білім алушыларне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - Алматы 

: Эверо, 2014. - 288 бет 

4. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. (с изм. 2007 г.)  

5. Биржанова К.С., Ибраева К.Б. Основы права Республики Казахстан: Учебное пособие. Алматы кітап -2013 г. 

6. Ахметов Е. Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. 

7. Гаджиев К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 395 с.  

8. Елисеев С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. 

Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. - 412 с.  

9. Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 



2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

10. Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана / Б. Г. Аяган, А. М. Ауанасова, А. М. Сулейменов. - Алматы : 

Атамура, 2014. - 368 с. 

11. Аминов Т.М. Современная история Казахстана учебное пособие. Издательство бастау.-2017 г.-456 с. 

2. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет.- 

Жаңартылды   

 

 

Модуль атауы мен 

шифры 

Коммуникативный 2Kom 2 

Модульге жауапты адам Аға оқытушы  Кырыкбаева Б.А., ф.ғ.к.Васильченко Л.В., ф.ғ.к. Федосова С.А., аға оқытушы Абдрахманова 

М.К. 

Модуль типі 

(блокатауы) 

ЖББМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Қазақ тілі, шет тілі 

Модуль мазмұны Философия (БП НК) 

Қоғам, әлеуметтік институттар және өзара әрекеттесу. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар. Әлеуметтік 

өзара әрекеттесу жүйесіндегі тұлғалар (жеке адамды әлеуметтендіру). Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік 

мобильділік. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. Саяси ғылымның азаматтықты 

қалыптастырудағы рөлі мен болашағы, болашақ маманның тұлғасы. Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. 

Әлеуметтік құбылыс, оның табиғаты, түрлері, мүмкіндіктері, шекаралары және перспективалары. Қазіргі 

заманғы әлемдік саяси процестің ерекшеліктері. Әлемнің жаңа геосаяси конфигурациясындағы Қазақстанның 

ұлттық-мемлекеттік мүдделері. Сыртқы саясаттың негізгі басымдықтары, Қазақстанның қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудегі сыртқы саяси бастамалары 

Халықаралық экономика (ПП ТК)  

халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге асырудың нысанын және оларды қазіргі кезеңде реттеу 

жолдарын, Қазақстанның әлемдік экономикадағы орны. 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (БП НK) 

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (БП НK) Шет тілінің фонетикалық, емле, лексикалық, грамматикалық 

нормалары. Тілдік нормаларға сәйкес шет тілінен ана тіліне мамандық бойынша мәтіндерді аудару 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  



ауызша және жазбаша кәсіби бағдарланған коммуникацияға тән грамматикалық құрылымдар; 

 активті иеленудегі негізгі нормативтік грамматика және пассивті қабылдау үшін кешенді грамматикалық 

конструкциялар; Жалпы, жалпы экономикалық және кәсіби лексика - барлығы 4000 лексикалық бірлік; 

халықаралық сөздік; терминологиялық лексика; іскерлік этикеттің ережелері; байланыс құралдарын 

(стильдерін), соның ішінде кәсіби қарым-қатынас сипаттамаларын; Интернет ақпаратының тілдік 

ерекшеліктері. 

меңгеруі тиіс:  

 Бейресми қарым-қатынаста және кәсіби қызметте ағылшын және қазақ тілдерін қолданыңыз: кәсіби деңгейдегі 

күрделі деңгейдегі мәтіндердің мазмұнын түсіну; келіп түскен тапсырма туралы ақпаратты іздеу, шартты-

кәсіби проблемаларды шешу үшін қажетті ақпаратты жинау, талдау; анықтамалық әдебиеттермен және басқа да 

ақпарат көздерімен жұмыс жасау; Ағылшын тілін және қазақ тілінде кәсіптік сипаттағы ақпаратты аударма, 

аударма, қорытынды, жоспар түрінде көрсету; кәсіптік сипаттағы оқу аудио материалдарының мазмұнын 

тыңдау және алынған ақпаратқа барабар жауап беру; кәсіби тұрғыдан маңызды мәселе бойынша талқылауға 

белсенді қатысуға, олардың көзқарасын ақтауға; 

дағдысы болуы керек: 

сөйлеудің барлық түрлеріне ие болу - сөйлеу, тыңдау, оқу, кәсіби тұрғыда жазу; оқудың барлық түрлері (оқу, 

көру, іздеу); іскерлік қарым-қатынаста қазақ және ағылшын тілдерінде тиімді коммуникация дағдысы; 

ағылшын тілінде жеке және іскерлік қарым-қатынаста өз ойларын және пікірлерін білдіру дағдылары. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник / В. Г. Кузнецов 

и др. – Москва: Инфра–М, 2013. – 517 с 

2. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 

2015. – 669 с. 

3. Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 2014. – 69 с. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-176 

с. 

6. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы: Альманах, 2016. 

7. Федосюк, М.Ю. Русский язык: Учебное пособие для студентов - нефилологов / М.Ю. Федосюк. - М.: 



Флинта, 2014. - 256 c. 

8. Шевелёва, С.А. Английский для экономистов. English on Economics: Учебное пособие / С.А. Шевелёва. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 439 c. 

9. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 296 c. 

10. Мэнкью Г.Н. Экономикс: оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-848 бет 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Нарықтық экономиканың негіздері 

Модульге жауапты адам Э.ғ.к  Сактаева А.А., аға оқытушыРахметова А.К, э.ғ.к., доцент Ситникова Е.С., э.ғ.к., доцент Болгауов Т.А., 

аға оқытушы Ахметова Л.М. 

Модуль типі (блокатауы) МММ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 9/15 

Кредит саны 10,5 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Математика, Статистика, Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Модуль мазмұны Эконометрика (БП НК) 

Курс базалық оқу пәнін білдіреді , шығармашылық ойлау тәсілін дамыту, болашақ мамандардың тұрақты 

объективті дүниетанымын қалыптастыру,    қаржы категориялары, ұғымдары, терминдері, оларды жіктеу 

жағдайында білім алушының  теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету, әлеуметтік-

экономикалық процестердегі маңызы мен орны оқытылады; пәннің мақсатыы сондай-ақ қаржы ұйымының 

нысандары мен қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларда оларды қолдану 

әдістерінің өзара байланысы және өзара іс-қимыл түсіністікке қол жеткізу үшін болып табылады  

Макроэкономика (БП НК) 

Курс қазіргі заманғы нарықтық экономика бойынша теориялық білімді , экономикалық өсу  факторларын 

зерделеуден,   ұлттық нарық тепе-теңдігін қамтамасыз ету тетігін қарастырудан,   экономиканы мемлекеттік 

реттеу әдістері  туралы түсініктен,  ұлттық шаруашылығын болжау үшін  макроэкономиканың білімдерін 

қолдана білуді тереңдетуден тұрады.   Экономикалық мамандықтар білім алушыларының қазіргі заманғы 

макроэкономикаға негізделген экономикалық ойлауын қалыптастырады.  Қазақстан Республикасында және 

одан тыс жерлерде негізгі экономикалық құбылыстарды өз бетінше бағалау мүмкіндігі.  

Маркетинг (БП ТК) 

Пәннің мазмұны тиісті институттар мен қоғамдық құрылымдарда бекітілген кәсіпорындар мен халықтардың 

экономикалық мінез-құлқымен байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды, себебі негізгі институттар нарық, 

мүлік және мемлекет болып табылады; экономикалық агенттердің шешімдер қабылдауы және олар бойынша 

тиісті шаруашылық әрекеттерін жүзеге асыруы; баламалардың бірін таңдау мәселесі  



Менеджмент (БП НК) 

Оқу курсы кәсіптік сананың негіздерін құруға, кәсіпорындардың өндірістік және коммерциялық қызметіне 

тиімді басқаруды қамтамасыз етуге, әлемдік басқарушылық тәжірибені зерделеу мен меңгеруді, сондай-ақ 

ұлттық басқарудың ерекшеліктерін көрсетуге бағытталған; нарық сұранысын ескере отырып, білім беру 

ұйымын, жоспарлауды және өндірісті басқаруды үйрету. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

басқарудың теориясы, практикасы, ерекшеліктері, менеджмент жүйесі, ұйымды басқару принциптері, кадрлық 

басқару принциптері, билік формалары, өзін-өзі басқару және көшбасшылық, нарықтық зерттеу әдістері, 

экономикалық статистиканың негізгі түсініктері; Қазақстандағы және шет елдерде экономикалық қызметті 

жүргізуге арналған классификаторлардың рөлі; ұлттық шоттар жүйесінің тұжырымдамасы, оның 

ерекшеліктері мен міндеттері; 

меңгеруі тиіс:  

функцияларды жүзеге асыруды және маркетингті басқару әдістерін қолдануды; шешім қабылдау; құбылыстың 

статистикалық модельдерін құруға және оларды практикада қолдануға басқарудың тиімділігін бағалауға, 

жанжалдарды, стрессті, ұйымдағы өзгерістерді басқару; ЖІӨ-нің қайта есептелуін жүзеге асыруды, 

функцияларды орындауды және маркетинг әдістерін қолдануды. 

Дағдысы болуы керек: микро- және макро-деңгейде, оның ішінде ІЖӨ-де негізгі экономикалық және 

статистикалық көрсеткіштерді есептеу; маркетингтік терминологияға негізделген және басқару шешімдерін 

қабылдауда статистикалық сериясын болжау; компанияның миссиясын анықтау, маркетингтік стратегияларды 

әзірлеу, маркетингтік зерттеулер жүргізу; қажеттіліктерді талдау және тұтынушылардың мінез-құлқы; 

кәсiпорында маркетингтiк басқаруды ұйымдастыру; маңызды критерийлер бойынша нарық сегменті және 

мақсатты сегментті таңдау; тауар концепциясын дамыту және тауарлық ассортиментті дамыту мүмкіндіктерін 

талдау;ирманың тауарлық, сатылымдық, коммуникациялық және бағалық саясатын жетілдіру бағыттарын 

әзірлеу, компания бөлімшелерінің бизнесті жүргізудің маркетингтік философиясының тұғырнамасына өзара 

әрекеттесуін ұйымдастыру, басқару шешімдерін негіздеу және қабылдау кезінде терминологияны меңгеру; 

компанияның миссиясын анықтау, басқару стратегиясын әзірлеу; маркетингтік зерттеулер 

жүргізу;қажеттіліктерді талдау және тұтынушылардың мінез-құлқы; кәсіпорында басқаруды 

ұйымдастыру;маңызды критерийлер бойынша нарық сегменті және мақсатты сегментті таңдау 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері : оқу құралы.- Алматы : Бастау, 2014.- 264 бет 



2. Ғиззатова А.И. Макроэкономика : оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет.  

3. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: Учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 463 c 

4. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері: оқулық  - Алматы : Эверо, 2014. - 168 бет. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс/Ф. Котлер. - М.: Вильямс, 2016. - 496 c. 

6. Гриффин Р.У. Менеджмент: оқулық.- 12 бас. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.-768 бет. 

7. . Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2016. - 672 c. 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен 

шифры 

Қаржылық-экономикалық 

FE 

Модульге жауапты адам к.э.н. Шолпанбаева Х.Жк.э.н.Ситникова Е.С., к.э.н. Болгауов Т.А., .э.н. Апышева А.А. 

ст.преподаватель Жапарова А.М. 

Модуль типі 

(блокатауы) 

МБММ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 9 

Кредит саны 9/15 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 4 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Саясаттану, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы.Экономикалық теория, Математика 

Модуль мазмұны Бухгалтерлік есеп (БП НK) 

Бухгалтерлік есеп және аудит - жалпы қабылданған бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

стандарттарына және аудит стандарттарына негізделген Беларусь экономика мамандықтары үшін негізгі курс. 

Ол кез-келген ұйымның жетекші орындарының бірі. Есепке сәйкес, барлық экономикалық қызмет сипатталады, 

оның кірісі немесе шығыны есептеледі және қаржы жағдайы ашылады. Бухгалтерлік есеп субъектінің мүлкінің 

қауіпсіздігін бақылау және басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинақтайды. Аудиторлық 

тексеру - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қаржылық есептіліктің 

сенімділігі мен объективтілігі туралы пікірін білдіру мақсатында заңды тұлғалардың қаржылық есептілігін 

қарау.  

Экономиканы мемлекеттік реттеу (БП ТK) 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалар, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің теориялық және практикалық мәселелері, 

мемлекеттік реттеу әдістерінің түрлері, оларды қолданудың ерекшеліктері; әлеуметтік-экономикалық болжау 

жүйесіндегі мемлекеттік реттеу құрылымы. 

Қаржы (БП ТК) 

Курс базалық оқу пәнін білдіреді, шығармашылық ойлау тәсілін дамыту, болашақ мамандардың тұрақты 

объективті дүниетанымын қалыптастыруды, қаржы санаттары, түсініктері, терминдері, олардың жіктелуі 



жағдайында білім алушының теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету,  әлеуметтік-

экономикалық процестердегі маңызы мен орны  оқытылады; сондай-ақ, пәннің мақсаты қаржы ұйымының 

нысандары мен қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларда оларды қолдану әдістерін 

қарым-қатынас және өзара іс-қимыл түсіністікке қол жеткізу үшін болып табылады. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

қаржы теориясын; қаржы, кредит, валюта, банк және биржалық қызмет саласындағы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын; басқару субъектісінің шаруашылық негіздерін; экономикалық 

талдау әдіснамасы және әдістемесін; макроэкономиканың негізгі ұғымдарын, санаттары мен құралдарын; 

жетекші мектептер мен макроэкономикалық ғылымдардың негізгі ерекшеліктерін; макро деңгейде қазіргі 

заманғы экономиканың жұмыс істеуін реттейтін заңдарын; 

меңгеруі тиіс:  

 макро деңгейде өзара экономикалық құбылыстарды, процестер мен институттарды талдау; нақты жағдайларды 

талдаудағы экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін 

және мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып оларды шешу әдістерін ұсынуға; 

Дағдысы болуы керек: Ең маңызды қаржылық құжаттарды бағалау әдістерін иелену; капитал құрылымын 

басқару әдісі және оның кірістілігін бағалау; кәсіпорынның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржы саясатын 

құру, экономикалық зерттеу әдіснамаларын қолдану; экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу 

және талдау әдістерін пайдалану; экономикалық процестер мен құбылыстарды макро деңгейде сипаттайтын 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу және талдау әдістері; өзіндік жұмыс дағдысы, өзін-өзі 

ұйымдастыру және нұсқауларды орындауды ұйымдастыру. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестра 

Әдебиет 1. Ревенков, П.В. Финансы и кредит (для бакалавров) / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин. - М.: КноРус, 

2013. - 360 c. 

2. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2016. - 352 c. 

3. Джрауова Қ. Қаржы : сұрақтар мен жауаптар : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2013.-160 бет. 

4. Филиппова, Н.А. Государственное регулирование экономики: учеб.пособие./ Филиппова, Н.А., Королёва, 

Л.П. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. - 240 с. 

5. Региональная экономика. Учебное пособие: Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов — Санкт-Петербург, КноРус, 

2015 г.- 272 с. 



6. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика. Учебник: — 

Москва, Юрайт, 2015 г.- 552 с. 

7. Бейсенбаев Ж.Т. Аграрлық-өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу : оқу-әдістемелік құралы.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-128 бет. 

8. Жалғасбаева А. Аудит : оқулық.-Алматы : Бастау, 2014.-168 бет. 

9. Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики; КноРус - М., 2016. - 528 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен 

шифры 

Экономика-математикалық 

Модульге жауапты адам к.т.н. Кадырова А.С.,  к.пед.н. Кубентаева С.Н.,к.э.н. Сактаева А.А.,. 

Модуль типі 

(блокатауы) 

МБММ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 18 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Макроэкономика, Микроэкономика, Экономикалық теория, Менеджмент, Маркетинг. 

Модуль мазмұны Еңбекке ақы төлеу (БП ТК) 

Пәндерді оқудың мақсаты - еңбек үрдісін жобалаудың ғылыми негіздері мен практикалық әдістерін құру, еңбек 

нормаларын белгілеу, оны төлеуді ұйымдастыру және білім алу жағдайында ынталандыру болып табылады. 

Осы пәнді зерделеу барысында алынған білімдер мен дағдылар дипломдық жұмыстың орындалуында, сондай-

ақ ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын ескере отырып, практикалық мәселелерді шешуде 

пайдалы болуы мүмкін. 

Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер (БП ТК) 

«Экономикалық және математикалық әдістер мен модельдер» пәні бойынша академиялық пәндер теориялық 

білімді игеру және қолданбалы экономикалық-математикалық үлгілерді қалыптастыруда қарапайым 

практикалық дағдыларды меңгеру, оларды талдау және басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану 

мақсатында іске асырылады. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

ұйымдастыру және еңбек процесінің еңбек және материалдық ресурстарды реттеу, құрылымы, жұмыс уақыты 

мен еңбек реттеуді, еңбек нормаларын есептеу стандарттар мен әдіснамасын әзірлеу үшін тәртібін, 

жұмысшылар, инженерлер мен мамандар жетілдіру негізгі бағыттарын, жалақы ұйымдастыру әдістерін зерттеу 

әдістерін принциптері. - математикалық құралдар қажеттілігі бар шешім оның негізгі экономикалық 

мәселелері; экономикалық-математикалық модельдеу көмегімен шешіледі негізгі экономикалық мәселелері; 



теориялық негізі және экономикалық-математикалық модельдеу көмегімен басқару проблемаларын шешу үшін 

практикалық әдістері; 

меңгеруі тиіс:  

сыйақы әр түрлі нысандары мен жүйелерін, интеграция түрлі дәрежелі стандарттарын әзірлеу, пайдалану және 

жақсарту үшін, назарға кешенді техникалық, экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік 

факторларды ескере отырып, жұмыстың ғылыми-негізделген нормаларын белгілеуі үшін, еңбек процесін 

жүзеге асыру үшін ең жақсы нұсқаларын таңдауға, жұмыс уақытының пайдалану деңгейін және жұмысының 

ұтымды ұйымдастыру дәрежесі талдауға экономикалық проблемасын рәсімдеу; есептеулерді жасау үшін 

белгілі математикалық моделін оны сипаттау және сандық нәтижелерін алуға; нәтижелерін талдау және 

қорытынды жасау, экономикалық мәселенің жеткіліктілігінің үшін; мәселенің экономикалық есепте шарлау 

және оған анықтау, онда бөлім Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер, оны шешу үшін қаражат 

іздеп керек. 

Дағдысы болуы керек:Қызметкерлер талаптарын анықтау меншікті әдістері, жұмыс процестерді жобалау 

жұмысы, әдістерін ғылыми ұйымдастыру үшін дамыту және техникалық-экономикалық негіздеме іс-тәсілдері; 

Ұйымдастыру және стандарттау жақсарту бойынша іс-шаралар тиімділігін есептеу әдістері еңбек; жұмыс 

уақыты мен еңбек нормаларын қалыптастыру зерделеу әдістері; - экономикалық-математикалық үлгілерді 

қарапайым қосымшалар тұжырымдау. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях: Учебник для 

вузов / Б.М. Генкин. - М.: НОРМА, 2013. - 480 c. 

2.  Горелов, Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А. Горелов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 412 c. 

3. Мұрсалова Х.Н. Еңбекақы төлеу есебі  : оқу құралы. - Астана : Фолиант, 2008. - 192 бет.- 

4. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / И.В. 

Орлова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 140 c. 

5. Лысова, Н.А. Математическое моделирование финансовой деятельности / Н.А. Лысова, Л.Ф. Чернева. - М.: 

КноРус, 2013. - 224 c. 

6. Үсіпбаева М. Е. Экономикалық-математикалық модельдеу пәнінің есептер жинағы : оқу құралы . - Алматы : 

Эверо, 2014.-100 бет. 

Жаңартылды   



 

Модуль атауы мен шифры Экономикалық болжау 

Модульге жауапты адам к.э.н. Сактаева А.А.,.д.э.н., профессор Кайгородцев А.А., аға оқытушы Ахметова Л.М. 

Модуль типі (блокатауы) МБММ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 18 

Кредит саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Макроэкономика, Микроэкономика, Экономикалық теория, Менеджмент, Маркетинг. 

Модуль мазмұны Мәліметтерді талдау және болжау (БП ТК) 

«Мәліметтерді талдау және болжау» - кешенді ғылыми пән, экономикалық ақпараттық жүйелерде заманауи 

маман даярлау жүйесінде әдіснамалық маңызы бар. 

Пән мақсаты болашақ мамандарға бүгінгі таңдағы микро-макроэкономика деңгейіндегі шешім қабылдау және 

әлеуметтік экономикалық дамуды болжау үшін экономикалық көрсеткіштерді талдаудың негізгі әдістерін 

меңгерту. 

Салық және салық салу(БП ТК) 

Пән ҚР салық жүйесін құру, реформалау үрдісін, салық салудың қағидаттарын.Қазақстандағы салықтың 

теориялық және әдістемелік негізін, физикалық және заңдық тұлғаларға арналған  негізгі салықтарды 

оқытады. 

Мақсаты– салық жинау жинақтау,салықты төлеу мен есептеу әдістемелері саласынынан  білім береді. 

Кәсіпорын экономикасы (ПП НК) 

Кәсіпорындардың техникалық экономикалық көрсеткіштерімен өндірістің материалдық-техникалық және 

әлеуметтік-экономикалық жағдайының байланыстары туралы білім алшының білімін қалыптастыру және 

кәсіпорынның ресурстарын пайдаланудың тиімді формалары мен әдістерін негіздеу үшін экономикалық 

есептеулерді жүзеге асыру үшін қажетті кәсіптік білім мен есептік-аналитикалық дағдыларды алу, өндірістік 

ұйымдардың қызметі. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

қаржылық, кредиттік, валюталық, банктік және биржалық қызмет саласындағы Қазақстан Республикасының 

заңнамасы; экономикалық субъектінің экономикасын негіздері; Экономикалық талдау әдістемесі мен әдістері, 

макро-деңгейде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің ағымдағы 

жүйесінің құрылыс, есептеу және талдау негіздері, «Кәсіпорын экономикасы» теориялық негіздері, 

экономикалық талдау негізгі әдістері, қазіргі жағдайда кәсіпорындардың даму ерекшеліктері, кәсіпорын 

құрылымын экономикалық сипаттамалары, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері кәсіпорынның 

өндірістік және коммерциялық қызметті ұйымдастыру және инвестициялық бағыты жалпы сұрақтар және 

Кәсіпорынның инновациялық қызметі, қоғамның даму үрдісі. 



меңгеруі тиіс:  

кәсіпкерлік субъектісінің балансын және басқа есептерін талдау; кәсіпкерлік субъектісінің өндірістік және 

қаржылық қызметінің нәтижелерін талдау; қаржы ресурстарын пайдалану бағдарламаларын әзірлеу; 

қаржылық жоспар дайындау; қаржылық жоспардың орындалуына қаржылық бақылауды жүзеге асыру; 

статистикалық үлгіні қалыптастыру және кәсіпорынға талдау жасау кезінде статистикалық көрсеткіштерді 

қолдану; кәсіпорынның қарапайым қалдықтарын жасау; кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық даму 

деңгейін бағалау; кәсіпорынның ағымдағы әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдайды, салыстырмалы 

талдау жүргізеді. 

Дағдысы болуы керек: 

ең маңызды қаржылық құжаттарды бағалау әдістерін иелену; капитал құрылымын басқару әдісі және оның 

кірістілігін бағалау; кәсіпорынның ұзақмерзімді және қысқа мерзімді қаржы саясатын қалыптастыру, 

экономикалық ойлау дағдылары, мемлекеттік және өнеркәсіптік мүдделерді біріктіру; кәсіпорынның 

экономикалық даму жағдайын бағалау; кәсіпорынның экономикалық даму тұжырымдамасы мен стратегиясын 

әзірлеу. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 3.Дунаев, В.Ф. Экономика предприятий (организаций) нефтяной и газовой промышленности / В.Ф. Дунаев, 

В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова и др. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 330 c. 

4.Кудрявцев, Е.М. Экономика предприятий индустрии: Учебник. / Е.М. Кудрявцев. - М.: АСВ, 2014. - 254 c. 

5.Аманбаев Ү.А. Кәсіпорын экономикасы : оқу құралы.- Алматы : Бастау, 2012.- 432 бет. 

6.Сактаева А.А. Кәсіпорын экономикасы : оқу құралы.-Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2017.-151 бет.  

7.Поляк, Г.Б. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов / Поляк, Г.Б. - 2-е изд. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 416 с 

8..Налоги и налогообложение: Учебник. / Под ред. И.А. Майбурова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 

9.Абиева С.Н., Алиева М.М. Салық және салық салу : оқу құралы.- Алматы, 2012.-244 бет. 

10. Ермекбаева Б.Ж. Салық салу негіздері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-196 бет 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Бағалау - құндық 

Модульге жауапты адам ст. преподавательРахметова А.К., э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А, 

Модуль типі (блокатауы) МБММ 



 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 15 

Кредит саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Статистика, Эконометрика, Менеджмент 

Модуль мазмұны Кәсіпорын құнын бағалау (БД КВ) 

Пән кәсіпорының сатып алу-сату объектісі ретінде, өз ішінде онымен байланысты мүліктік кешен пакетімен  

оқытылады. Мақсаты – білім алушыны бизнесті бағалаудың концептуалды негіздермен таныстыру және 

кәсіпорынның құнын бағалауды және бағалау жұмыстарын жүргізумен таныстыру. 

Шығындарды басқару және баға құру (БП ТК) 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: ғылыми-зерттеу және талдау қызметі бойынша зерттеу 

және болжау; шығын көздерін теориялық және практикалық тұрғыдан анықтау; шығындарды басқару 

процесінің негізгі элементтерінің мазмұны және өзара байланысы; шығындарды басқаруды ұйымдастыру 

принциптері; ұйымның операциялық қызметінің шығындарын басқарудың негізгі әдістері мен құралдары. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

басқару шешімдерінің типтері және өндірістік шығындарды басқару саласындағы оларды қабылдау әдістері; 

шығындарды басқару негізінде кәсіпорынның бәсекелік артықшылығын қамтамасыз ететін көздер мен 

механизмдерді анықтауға теориялық және практикалық тәсілдер; стратегиялық шығындарды басқару 

процесінің негізгі элементтерінің мазмұны мен өзара байланысы; операциялық қызметте шығындарды 

басқару принциптері, ұйымның операциялық қызметіндегі шығындарды басқарудың негізгі әдістері мен 

құралдары. 

меңгеруі тиіс:  

 мақсаттар қойып, кәсіпорын шығындарын басқару процесін іске асыруға байланысты міндеттерді 

тұжырымдайды; Өндірістік шығындарды есептеу және талдау және басқару есептік деректеріне негізделген 

ақпараттандырылған шешімдер қабылдау; түрлі есепке алу жүйелерін пайдаланудың тиімділігін бағалау және 

өндірістік шығындарды бөлу; өндірістік шығындарды басқару саласындағы шешімдерді негіздеу; 

шығындарды басқару модельдерін қолдануға, нарықтың жаңа мүмкіндіктерін табуға және бағалауға және 

бизнес идеяларын қалыптастыруға, жаңа компанияның құқықтық нысанын таңдауға компанияның даму 

бағдарламасын әзірлеу, жаңа ұйымдар құруға және дамытуға арналған бизнес-жоспарын әзірлеу, кәсіпкерлік 

қызмет, мониторинг және бизнес тиімділігін тұрақты талдау, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар 

бағалауға, өзара байланысты экономикалық құбылыстарды, процестер мен институттар талдау жаһандық 

деңгейде, жолдарын ұсынуға, нақты жағдайларды талдау экономикалық проблемаларды анықтау және 

тәуекелдерді бағалау және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларын әлеуметтік және экономикалық 

тиімділігін өлшемдерге қатысты шешім, 

дағдысы болуы керек: 



шығындарды басқару саласындағы негізгі басқарушылық функцияларды (шешім қабылдау, ұйымдастыру, 

мотивация және бақылау) жүзеге асыру өз әдістері; Кәсіпорынның өндірістік шығындарды жоспарлау және 

талдау әдістері; Кәсіпорын құны басқарудың қазіргі заманғы құралдары, тәуекелдерді басқару іс жүргізу 

кезінде техника, технология, бизнес жоспарлау, бизнестің тиімділігін талдау қазіргі заманғы әдістері, әлемдегі 

экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің есептеу 

мен талдау әдістері. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1.Управление производственными затратами в конкурентной среде: Учебное пособие / Н. Ю. Омарова, Л. Н. 

Косякова, А. Л. Попова. - СПб. : Проспект Науки, 2013. - 224 с. 

2.Глухова И. М. Этапы управления затратами на предприятии / И. М. Глухова, О. Н. Кушнерова // Ученые 

заметки Тихоокеанского государственного университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - С. 47-51 

3.Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные проблемы управления затратами в современных компаниях // 

Молодой ученый. — 2015. — №11.3. — С. 32-34. 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Бизнестегі инновациялар 

Модульге жауапты адам Э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А, аға оқытушы Рахметова А.К., Ордабаева М.А. 

Модуль типі (блокатауы) МБММ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 15 

Кредит саны 5/9 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Эконометрика, Микроэкономика 

Модуль мазмұны Инновациялық экономика (БП ТК) 

Пән экономикадағы инвестициялар мен инновацияларды басқару негіздері зерттейді және оларды 

мемлекеттік инвестициялық. инновациялық бағдарламалар іске асыру процесінде пайдалану.  

Курстың мақсаты - инвестициялық және инновациялық мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу және іске 

асыруға қажетті, сондай-ақ ұлттық экономиканың инновациялық типті дамуға өту жағдайында 

инвестициялық және инновациялық қызмет реттеу тетіктері туралы білімдері мен дағдылары бар жоғары 



білікті сарапшы-аналитиктер мен экономис-басқарушыларды даярлау,  . 

Кәсіпкерлік (ПП НК) 

Курс білім алушылармен жұмыс істеуге арналған және оларға кәсіби өзін-өзі анықтауда, кәсіпкерлік 

қызметтің негіздерімен және оның ерекшеліктерімен танысу үшін көмектесуге шақырылған. Қазіргі заманғы 

қоғамдағы кәсіпкерлік белсенділікті жиі кеңінен тарату. Көптеген адамдар басқаларға жұмыс істеуді 

қалайды. Оқушыларға өз бизнесін жүргізу ерекшеліктерін, мүмкін «суасты» тастарын білу маңызды. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

макро-, мезо - және микроэкономикалық деңгейдегі инвестициялық және инновациялық қызметін теориялық 

және нормативтік-құқықтық негіздерін; мемлекет және муниципалитеттер инвестициялық және 

инновациялық қызметін инвестициялық шешімдер негіздеу мен механизмдерді реттеу әдістерін;кәсіпкерлік 

іс-әрекеттің теориялық негіздері; шағын бизнесте идеялардың пайда болуынан бастап жаңа компанияны 

құрғанға дейін кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру механизмі; кәсіпкерлік қызметті тиімді басқару негіздері 

меңгеруі тиіс:  

отандық өңірлердің, қалалар мен корпоративтік құрылымдардың инвестициялық және инновациялық 

стратегиясын әзірлеу;  инвестициялық қызметтен күтілетін нәтижелердің болжау үшін қазіргі заманғы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану;- инвестициялық тәуекелдерді өлшеу және реттеу, мемлекеттік 

инвестициялық бағдарламалардың тиімділігін бағалау; жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау және 

бизнес-идеяларды қалыптастыру; жаңа компаниялардың ұйымдық-құқықтық формасын таңдау; 

компанияның даму бағдарламасын әзірлеу; жаңа ұйымдарды құру және дамыту бойынша бизнес-жоспарды 

әзірлеу; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды бағалау; 

іскерлік қызметтің тиімділігін қадағалау және талдау. 

дағдысы болуы керек: 

экономиканың түрлі деңгейлерде инновациялық және инвестициялық қызметтің тиімділігін кешенді бағалау 

әдіснамасына; мемлекеттік инвестициялық және инновациялық бағдарламаларды іске асыруды басқару 

дағдыларына; ұйымға инвестициялық ресурстарды тартуға. 

бизнес жүргізу кезінде тәуекелдерді басқару әдістері; бизнес-жоспарлау технологиясы; кәсіпкерлік 

қызметтің тиімділігін талдаудың заманауи әдістері. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1.Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2013. - 

440 c 



2.Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое пособие / Н.П. 

Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 446 c. 

3.Сергеев, А.П. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров) / А.П. Сергеев. - М.: КноРус, 2013. 

- 440 c. 

4. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік  : оқу құралы.-Алматы : Экономика, 2014.-440 бет. 

5.Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

6. Шағын және орта кәсіпкерлік негіздері : оқу құралы/С.Ж. Пірәлиев, М.А.Нуриев, Э.О.Телагусова.- 

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ Ұлағат баспасы, 2013.-260 бет 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Экономика және жоспарлау 

Модульге жауапты адам Э.ғ.к Мухамедиева А.Г., э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А, 

Модуль типі (блокатауы) БМТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 21 

Кредит саны 11/19 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Статистика, Кәсіпорын экономикасы 

Модуль мазмұны Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау  (ПП ТК) 

бизнес-жоспар ұғымы және мәні; бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптар; бизнес-жоспар бас парағын 

рәсімдеу; бизнес-жоспар түйіндемесін құру; кәсіпорынның қызмет саласын таңдау;  өнім немесе қызмет 

сипаттамасы; бизнес-жоспар құрылымы; бизнес-жоспар бөлімдерінің сипаттамасы. 

Сапа экономикасы (ПП ТК) 

Интеллектуалды багаждың ажырамас бөлігі - бұл бағалау мен сапа бақылау әдістерін, өнімнің өмірлік 

циклінің түрлі кезеңдерінде оны қамтамасыз ету, тәжірибе жүзінде бұл білімді жүзеге асыру мүмкіндігі 

туралы білімдер жиынтығы 

Курс пәні өнім сапасын басқару және ISO 9000 сериясының халықаралық стандарттары бойынша өнімді 

әзірлеу, өндіру, пайдалану және жоюға байланысты өнімдердің немесе қызметтердің және соған байланысты 

әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастырушылық-технологиялық процестердің тұтынушылық 

қасиеттерін анықтайтын факторларды зерттеу болып табылады. 

Кәсіпорындағы тәуекелдер (ПП ТК) 

Пән салалық басқарудағы шешімдерді қабылаудағы жағымсыз нәтижелердің пайда болу мүмкіндіктерін 

азайту және саланы дамыту жобаларының жоғалтуларын минимизациялауды оқытуға арналған. 

Мақсаты – тәуекелді өткізу көмегімен  салалық кәсіпорындардың бәсеке қабылеттілігін арттыру 

мақсатындағы басқару әдістерін меңгеру.  



Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

бизнес-жоспарды құру мақсаттары; бизнес-жоспардың негізгі құрылымы; бизнес-жоспар бөлімдерінің 

мазмұны; жобаларды талдау көрсеткіштері; тәуекел түрлерін; тәуекелді басқарудың салалық стратегиясын; 

сапа менеджмент жүйелі көзқарас эволюциясын; сапа шығындарының мәнін; экономикалық тиімділігін 

талдау  әсіресе сапасын; экономиканың сапа менеджменті аспектілерін; құны сапасын басқару әдістері; 

әсіресе сапа экономикасы стандарттарын; экономикалық болжам сапасын. 

меңгеруі тиіс:  

бизнес-жоспар құру; өнімді өткізу нарығын зерттеу; ұсынылып отырған жобаны талдау; тәуекелді басқаруда 

жүйелік талдау; оларды талдау үшін тәуекелдерді бірдейлестіру; экономикалық, әлеуметтік, саяси, құқықтық 

және басқа да проблемаларын; тұрақтандыру және кәсіпорындардың одан әрі дәйекті дамыту факторларын; 

тұтастай қазіргі заманғы өркениетті басқару құру және екі өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 

компанияларын. 

дағдысы болуы керек: 

бизнес-жоспар жасау; тауарлық нарық және бәсекелестерді зерттеу; маркетинг жоспарын құрастыру; 

инвестициялық жобаларды бағалау; тәуекелді салалық талдау әдістерінің тәжірибелік әдістерін қолдану; 

тәуекелді анықтау және ескерту шараларын жасау; сапа экономика саласындағы тиімді шешімдер қабылдау; 

сапасын экономикалық тиімділігін арттыру мәселелерін шешу үшін пайдалану левередж, басқару әдістері 

мен тәсілдері; ұйымдастыру сапасына басқару шығындарды ұйымдық құрылымын қалыптастыру; сауатты 

экономикалық даму сапасын келешегін анықтау мақсатында сапа шығындарды талдау; тиімді құнын басқару 

сапасының әдістерін қолдануға; экономикалық тиімділік сапасын жақсарту стандарттарын пайдалануға.  

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое 

пособие / В.Л. Горбунов.-М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c. 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров/И.А. Дубровин. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру [Текст] : оқулық : Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және орта 

білім беру ұйымдарына ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков [және т. б. ] - 3-ші бас., толық, өңд. - Астана: Фолиант, 

2016. - 200 бет. 

4. Маликтаева П. М.Сапа менеджменті жүйесі: - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 164 бет. 

5. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества: Учебное пособие/С.Я. Гродзенский. - М.: Проспект, 2015.- 200 



c. 

6. Керімбекова Н.Н. Банктік тәуекелдер және оны басқару: оқу құралы / Н. Н. Керімбекова, Г. И. 

Супугалиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 138 бет. 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Экономика-инвестициялық қызмет 

Модульге жауапты адам Э.ғ.к Мухамедиева А.Г.аға оқытушы Галяпина Г.В., Ордабаева М.А. 

Модуль типі (блокатауы) БМТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 27 

Кредит саны 9/15 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Статистика, Эконометрика, Менеджмент, Маркетинг 

Модуль мазмұны Кәсіпорынның инвестициялық қызметі (ПП ТК) 

Пәнді зерделеу білім алущыларға инвестициялық жүйе туралы білімді және оны басқару тетігін, 

инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістемесі туралы ақпарат береді; қоғамның және инвестициялық 

қызметтің нақты қатысушыларының мүдделерін ескере отырып, қаражатты ұтымды пайдалану дағдыларын 

қалыптастыруға, нарықтық экономикадағы инвестициялық тәуекелдерді бағалауға көмектеседі.  

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау(ПП ТК) 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау жалпы табиғат пен қоғам дамуының, атап айтқанда, қоғам дамуының 

экономикалық заңдарына маңызды қызмет ету заңдылықтарына арқа сүйейтін қоғамдық білім беру саласы 

ретінде қарастырылады. 

Мақсаты – экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды,теория әдістеме саласы 

турасында толыққанды мәлімет беру, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін 

жоспарлық көрсеткіштер мен түрлі іс-шараларды жасауды тәжірибе жүзінде үйрету. 

Дағдарысқа қарсы басқару(ПП ТК) 

Пән басқару жүйелерін әзірлеу мүмкіндіктерін зерттеуде, оларды бизнес үшін қолайсыз құбылыстарды алдын 

алуға бағытталған қазіргі заманғы менеджмент барлық әлеуетін қолдану. 

Пәннің мақсаты: макро және микро деңгейде дағдарысқа қарсы басқару мәселелерін шешу ең тиімді әдістері 

мен құралдарын таңдауға қабілетін сатып алу. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

Инвестициялық және инвестициялық жоспарлаудың негіздері, инвесторлардың түрлері, инвестициялық мінез-

құлықты анықтайтын мақсаттар, инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау әдістері, инвестициялық 

тәуекелдерді жіктеу және оларды басқару тәсілдері, экономикалық субъектілердің микро-және орта бизнес 

субъектілерінің қызметін сипаттайтын заманауи индикаторлар жүйесіндегі уақыттық серияларын талдау 



әдістемесінің негізі. макроөңір; қолданбалы экономикалық мәселелерді шешудегі болжаудың негізгі әдістері.  

меңгеруі тиіс:  

кәсіпорынның инвестициялық қызметін жоспарлау, статистикалық және динамикалық әдістерді қолдана 

отырып, инвестициялық шешімдердің өміршеңдігі мен тиімділігін бағалау, экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат көздерін пайдалану; әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы ішкі 

және сыртқы статистикалық деректерді талдау және талдау, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

үрдістерін анықтау; тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралды таңдау, 

есептердің нәтижелерін талдау және қорытындыларды негіздеу; алдын-ала болжалды сипатта тұрған 

экономикалық мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинау, талдау, жинау, жинау, талдау және т.б. 

Иметь навыки: 

кәсіпорын деңгейінде инвестициялық шешімдер қабылдаудың басқару әдістеріне меншік құқығы, 

кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдісі, экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер 

бойынша уақытша ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін қолдану; еңбек нарығында, 

тұтыну және қаржы нарықтарында, сондай-ақ экономиканың басқа да маңызды бағыттарында зерттеулер 

жүргізу үшін уақытша ақпарат модельдерін құру әдістемесі; болжау бойынша өзіндік жұмыс дағдысы. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Хазанович Э. С. Инвестиции [Текст] : учеб. пособие / Э. С. Хазанович. - М.: Кнорус, 2011. - 318 с.: рис., 

табл. 

2. Орлова, Е. Р. Инвестиции [Текст]: курс лекций / Е. Р. Орлова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2006. - 

207 с. : табл. - (Библиотека высшей школы) 

3. Кожухарь В. М. Практикум по экономической оценке инвестиций [Текст]: учебное пособие / В. М. 

Кожухарь. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2006. – 148с. 

4. Кукунина И. Г. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учеб. пособие / И. Г. Кукунина, Т. Б. Малкова. - 

М.: Кнорус, 2011. - 299 с.: табл.  

5. Инвестиции [Текст]: учеб. пособие / под ред. М. В. Чиненова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2011. - 365 

с.: табл.  

6. Анискин Ю.П. Организация и управление малым бизнесом: Учебн. пособие для вузов.   М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

7.  Бойко И.П. Лекции по курсу «Экономика предприятия и предпринимательства». С-Пб: Изд. Центр 

Экономического факультета СПбГУ. 2002. 

8. Бойко И.П., Колышкин А.В. Сборник задач по курсу «Экономика предприятия». С-Пб: Изд. Центр 

http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Экономического факультета СПбГУ. 2002 

9. Григорьева Е.М., Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: 

Учебное пособие. — М., 2006. 

10. Мочерный С.В. Основы организации предпринимательской деятельности: Учебник для вузов / 

С.В. Мочерный, В.В. Некрасова.   М.: Приор-издат, 2004 

Жаңартылды   

 

 

Модуль атауы мен шифры Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау 

Модульге жауапты адам э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А. 

Модуль типі (блокатауы) БМТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 27 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Микроэкономика, Статистика, Менеджмент, Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы. 

Модуль мазмұны Өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдау (ПП ТК) 

Бұл курс бизнестегі басқару шешімдерін қабылдаудың ғылыми негізі болып табылады. Қабылданған 

шешімдерді ақтау үшін бар және ықтимал проблемаларды, өндірістік және қаржылық тәуекелдерді анықтау, 

болжау қажет, кәсіпкерлік субъектісінің тәуекелдері мен кірістері деңгейінде қабылданған шешімдердің 

әсерін анықтау қажет. Экономикалық бейіндегі білікті сарапшы экономикалық зерттеулердің заманауи 

әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, жүйелі кешенді микроэкономикалық талдауды меңгеруі тиіс. 

Қаржылық талдау (ПП ТК) 

Пән кәсіпорынның қаржылық талдауын зерттейді.Курстың мақсаты - кәсіпорынның тиімді қызметі жүзеге 

асырылатын активтерді басқарудың міндеттері мен тетіктерін нақты түсіну. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

негізгі және қосалқы басқару функциялары; басқару әдістері мен модельдері; өндiрiстiк бағдарламаны және 

кәсiпорынның өндiрiстiк ресурстарының әлеуетiн жоспарлау, еңбек өнiмдiлiгi; сапаны басқару негіздері; 

жоспарлау принциптері мен әдістері: кәсіпорындардың инфрақұрылымы; 

меңгеруі тиіс:  

операциялық-күнтізбелік жоспарлау әдістерін, түрлі басқару жүйелерінің параметрлерін есептеу әдістерін 

қолдану; кәсіпорынның даму стратегиясын, өнімнің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін болжау; Ұйым 

мақсаттарының жүйесін анықтау, оларды жүзеге асыру стратегиясын және тактикасын қалыптастыру; жүйелік 

позициялардан бастап басқару жүйесін талдау және синтездеу; экономикалық және математикалық әдістерді, 

сараптамалық бағалауды, басқарудың заманауи аппаратурасын қолдану. 



дағдысы болуы керек: 

ұйымдастырушылық, графикалық және математикалық үлгілерді және әр түрлі ұйымдастыру объектілерін 

басқаруды оңтайландыру және үлгілеу үшін компьютерлік технологияларды қолдану; команданың әлеуметтік 

және психологиялық ахуалына әсер ету, әртүрлі басқару шешімдерін әзірлеу және ақтау, олардың көп 

критерийлерін оңтайландыру; өндірістік процестерді ұйымдастыру. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, 

аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» 

бұйрығына сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. /Под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина . -3-е изд., 

перераб. и доп. — М: ИНФРА -М., 2003.  -601 с 

2. Экономика предприятия (фирмы). Москва: ИКЦ «МарТ»,Ростов на Дону: МарТ, 2004. - 512с. (Серия 

«Экономика и управление») 

3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия.   2-е изд, М.:ИНФРА-М, 1998. - 336с. 

4. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов,. -2 изд., переработ, и доп. - М.: Емтихан, 2003. - 

624с. 

5. Курс предпринимательства: Учебник./Под ред. В.Я. Горфинкеля - М.: Финансы, 1997. 

6. Паламарчук А.С., Паштова Л.Г. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2001. 

7. Суша Г.З. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: Новое знание, 2003. -384с. 

8. Туровец О.Г. Организация производства на предприятии. Серия «Экономика и управление».- Ростов  на  

Дону: Март, 2002.- 464с. 

9. Хрипач В.Я., Суша Г.З,, Андросович Е.И. Экономика предприятий. Минск: Экономпресс, 2001. 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Шаруашылық қызметті талдау 

Модульге жауапты адам э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А., аға оқытушы Сактаева А.А.  

Модуль типі (блокатауы) БМТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 21 

Кредит саны 7/12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 6 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Статистика, Кәсіпорын экономикасы 



Модуль мазмұны Экономикалық талдау (ПП ТК) 

Бұл курс бизнестегі басқару шешімдерін қабылдаудың ғылыми негізі болып табылады. Қабылданған шешімдерді 

ақтау үшін бар және ықтимал проблемаларды, өндірістік және қаржылық тәуекелдерді анықтау, болжау қажет, 

кәсіпкерлік субъектісінің тәуекелдері мен кірістері деңгейінде қабылданған шешімдердің әсерін анықтау қажет. 

Экономикалық бейіндегі білікті сарапшы экономикалық зерттеулердің заманауи әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, 

жүйелі кешенді микроэкономикалық талдауды меңгеруі тиіс. 

Салалық талдау (ПП ТК) 

Бұл курс білім алушыларды салалық талдау тұжырымдамасы, пәні, әдісі мен мазмұнын ұсынады. Ол түрлі 

салалардағы кәсіпорындардың қызметін маркетингтік талдауымен танысты. Экономикалық секторлар бойынша 

өнімдерді өндіру және сатуды талдау дағдыларын дамыту; түрлі салалардағы кәсіпорындардың өндірістік әлеуетін 

талдау; экономиканың әртүрлі секторларындағы кәсіпорындардың шығындарын және өндірістік шығындарын 

талдау; Кәсіпорынның қаржылық жағдайын және қаржылық жағдайын талдау. 

Оқыту нәтижесі  

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, аралық 

және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» бұйрығына 

сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. / Под ред. М.И. 

Баканова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005 

2. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. — 11-е изд., испр. И доп. — М.: Новое знание, 2005 

3. Чуев И. Н., Чуева Л. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006 

4. Пястолов., Основы экономического анализа деятельности предприятий./ Учебное пособие. – М.: ГУ-ВШЭ., 2002 

5. Баканов М. М., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: «Финансы и статистика», 2002 

6. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Проспект, 2000 

7. Курс экономического анализа / Под ред. М.И. Баканова и А.Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика, 2004  

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: Новое знание, 2002 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы мен шифры Экономика-инновациялық қызмет 

Модульге жауапты адам к.э.н. Мухамедиева А.Г., к.э.н. Сактаева А.А., э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А. 

Модуль типі (блокатауы) БМТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 27 



Кредит саны 9/15 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Статистика, Эконометрика, Менеджмент, Маркетинг 

Модуль мазмұны Әлеуметті экономикалық статистика (ППТК) 

Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды статистикалық өлшеу және бақылау. Әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстың өзара байланысын және динамикасын талдау және классификациялаудың статистикалық әдістері. 

Микроэкономикалық статистика. Ұлттық есеп және макроэкономикалық есептердің статистикалық әдістемесі, 

тұтастай алғанда өңірлер мен тұтастай экономика үшін теңгерімді салу. Халықтың статистикасы және жұмыспен 

қамту. Ақша айналымының статистикалық көрсеткіштері, инфляция және бағалар, банк және биржалық қызмет, 

салық салу. Экономикалық конъюнктураның және іскерлік қызметтің статистикалық әдістерін зерттеу.  

Саладағы экономика (ПП ТК) 

Бұл пәнді зерделеу білімнің экономиканың белгілі бір салаларында кәсіпорынның экономикалық, технологиялық 

және техникалық параметрлерін аналитикалық зерттеу саласында білімді алуға және дамытуға мүмкіндік береді 

және экономикалық салаларда басқару шешімдерін экономикалық негіздеудің арнайы әдістерін қолдану 

дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Инвестициялар және инновациялар экономикасы (ППТК) 

Курс болашақ менеджерлердің инновацияларға бейімділігін қалыптастыруға, кәсіпорындарға тиесілі саланың 

ерекшелігін ескере отырып, инновациялық өзгерістерді дайындауға және іске асыруға арналған қатты теориялық 

білімдер мен тәжірибелік дағдыларды игеруге арналған; Инновациялар туралы білімдер жүйесін меңгеру және 

оларды салаларда басқару механизмі; инновациялық менеджменттің ұйымдастырушылық-экономикалық моделі, 

экономикалық салалардағы инновациялардың тиімділігін бағалау әдістемесі. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

нарықтық жағдайдағы дағдарыстар мен тәуекелдердің объективті сипаты, олардың өзара байланысы және өзара 

тәуелділігі; дағдарысқа қарсы реттеу процесінде кәсіпкерлік тәуекелдер мен дағдарысты басқару пәні мен объектісі; 

тәуекелдер мен дағдарыстардың негізгі жіктеу сипаттамалары, оларды стратегиялық және тактикалық басқаратын 

әдістер, модельдер мен әдістер, инвестициялық шығындарды қаржыландыру және несиелендіру негізі; 

инвестициялардың және инвестициялық қызметтің түрлі санаттарының экономикалық мәні мен мазмұны; 

меңгеруі тиіс:  

кәсіпорынның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдеріндегі сыртқы және ішкі жағдайлар мен тәуекелдер мен 

дағдарыстар факторларын анықтау; тәуекелдерді және кризистерді бағалау өлшемдерін қолдану; кәсіпорынның 

дағдарысын болдырмау немесе тәуекелдер мен дағдарыстардың экономикалық әсерін төмендету үшін дағдарысқа 

қарсы конструктивті шаралар кешенін айқындау; кәсіпорынды қаржылық сауықтыру үшін дағдарысқа қарсы 

реттеудің стратегиялық және тактикалық шараларын әзірлеу, инвестициялар мен инвестициялар туралы 

заңнамалық және нормативтік актілермен жұмыс жасау; нақты және қаржылық инвестициялардың тиімділігін 

бағалаудың нақты түсінігі бар; 



дағдысы болуы керек: 

кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін басқару және ұйымдастыру шешімдерін қабылдау, 

тәжірибелік қызметте алынған білімдерді пайдалану 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, аралық 

және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» бұйрығына 

сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Хазанович Э. С. Инвестиции [Текст] : учеб. пособие / Э. С. Хазанович. - М.: Кнорус, 2011. - 318 с.: рис., табл. 

2. Орлова, Е. Р. Инвестиции [Текст]: курс лекций / Е. Р. Орлова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2006. - 207 с. 

: табл. - (Библиотека высшей школы) 

3. Кожухарь В. М. Практикум по экономической оценке инвестиций [Текст]: учебное пособие / В. М. Кожухарь. - 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2006. – 148с. 

4. Кукунина И. Г. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учеб. пособие / И. Г. Кукунина, Т. Б. Малкова. - М.: 

Кнорус, 2011. - 299 с.: табл.  

5. Инвестиции [Текст]: учеб. пособие / под ред. М. В. Чиненова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2011. - 365 с.: 

табл. 

Жаңартылды   

 

 

 

Модуль атауы мен шифры Кәсіпкерлік және бизнес 

Модульге жауапты адам к.э.н. Мухамедиева А.Г., к.э.н.,доцент Койшинова Г.К., аға оқытушыАсубаева А.С. 

Модуль типі (блокатауы) БМТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 27 

Кредит саны 11/19 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикалық теория, Менеджмент 

Модуль мазмұны Сапа менеджментінің жүйесі (ПП ТК) 

СМЖ пәні ұйымды менеджмент жүйесінің бір бөлігі ретінде зерттейді, онда ұйымның сапа менеджменті  және 

өнімділігін жақсарту үшін әзірленген ұйымдық құрылымын комбинациясын, әдістерін, үрдістер мен ресурстардың 

жиынтығы болып табылады. 

http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.ngavt.omskcity.com:82/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGAVT&P21DBN=NGAVT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Пәннің мақсаты: жұмыста бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру үшін ұйымның іскерлік жетістікке жетуін 

жетілдіру. 

Бизнес жоспарлау (ПП ТК) 

Бұл курс қазақстандық кәсіпорындар қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып, бизнесті жоспарлаудың негізгі 

ұғымдары мен принциптерін зерттеуді қарастырады. Пәнді оқып-үйрену пәні - өндіріс процесіне қатысушылардың 

арасында басымдықтарды, мақсаттарды, пропорцияларды және олардың жетістіктерін қамтамасыз ету жөніндегі 

шаралар кешенін құру және жүзеге асыру туралы қалыптасқан қарым-қатынас. Пәндерді оқу бағдарламасы 

тыңдаушыларға бизнесті және шағын бизнестегі әлемге кезең-кезеңмен көшуге мүмкіндік беретін етіп жасалған, 

нәтижесінде өздерінің бизнес-жоспарларын жасауға және өздерінің ойластырылған бизнесінің рентабельділігін 

есептеуге мүмкіндік береді. 

Өнеркәсіпте тәуекелдерді басқару (ПП ТК) 

тәуекелдерді басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін оқып үйрену; тәуекелдерді басқару жүйесін 

құрастырудың, енгізудің және бақылаудың теориялық және практикалық негіздерін зерделеу. Білім алушылардың 

пәнді меңгеру процесінде  алынған білімі,  практикалық міндеттерді шешу, экономиканың түрлі салалары және 

меншік нысандарының кәсіпорындары мен ұйымдарында тәуекелдерді басқару жүйесін құрумен байланысты 

мүмкіндік береді 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

бизнес-жоспарды құру мақсаттары; бизнес-жоспардың негізгі құрылымы; бизнес-жоспар бөлімдерінің мазмұны; 

жобаларды талдау көрсеткіштері; тәуекел түрлерін; тәуекелді басқарудың салалық стратегиясын; сапа менеджмент 

жүйелі көзқарас эволюциясын; сапа шығындарының мәнін; экономикалық тиімділігін талдау әсіресе сапасын; 

экономиканың сапа менеджменті аспектілерін; құны сапасын басқару әдістері; әсіресе сапа экономикасы 

стандарттарын; экономикалық болжам сапасын. 

меңгеруі тиіс:  

бизнес-жоспар құру; өнімді өткізу нарығын зерттеу; ұсынылып отырған жобаны талдау; тәуекелді басқаруда 

жүйелік талдау; оларды талдау үшін тәуекелдерді бірдейлестіру; экономикалық, әлеуметтік, саяси, құқықтық және 

басқа да проблемаларын; тұрақтандыру және кәсіпорындардың одан әрі дәйекті дамыту факторларын; тұтастай 

қазіргі заманғы өркениетті басқару құру және екі өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және компанияларын. 

Дағдысы болуы керек: 

бизнес-жоспар жасау; тауарлық нарық және бәсекелестерді зерттеу; маркетинг жоспарын құрастыру; 

инвестициялық жобаларды бағалау; тәуекелді салалық талдау әдістерінің тәжірибелік әдістерін қолдану; тәуекелді 

анықтау және ескерту шараларын жасау; сапа экономика саласындағы тиімді шешімдер қабылдау; сапасын 

экономикалық тиімділігін арттыру мәселелерін шешу үшін пайдалану левередж, басқару әдістері мен тәсілдері; 

ұйымдастыру сапасына басқару шығындарды ұйымдық құрылымын қалыптастыру; сауатты экономикалық даму 

сапасын келешегін анықтау мақсатында сапа шығындарды талдау; тиімді құнын басқару сапасының әдістерін 

қолдануға; экономикалық тиімділік сапасын жақсарту стандарттарын пайдалануға 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 



- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, аралық 

және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» бұйрығына 

сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое 

пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c. 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков и 

К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру [Текст] : оқулық : Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және орта білім 

беру ұйымдарына ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков [және т. б. ]. - 3-ші бас., толық, өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 200 

бет. 

4. Маликтаева П. М.Сапа менеджменті жүйесі: - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 164 бет. 

5. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества: Учебное пособие / С.Я. Гродзенский. - М.: Проспект, 2015. - 200 c. 

6. Керімбекова Н.Н. Банктік тәуекелдер және оны басқару : оқу құралы / Н. Н. Керімбекова, Г. И. Супугалиева. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 138 бет. 

Жаңартылды   

 

 

Модуль атауы мен 

шифры 
Рухани адамгершілік 

Модульге жауапты адам аға оқытушыРякова Е.А. 

аға оқытушыЖиренова А.Т. 

т.ғ.к. ШуршитбайБ., қ.ғ.к Рамазанова А.Р. 

Модуль типі 

(блокатауы) 

БШТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредит саны 5/9 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері Қазақстана тарихы, Саясаттану, Философия 

Модуль мазмұны Дінтану (БД КВ),  Мәдениеттану ғылымын ғылым ретінде қалыптастырудың тарихи-философиялық және 

әлеуметтік-мәдени дәстүрлерін, әлеуметтік ғылымдардың әдіснамалық иерархиясында мәдениеттану орнын, 

мәдениеттанудың негізгі әдіснамалық тәсілдерін: әлеуметтану, салыстырмалы, тарихи-функционалды, 

типологиялық, жүйелік-құрылымдық, тарихи-теориялық, герменевтикалық, мәдени зерттеулердегі зерттеу әдістері, 



мәдениетті анықтауға негізгі көзқарастар, мәдени анықтамалардың алуан түрлілігі. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері (БП КВ),«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері» 

пәні білім қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет әзірлеуге, білім, білік және  

дағдыларын саласындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Мақсаты: білім, білік және дағдыларын саласында 

қызметін жүзеге асыратын субъектілері жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нығайту және сақтау бойынша қоғамда 

құндылықтар жүйесін бейнелейтін сыбайлас жемқорлыққа төзуге болмайды. 

Оқыту нәтижесі Оқыту нәтижесі бойынша білім алушы: 

білуі тиіс:  

мәдениеттану ғылымын қалыптастырудың тарихи, философиялық және әлеуметтік-мәдени дәстүрлері, әлеуметтік 

ғылымдардың әдіснамалық иерархиясында мәдениеттанудың орны, мәдениеттанудың негізгі әдіснамалық әдістері: 

социологиялық, салыстырмалы, тарихи-функционалды, типологиялық, жүйелік-құрылымдық, тарихи-теориялық, 

герменевтикалық, мәдениеттанудағы зерттеу әдістері, мәдениетті анықтауға, мәдениет анықтамаларының алуан 

түрлілігіне негізгі көзқарас. 

меңгеруі тиіс:  

Өткен және қазіргі заман мәдениеттерін көп өлшемділік тұрғысынан сипаттау; мәдени ерекшеліктерін нақты 

тарихи ерекшеліктері; мүдделер мен мәдени плюрализм жағдайында жеке тұлғаның мәдениеті мен тұлғааралық 

қарым-қатынас, адам өміріндегі мәдениеттің рөлін талдау; негізгі мәдени дәуір, стильдер мен үлгілер; мәдениеттегі 

дәстүрлер мен жаңалықтардың қатынасы; ұлттық және жалпыға ортақ мәдениет, мәдениетаралық қарым-қатынас 

мәселелері; 

Дағдысы болуы керек: мәдениетаралық қарым-қатынас және диалог; мәдени төзімділік. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

емтихан 

Кредитті алу талаптары Тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- екі аралық бақылауды тапсыру; 

- СӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларды орындау;- 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008 ж. № 125 «Оқушылардың академиялық көрсеткіштерін, аралық 

және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың үлгі ережесін бекіту туралы» бұйрығына 

сәйкес пәндер бойынша қорытынды емтихан тапсыру. 

Модуль ұзақтығы 2 семестра 

Әдебиет 1. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. - 

М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. Маркова, Ф.О. 

Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

4. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : Нур-Принт, 2017.-370 бет. 

5. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - Алматы : Эверо, 

2014. - 288 бет. 

Жаңартылды   



 

Модуль атауы мен 

шифры 
Іс-тәжірибе модулдер, ТM 

Модульге жауапты адам Э.ғ.д, профессор  Кайгородцев А.А, Рахметова А.К. 

Модуль типі 

(блокатауы) 

ТМ 

 Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 30 

Кредит саны 12 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 2,4,6,8 

Білім алушылар саны 10 

Модуль пререквизиттері  

Модуль мазмұны Оқу іс-тәжірибесі, Өндірістік тәжірибе, Диплом алдындағы практика 

БББ бойынша практикалық дағдыларды игеру, атап айтқанда, кез-келген ұйымдық оқыту формасын мазмұнды түрде 

таңдау, негізгі, маңызды және тыңдаушылар назарын аудару; Тақырыптың мазмұнын және әрбір тыңдаушының жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беру қызметін, ынталандыру және бақылау әдістерін ұйымдастырудың 

әдістерін оңтайлы таңдау; тәрбие жұмысын жүргізуде ақпараттық технологияларды пайдалану; өз қызметін 

жетілдіру және біліктілігін арттыру мақсатында өз қызметін талдау; озық педагогикалық тәжірибені пайдалану, 

дәстүрлі және инновациялық оқыту технологияларын біріктіру, ғылыми зерттеулерді дайындау мен жүргізу 

дағдыларын игеру. 

Оқыту нәтижесі Модульді меңгеру нәтижесінде білім алушы міндетті: 

Білуі керек: таңдаған бағыты мен пәні және кәсіби дайындық бейіні; болашақ кәсіби міндеттерінің ауқымы;өз 

бетінше білім алу әдістері мен әдістемесін ; - кәсіби жетістік критерийлерін. 

Істей алуы қажет: нақты экономикалық есептерді орындау үшін қажетті ақпаратты жинау және талдау үшін 

алынған ақпаратты іздеу. Алынған теориялық білімдерді нақты экономикалық жағдайларды талдау және 

практикалық мәселелерді шешу кезінде дұрыс қолдану.  

Дағдылануы тиіс: кәсіптік қызмет саласына қатысты процестерді, құбылыстарды және объектілерді талдау 

әдістемесі, алынған нәтижелерді талдау және түсіндіру; Қазақстандағы және шетелдегі микро- және макро-

деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын көрсеткіштерді талдау және 

түсіндіру әдістемесі, сондай-ақ экономикалық теорияның категиялық аппаратына ие 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Есептерді  қорғау 

Кредитті алу талаптары - практикалық жұмыстарды орындау; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 «Білім алушының 

академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың типтік 

ережесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес»есептерді қорғау. 

Модуль ұзақтығы 2 семестра 



Әдебиет Зерттеу тақырыбына сәйкес 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы 

мен шифры 
Модуль қорытынды аттестаттау, МҚМА 

Модульге 

жауапты адам 

Ғылыми жетекшілер 

Модуль типі 

(блокатауы) 

ҚМАМ 

 Модуль 

деңгейі 

бакалавриат 

Аптадағы сағат 

саны 

22,5 

Кредит саны 3 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 8 

Білім алушылар 

саны 

 

Модуль 

пререквизиттері 

 

Модуль 

мазмұны 

Зерттеу тақырыбына сәйкес 

Оқыту нәтижесі Модульді меңгеру нәтижесінде білім алушы міндетті білу керек: кәсіпорындарда пайда болатын экономикалық, ұйымдық қатынастардың негізі, 

жұмыс көрсеткіштерінің есептелуінің теориялық негіздері; дағдыларды меңгеру: амортизациялық аударымдарды есептеу, қаржылық есептіліктің 

негізінде тіркелген және айналым қаражатын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері, өндіріс шығындарын және қаржы көрсеткіштерін есептеу; 

экономикалық қызметтің талдауының тұжырымдамасын білу; шаруашылық қызметті талдаудың негізгі мақсаттары, міндеттері және ақпараттық 

қолдау; шаруашылық қызметті талдаудың жалпы әдістемесі мен әдістері; шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттары, оны жүргізу 

кезектілігі; өндірістік және өткізу көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер, техникалық және ұйымдастырушылық деңгей және басқа өндіріс 

жағдайлары, ұйымның өндірістік ресурстарын пайдалану, шығындар, қаржылық нәтижелер және қызметтің рентабельділігі және ұйымның қаржылық 

жағдайы; шаруашылық қызметті талдау нәтижелерін пайдаланудың бағыттары. 

істейбілуітиіс: кәсіпорынныңресурстарынэкономикалықтұрғыдантиімдібасқаруғақажеттіақпараттытабуға, 

оныңсенімділігінтексеругежәнеаналитикалықесептеулерменнегіздеулердепайдалануға; 

ұйымныңқаржылықтұрақтылығынжеделжәнетереңдетіпбағалайдыжәнебанкроттықтыболдырмаумақсатындаоныңөсуқорларынайқындайды;факторлық 

модельдер құру және пайда, кірістілік, шығындар, өндіріс көлемін және өнімдерді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) сату көлемін, өнімді 

ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау; басқару шешімдерін негіздеу үшін факторлық талдау нәтижелерін қолданады; бизнес-жоспарларды 

негіздеу үшін аналитикалық есептеулердің нәтижелерін қолдануға; іскерлік және қаржылық-шаруашылық қызметтің жекелеген түрлері мен 

бағыттарының тиімділігін және тұтастай алғанда ұйымды есептеу. 

ұйымның шаруашылық қызметінің әр түрлі аспектілерін талдау әдістеріне ие болуы; ұйымның нарықтық мүмкіндіктерін нығайту қорларын анықтау 



және бағалау әдістері дағдысының болуы.. 

Қорытынды 

бақылау түрі 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан; 

Дипломдық жұмысты қорғау. 

Кредитті алу 

талаптары 

- Лекциялық дәрістерге бару; 

- Дипломдық жұмысты орындау; 

- Консультацияларға қатысу; 

- қорғауға дейінгі рәсімді өту; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 «Білім алушының академиялық үлгерімін, аралық 

және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың типтік ережесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес пәндер бойынша 

мемлекеттік кешенді емтихан тапсыру; 

- Дипломдық жұмысты қорғау.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 «Білім алушының 

академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды аттестациясын ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың типтік ережесін бекіту туралы» бұйрығына 

сәйкес  

Модуль 

ұзақтығы 

1 семестр 

Әдебиет Зерттеу тақырыбына сәйкес 

Жаңартылды   

 

Модуль атауы 

мен шифры 
Қосымша модуль, ҚМ 

Модульге 

жауапты адам 

Гончарова Л.В., Сафонова А.И., Тулеубаева А.М., к.п.н. Кругликова М.В. 

Модуль типі 

(блокатауы) 

ҚМ 

 Модуль 

деңгейі 

бакалавриат 

Аптадағы сағат 

саны 

3,3 

Кредит саны 8 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1-7 

Білім алушылар 

саны 

 

Модуль 

пререквизиттері 

Орта мектепте жоспарланған типтік дене шынықтыру сабақтары  

Модуль 

мазмұны 

Әр түрлі қозғалыстық әрекеттерді игеру және негізгі физикалық қасиеттерін дамыту, білім алушыларді үнемі физикалық жетілдіруі және өзін-өзі 

тәрбиелеуі қажеттілігін дамытуға көмектесетін арнайы жүйеленген білімді, мүдделерін, мотивациясын қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі Модульдіоқунәтижесіндебілімалушы: 



- жекетұлғаныңдамуындағыденешынықтырудыңәлеуметтікрөлінжәнеоныңкәсіптікқызметкедайындығынтүсіну; 

- денетәрбиесіжәнесалауаттыөмірсалтын ұстанудыңғылыми-биологиялықжәнепрактикалықнегіздерінбілу; 

- денсаулығынсақтаудыжәнеілгерілетудіқамтамасызететінтәжірибелікдағдылардымеңгеру; 

- 

болашақмамандығыбойыншабілімалушытіңпсихофизикалықдайындығынанықтайтынжалпыжәнекәсібиқолданылатынденешынықтырудағдыларынмеңгеру; 

- өмірлікжәнекәсібимақсаттарғажетуүшінденешынықтыружәнеспорттықіс-әрекеттердішығармашылықпайдаланудатәжірибеалу. 

Қорытынды 

бақылау түрі 

Сараланған сынақ 

Кредитті алу 

талаптары 

Силлабустағы практикалық және көзделген басқа да тапсырмаларын семестр бойы екі рейтинг деңгейінде кемінде 50 балл, ала отырып  дифференциалды 

сынақты табысты тапсыру 

Модуль 

ұзақтығы 

7 семестр 

Әдебиет 1. Барчуков, И.С. Физическая культура: Учебник для білім алушыов учрежедений высшего профессионального образования / И.С. Барчуков; Под общ. 

ред. Н.Н. Маликов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c. 

2. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 424 c. 

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 431 c. 

4. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

Жаңартылды   

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В050600 - экономика 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1 

Ответственный за модуль Кырыкбаева Б.А., Садыкова С.Т., Абдрахманова М.К., Тусупбекова Н.М. к.пед.н.Кубентаева С.Н. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 18 

Количество кредитов 15/26 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык в школе, 

Иностранный язык в школе 

Содержание модуля Фонетические, орфографические, лексические, грамматические нормы казахского (русского) языков. 

Специальные звуки казахского языка и гармоничность и сочетаемость; общеупотребительные номинативные 

слова и их способность к сочетанию, смысл готовых словосочетаний, служащих для передачи конкретных 

значений, значение и семантическая структура грамматических форм казахского (русского) языка 

используемых для выражения мыслей. Овладение лексическим и терминологическим минимумом по 

специальности. Перевод текстов по специальности с казахского языка на русский язык в соответствии с 

языковыми нормами. 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)(ООД ОК) 

Курс информатики-коммуникационные технологии предусматривает знание обучающими основных понятий 

информатики, архитектуры современных ЭВМ, программное обеспечение компьютера, прикладное 

программное обеспечение, применение ЭВМ для статистической обработки измерений, основы 

компьютерных коммуникаций, электронного правительства. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: грамотная речь (в том числе четкость, правильность), письменная речь, знание ораторских приемов, 

знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться. 

Уметь: умение соблюдать этику и этикет общения, умение проявить индивидуальный подход к собеседнику 

и т.д., умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи,умение анализировать внешние 

сигналы (телодвижения, мимика, интонации), проникнуться интересами другого человека. умения и навыки 

социально-коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, навыки работы в группе, 

сотрудничество, толерантность; 

Иметь навыки:владение той или иной лексикой, владение коммуникативными тактиками, владение 

коммуникативными стратегиями, способность гасить конфликты в зародыше, неконфликтогенность, 

владение навыками активного слушания,  

- владение ораторским искусством. 

Форма итогового контроля экзамен 



Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Агабекян, И.П. Английский язык для менеджеров. English for Managers: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

2.Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б. Гвишиани. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 

3.Романенко Е. Разговорный казахский легко: пособие для начинающих с упражнениями и ответами/ Е. 

Романенко. - 6-е изд., перераб. – Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2016. – 136 с. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-

176 с. 

6. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы : Альманах, 2016. 

7. Государственная программа «Цифравой Казахстан» (постанавление Правительства РК от 12декабря 2017г. 

№ 827. 

8. Baimukhamedov M. F.Information systems: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : Bastau, 2013. - 288 p 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Основы экономических знаний 

Ответственный за модуль к.э.н.Ситникова Е.С., к.э.н. Болгауов Т.А.ст.преподаватель Абылайханова Т.А. к.т.н. Кадырова А.С., 

к.пед.н. Кубентаева С.Н.. к.э.н. Мухамедиева А.Г., ст. преподаватель Асубаева А.С 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 10,5 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Математика, История Казахстана, Политология 

Содержание модуля История экономических учений(БД КВ) 

История экономических учений изучает эволюцию взглядов на экономические процессы, закономерности 

формирования и развития экономических теорий и школ. Курс не ограничивается изучением источников, 



систематизацией и раскрытием взглядов  

выдающихся экономистов; он стремится выявить взаимосвязь и преемственность идей, трансформацию 

подходов и выводов. 

Историю экономических учений интересует, под влиянием каких условий меняются взгляды на 

экономическую действительность, как эволюционирует трактовка базовых категорий, совершенствуются 

методы экономических исследований. 

Изучая эволюцию экономических концепций, мы стремимся уяснить, как разворачивается процесс 

формирования и обогащения наших знаний об экономике, как и  

почему многие идеи прошлого и сегодня сохраняют свою актуальность, каким образом они влияют на 

наши современные представления. 

Математика в экономике (БД ОК) 

Программа курса предполагает системное изучение фундаментальных разделов математики, прививает 

умение самостоятельно изучать учебную литературу по математике, развивает логическое мышление и 

творческую инициативу, вырабатывает навыки математического исследования прикладных вопросов науки 

и экономики. Курс включает основные разделы: «Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Теория вероятностей», «Математическая 

статистика».  

Микроэкономика (БД ОК) 

«Микроэкономика» сосредоточена наполучении обучающими знаний, необходимых для понимания 

механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа 

последствий проводимой государственной политики. Это важно, поскольку развитие рыночной экономики 

определяется независимыми действиями множества производителей и потребителей, преследующими 

собственные интересы, и их необходимо учитывать при принятии экономических решений на уровне 

государства. Основными задачами дисциплины «Микроэкономика» являются: овладения обучающими 

теоретическими знаниями и умением применять их к практическим проблемам в экономике; 

экономический анализ индивидуального поведения потребителя, основанный на теории потребительского 

спроса и теории предложения труда. 

Статистика (БД КВ) 

Дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с учебным материалом других дисциплин по практическому 

решению задач на ЭВМ и обеспечивает все базовые дисциплины, изучаемые в колледже, в плане их 

программного обеспечения и внедрения средств вычислительной техники в учебный процесс. Знания по 

дисциплине приобретаются обучающими в процессе проведения занятий преподавателями и в процессе 

самоподготовки. Умения формируются при проведении практических и самостоятельных занятий на 

средствах вычислительной техники в кабинетах информатики 

Экономическая теория (БД ОК) 

Изучение экономической теории позволяет объективно и грамотно определять место и роль человека в 

природе, обществе, экономике понимать диалектическую связь между экономическими процессами. В 

курсе «Экономическая теория» определены экономические категории и требования экономических 



законов, инструменты саморегулирования рыночной экономики, роль и место государственного 

регулирования экономики, а также особенности и приоритеты социально-ориентированной модели 

рыночной экономики, динамично развивающейся в Республике Казахстан. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные 

особенности ведущих школ и направлений экономической науки. 

Уметь: 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических модулей поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений, на микроуровне; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Иметь навыки:применения методов экономического исследования; методов и приемов анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

анализ социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 495 c.  

2. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2-х т.Том 1: Учебник для вузов / А.Ф. Шишкин. - М.: 

ВЛАДОС, "КДУ", 2013. - 816 c.  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика: Научное издание. / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 751 c. 

4. Биншток, Ф.И. История экономических учений: Учебное пособие / Ф.И. Биншток.. - М.: ИЦ РИОР, 

2013. - 192 c. 

5.  Благих, И.А. История экономических учений: Учебник для академического бакалавриата / И.А. Благих, 

А.Н. Дубянский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 611 c. 

6. Войтов, А.Г. История экономических учений: Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 232 c. 



7. Мэнкью Г.Н. Экономикс : оқулық.- 4-ші халықаралық  бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-

848 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Социально-правовой  SP 

Ответственный за модуль к.и.н Р.К.Нурбекова ст.преподаватели Жиренова А.Т., Рякова Е.А., к.и.н. Шуршитбай Б. 

ст.преподавателиБуканова З.Ш., Абилмажина А.М. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

Содержание модуля Культурология (ООД КВ) Объектом исследования культурологии является культура как целостность, как 

специфическая функция и особенность человеческого бытия. Многообразие теоретико-методологических 

вариантов исследования культуры обусловлено многомерностью самого изучаемого феномена - культуры.  

Основы права(ООД КВ) 

После обретения Казахстаном государственной независимости возникла необходимость в коренной 

перестройке всей правовой базы. Вместе с тем построение правового демократического государства, 

соблюдение основных прав и свобод человека невозможны без воспитания правового сознания у 

граждан.Недостаточная правовая осведомленность влияет на состояние правопорядка в стране и 

построению правового государства, основу которого составляют отношения между государством, 

индивидуумом и их образованиями только на основе права. Поэтому в процессе изучения курса «Основы 

права» большое внимание уделено действующим законам и другим нормативным актам Республики 

Казахстан. 

Политология-социология (ООД КВ) объект и предмет социологии и политологии; социологическая 

перспектива и воображение; основные этапы развития социологического и политического знания; 

методология социологического исследования; методы сбора социологической информации; общество и 

социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и 

социальная стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское 

общество; политическое развитие и модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития 

Казахстана до 2050 года. 

Современнная история Казахстана(ООД ОК) 

Казахстан в древности, Казахстан в период раннего и развитого средневековья, Казахстан в XIII – XV вв., 

Этногенез казахов. Казахское ханство, Присоединение Казахстана к России, Народно-освободительная 

борьба казахов в конце XVIII – середине XIX вв., Казахстан в составе Российской империи (вторая 



половина XIX – начало ХХ вв.), Общественное движение в Казахстане начала ХХ в., Казахстан в 1917 – 

1920 гг. Социально-экономические преобразования в 20-30-е гг. ХХ в., Общественно-политическая и 

культурная жизнь в 20-30-е гг., Казахстан в период Великой Отечественной войны, Казахстан в 

послевоенные годы, Казахстан в 1965 – 1991 гг., Независимый Казахстан 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: основные методологические подходы и теоретические направления социологии, политологии 

понимать закономерности функционирования и развития общества, социальной группы, личности, иметь 

представления о процессе социологического исследования, владеть соответствующим терминологическим 

аппаратом. 

Уметь:логически мыслить, освоение умения вести научные дискуссии, диалоги, споры на политические 

темы; творчески мыслить, находить нестандартные подходы к решению научных и производственных 

задач, адекватно действовать в ситуациях неопределенности; 

Иметь навыки: владеть технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;различными 

способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками коммуникациями в родной и иноязычной 

среде 

Форма итогового контроля экзамен (тест) 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Александрова Е.А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. 

Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие/А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Жаңақұлов Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО обучающийсятеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 288 бет 

4. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. (с изм. 2007 г.)  

5. Биржанова К.С., Ибраева К.Б. Основы права Республики Казахстан: Учебное пособие. Алматы кітап -

2013 г. 

6. Ахметов Е.Б.Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. 

7. Гаджиев К.С., Политология: учебник для академического бакалавриата/К.С. Гаджиев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 395 с.  

8. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. - 412 с.  

9. Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма 



бюросы, 2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»). 

10. Аяган, Б. Г. Новейшая история Казахстана / Б. Г. Аяган, А. М. Ауанасова, А. М. Сулейменов. - Алматы : 

Атамура, 2014. - 368 с. 

11. Аминов Т.М. Современная история Казахстана учебное пособие. Издательство бастау.-2017 г.-456 с. 

12. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу құралы.- Алматы: Эверо, 2014.-260 

бет.- 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Коммуникативный 2Kom 2 

Ответственный за модуль ст. преподаватель Кырыкбаева Б.А., к.ф.н .Васильченко Л.В.к.ф.н .Федосова С.А., ст.преподаватель 

Абдрахманова М.К. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Казахский язык, иностранный язык, философия 

Содержание модуля Философия (БД ОК) 

Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. Личность в системе 

социального взаимодействия (социализация личности). Социальное неравенство и социальная мобильность. 

Социальная структура и социальная стратификация. Роль и значение политологии в формировании 

гражданственности, личности будущего специалиста. Основные этапы развития политической мысли. 

Политика как общественное явление, ее природа, виды, возможности, границы и перспективы. Особенности 

современного мирового политического процесса. Национально-государственные интересы Казахстана в новой 

геополитической конфигурации мира. Основные приоритеты внешней политики, внешнеполитические 

инициативы Казахстана в обеспечении безопасности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском 

регионе и в мире. 

Международная экономика (ПД КВ) 

изучение формы осуществления международных экономических отношений и способы их регулирования на 

современном этапе, место Казахстана в мировой экономике. 

Профессиональный казахский(русский) язык (БД ОК) 

Профессионально-ориентированный иностранный язык  

(БД ОК) 

Фонетические, орфографические, лексические, грамматические нормы изучаемого иностранного языка. 

Перевод текстов по специальности с иностранного языка на родной в соответствии с языковыми нормами 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 



Знать: грамматические структуры, характерные для устной и письменной профессионально-ориентированной 

коммуникации; 

 базовую нормативную грамматику в активном владении и сложные грамматические конструкции для 

пассивного восприятия; общеупотребительную, общеэкономическую и профессиональную лексику – общий 

объем – 4000 лексических единиц; интернациональную лексику; терминологическую лексику; правила 

делового этикета; регистры (стили) общения, в том числе характерные для профессионального общения; 

языковые особенности информационных Интернет-сообщений. 

Уметь: Использовать английский и казахские языки в неформальном общении и профессиональной 

деятельности: воспринимать содержание текстов заданного уровня сложности профессионально-

ориентированного характера;осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения условно-профессиональных задач; работать со справочной литературой и другими 

источниками информации; представлять англоязычную и информацию на казахском языке 

профессионального характера в виде перевода, пересказа, краткого изложения, плана; воспринимать на слух 

содержание учебных аудиоматериалов профессиональной направленности и адекватно реагировать на 

полученную информацию; принимать активное участие в дискуссии по профессионально значимой проблеме, 

обосновывать свою точку зрения; 

Иметь навыки:владения всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, письмо в 

профессиональном контексте; всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым); навыками 

эффективной коммуникации в деловом общении на казахском и английском языке; навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на английском языке. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник / В. Г. 

Кузнецов и др. – Москва: Инфра–М, 2013. – 517 с 

2. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского 

университета, 2015. – 669 с. 

3. Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 2014. – 69 с. 

4. Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех - Алматы: Атамұра, 2015.  

5. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана: Фолиант, 2014.-

176 с. 

6. Ермакова В.И. Русский язык: учебное пособие для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях.-Алматы: Альманах, 2016. 



7. Федосюк, М.Ю. Русский язык: Учебное пособие для студентов - нефилологов / М.Ю. Федосюк. - М.: 

Флинта, 2014. - 256 c. 

8. Шевелёва, С.А. Английский для экономистов. English on Economics: Учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 

М.: ЮНИТИ, 2014. - 439 c. 

9.  Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина. - М.: Дашков и К, 2013. - 296 c. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Основырыночнойэкономики ORE 

Ответственный за модуль  к.э.н. Сактаева А.А., д.э.н. Кайгородцев А.А., ст. преподавательРахметова А.К, к.э.н.,доцент Ситникова Е.С., 

к.э.н., доцент Болгауов Т.А., ст.преподаватель Ахметова Л.М. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9/15 

Количество кредитов 10,5 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Математика, Статистика, Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика 

Содержание модуля Эконометрика (БД ОК) 

Курс представляет собой базовую учебную дисциплину, в которой изучаются развитие творческого способа 

мышления, формирования устойчивого объективного мировоззрения будущих специалистов, обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку обучающихв условиях финансовых категорий, понятий, 

терминов, их классификации, значении и месте в социально-экономических процессах; целью дисциплины 

является также достижение понимания взаимосвязи и взаимодействия форм организации финансов и 

методов их применения в конкретных условиях социально-экономического развития общества. 

Макроэкономика (БД ОК) 

Курс состоит в углублении теоретических знаний по современной рыночной экономике, изучении факторов 

экономического роста, рассмотрении механизма обеспечения равновесия национального рынка, 

представление о методах государственного регулирования экономики, умении применять знания 

макроэкономики для прогнозирования развития национального хозяйства. Формирует у обучающих 

экономических специальностей экономическое мышление, основанное на знании современной 

макроэкономики. Выработка умения самостоятельно судить об основных экономических явлениях в 

Республике Казахстан и за ее пределами.  

Маркетинг (БД КВ) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сэкономическим поведением предприятий и 

людей, которое закрепляется в адекватных институтах и общественных структурах, в качестве ключевых 

институтов выступают рынок, собственность и государство; принятие экономическими агентами решений и 



реализация ими соответствующих экономических действий; проблема выбора одного из альтернативных 

вариантов 

Менеджмент (БД ОК) 

Учебный курс нацелен на то, чтобы заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность управления производственной и коммерческой деятельности предприятий, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности национального 

менеджмента; научить обучающим организации, планированию и управлению производством с учетом 

требований рынка. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: эволюцию теории, практики, особенности казахстанского менеджмента,организацию как систему 

управления, принципы управления персоналом,формы власти, самоменеджмент и руководство, методы 

исследования рынка, основные понятия экономической статистики;роль классификаторов при 

осуществлении экономической деятельности как в Казахстане, так и за рубежом; понятие системы 

национальных счетов, ее особенности и цели; 

Уметь: выполнять функции и использовать методы маркетинга менеджмента;принимать решения; 

управлять конфликтами, стрессами, изменениями ворганизации и оценивать эффективность управления 

строить статистические модели явлений и применять их на практике; осуществлять перерасчет ВВП, 

выполнять функции и использовать методы маркетинга. 

Иметь навыки:расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на 

макроуровне, в том числе ВВП; прогнозирования статистического ряда динамики,  владения маркетинговой 

терминологией в обосновании и принятии управленческих решений; определения миссии фирмы, 

разработки стратегий маркетинга;проведением маркетинговых исследований; анализа потребностей и 

потребительского поведения; организации маркетингового управления на предприятии; сегментирования 

рынка по значимым критериям и выбора целевого сегмента; разработки концепции товара и анализа 

возможностей развития товарного ассортимента;  

разработки направлений совершенствования товарной, сбытовой, коммуникационной и ценовой политики 

фирмы;организации межфункционального взаимодействия подразделений фирмы на платформе 

маркетинговой философии ведения бизнеса.владения терминологией в обосновании и принятии 

управленческих решений; определения миссии фирмы, разработки стратегий управления; 

проведением маркетинговых исследований; 

анализа потребностей и потребительского поведения; 

организации управления на предприятии; 

сегментирования рынка по значимым критериям и выбора целевого сегмента 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 



утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестра 

Литература 1. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері : оқу құралы.- Алматы : Бастау, 2014.- 264 бет 

2. Ғиззатова А.И. Макроэкономика : оқу құралы. – Алматы : «Бастау» баспасы, 2014. – 408 бет.  

3. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: Учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 463 c 

4. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері: оқулық  - Алматы : Эверо, 2014. - 168 бет. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс/Ф. Котлер. - М.: Вильямс, 2016. - 496 c. 

6. Гриффин Р.У. Менеджмент : оқулық.- 12 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-768 бет. 

7. . Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2016. - 672 

c. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Финансово-экономический  FE 

Ответственный за модуль к.э.н. Шолпанбаева Х.Жк.э.н.Ситникова Е.С., к.э.н. Болгауов Т.А., .э.н. Апышева А.А. 

ст.преподаватель Жапарова А.М. 

Тип модуля  ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Политология, Социология, Экономическая теория, История Казахстана. 

Экономическая теория, Математика 

Содержание модуля Бухгалтерский учет (БД ОК) 

Бухгалтерский и аудит – основной курс для обучающийсяов экономических специальностей, который 

основан на общепринятых стандартах бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 

стандартов аудита. Он занимает одно из ведущих мест в деятельности любой организации. По данным 

бухгалтерского учета характеризуется вся хозяйственная деятельность, исчисляется его доход или убыток, 

раскрывается финансовое состояние. Бухгалтерский учет накапливает информацию, необходимую для 

контроля сохранности собственности субъекта и для принятия управленческих решений. Аудит 

представляет собой проверку финансовой отчетности юридических лиц с целью выражения мнения о 

достоверности и объективности финансовой отчетности в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Республики Казахстан. 

Государственное регулирование экономики (БД КВ) 

нормы регулирующие предпринимательские отношения в РК а также теоритических и практических 

вопросах  правового регулирования предпринимательской деятельности в РК, виды методов 



государственного регулирования, особенности их применения; структуру государственного регулирования 

в системе социально-экономического прогнозирования. 

Финансы (БД КВ) 

 Курс представляет собой базовую учебную дисциплину, в которой изучаются развитие творческого 

способа мышления, формирования устойчивого объективного мировоззрения будущих специалистов, 

обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающийся в условиях финансовых категорий, 

понятий, терминов, их классификации, значении и месте в социально-экономических процессах; целью 

дисциплины является также достижение понимания взаимосвязи и взаимодействия форм организации 

финансов и методов их применения в конкретных условиях социально-экономического развития общества. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: теорию финансов; действующее законодательство Республики Казахстан в области финансовой, 

кредитной, валютной, банковской и биржевой деятельности; основы экономики хозяйствующего субъекта; 

методологию и методику экономического анализа; основные понятия, категории и инструменты 

макроэкономики; основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономической науки; 

закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, и возможных социально-

экономических последствий; 

Иметь навыки: владенияметодами оценки важнейших финансовых документов; методами управления 

структурой капитала и оценки его доходности; построением долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики на предприятии, применения методологий экономического исследования; использования методов 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестра 

Литература 1. Ревенков, П.В. Финансы и кредит (для бакалавров) / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин. - М.: 

КноРус, 2013. - 360 c. 

2. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2016. - 352 

c. 

3. Джрауова Қ. Қаржы : сұрақтар мен жауаптар : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2013.-160 бет. 



4. Филиппова, Н.А. Государственное регулирование экономики: учеб.пособие./ Филиппова, Н.А., 

Королёва, Л.П. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. - 240 с. 

5. Региональная экономика. Учебное пособие: Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов — Санкт-Петербург, 

КноРус, 2015 г.- 272 с. 

6. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика. Учебник: — 

Москва, Юрайт, 2015 г.- 552 с. 

7. Бейсенбаев Ж.Т. Аграрлық-өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу : оқу-әдістемелік құралы.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-128 бет. 

8. Жалғасбаева А. Аудит : оқулық.-Алматы : Бастау, 2014.-168 бет. 

9. Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики; КноРус - М., 2016. - 528 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Экономико-математический 

Ответственный за модуль к.т.н. Кадырова А.С., к.пед.н. Кубентаева С.Н.,к.э.н. Сактаева А.А.,. 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 18 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг. 

Содержание модуля Оплата труда (БД КВ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающийсяов комплекса знаний по научным 

основам и практическим методам проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, 

организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и 

навыки могут быть полезны обучающийсяу при выполнении дипломной работы, а также при решении 

реальных практических задач с учётом основных направлений научно-технического прогресса. 

Экономико-математические методы и модели(БД КВ) 

Учебная дисциплина «Экономико-математические методы и модели» реализуется и осваивается с целью 

усвоения обучающийся теоретических знаний и приобретения элементарных практических навыков по 

формулированию прикладных экономико-математических моделей, их анализу и использованию для 

принятия управленческих решений. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: принципы организации и нормирования труда и материальных ресурсов, структуру трудового 

процесса, методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда, порядок разработки 

нормативов и методику расчета норм труда, основные направления совершенствования труда рабочих, ИТР 

и специалистов, методы организации заработной платы; основные экономические проблемы, при решении 



которых возникает необходимость в математическом инструментарии; основные хозяйственные задачи, 

решаемые с помощью экономико-математического моделирования;теоретические основы и прикладные 

методы решения задач менеджмента с помощью экономико-математического моделирования; 

Уметь: анализировать уровень использования рабочего времени и степень рациональности организации 

труда, выбирать оптимальные варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно 

обоснованные нормы труда с учетом комплекса технических, экономических, психофизиологических и 

социальных факторов, разрабатывать нормативы различной степени укрупнения, применять и 

совершенствовать различные формы и системы оплаты труда формализовать экономическую задачу, т.е. 

описать ее с помощью известной математической модели, провести расчеты и получить количественные 

результаты; анализировать эти результаты и делать выводы, адекватные поставленной экономической 

задаче; ориентироваться в экономической постановке задачи и определять по ней, в каком разделе 

Экономико-математические методы и модели следует искать средства ее решения  

Иметь навыки: 

- владеть методами определения потребности в персонале, методами разработки и экономического 

обоснования мероприятий по научной организации труда, методиками проектирования трудовых 

процессов; 

 методиками расчета показателей экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации и нормированию труда; методами изучения затрат рабочего времени и установления норм 

труда; - формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях: Учебник 

для вузов / Б.М. Генкин. - М.: НОРМА, 2013. - 480 c. 

2.  Горелов, Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н.А. Горелов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 412 c. 

3. Мұрсалова Х.Н. Еңбекақы төлеу есебі  : оқу құралы. - Астана : Фолиант, 2008. - 192 бет.- 

4. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / 

И.В. Орлова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 140 c. 

5. Лысова, Н.А. Математическое моделирование финансовой деятельности / Н.А. Лысова, Л.Ф. Чернева. - 

М.: КноРус, 2013. - 224 c. 

6. Үсіпбаева М. Е. Экономикалық-математикалық модельдеу пәнінің есептер жинағы : оқу құралы . - 

Алматы : Эверо, 2014.-100 бет. 



Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Экономическое прогнозирование 

Ответственный за модуль к.э.н. Сактаева А.А.,.д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 18 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Макроэкономика, Микроэкономика, Экономическая теория, Менеджмент, Маркетинг. 

Содержание модуля Анализ данных и прогнозирование(БД КВ) 

«Анализ данных и прогнозирование» - комплексная научная дисциплина, имеющая важное 

методологическое значение в системе подготовки современного специалиста экономических 

информационных систем.  

Цель дисциплины - дать обучающим-экономистам знания, умения и навыки анализа данных различной 

природы для обоснованных принятия управленческих решений и прогнозирования социально-

экономического развития.  

Налоги и налогообложение(БД КВ)Дисциплина изучает процесс создания и реформирования налоговой 

системы РК, принципы налогообложения, рассматривает теоретические и методологические основы 

действующей в Казахстане системы налогообложения, основные налоги, предназначенные для уплаты как 

юридическими, так и физическими лицами. 

Экономика предприятия (ПД ОК) 

Формирование у обучающийся знаний о связях материально-технических и социально-экономических 

условий производства с технико-экономическими показателями работы предприятий и приобретении 

необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических навыков для выполнения 

экономических расчетов по обоснованию эффективных форм и способов использования ресурсов 

предприятия, выбору оптимальных вариантов хозяйственной деятельности производственных 

организаций. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: действующее законодательство Республики Казахстан в области финансовой, кредитной, 

валютной, банковской и биржевой деятельности; основы экономики хозяйствующего субъекта; 

методологию и методику экономического анализа, основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне, 

теоретические основы «Экономики предприятия», основные методы экономического анализа, специфику 

развития предприятий в современных условиях, экономические характеристики структуры предприятия, 

показатели деятельности предприятия, общие вопросы организации производственной и коммерческой 



деятельности предприятия, направления инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, 

тенденции развития предприятия. 

Уметь:анализировать бухгалтерский баланс и другую отчетность хозяйствующего субъекта; 

анализировать результаты производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

разрабатывать программы использования финансовых ресурсов; составлять финансовый план; 

осуществлять финансовый контроль выполнения финансового плана;производить статистическую 

выборку и использовать статистические показатели в анализе деятельности предприятия; составлять 

элементарные балансы предприятия; давать оценку уровня социально - экономического развития 

предприятия; анализировать современное социальное и экономической состояние предприятия, 

проводить сравнительный анализ. 

Иметь навыки:владенияметодами оценки важнейших финансовых документов; методами управления 

структурой капитала и оценки его доходности; построением долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики на предприятии, навыками экономического мышления, сочетающего государственные и 

производственные интересы; оценки состояния экономического развития предприятия; разработки 

концепции и стратегии экономического развития предприятия. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература 1.Социология управления  [Текст]  : учебник для вузов / [А. Ф. Борисов, Н. А. Пруель, В. Н. Минина и др.] 

; под ред. А. Ф. Борисова. - М. : Академия, 2014. - 304 с. - 3 

2.Горелик, О. М. Производственный менеджмент : принятие и реализация управленческих решений 

[Текст]  : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. М. Горелик. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2014. - 270 с. 1 

3.Рахметов Б.А., Кембаева Р.С., Қалманова Н.М. Экономиканы болжау және жоспарлау : оқу құралы.-

Алматы : Альманах,2017.- 266 бет.-1 экз. 

4.Шеденов Ө.Қ. Әлеуметтік – экономикалық қауіпсіздікті басқару : оқу құралы.-Алматы : қазақ 

университеті, 2014.-300 бет.-2 экз. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Оценочно-стоимостной 

Ответственный за модуль ст. преподавательРахметова А.К., д.э.н., профессор Кайгородцев А.А 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 



Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, Статистика, Эконометрика, Менеджмент 

Содержание модуля Оценка стоимости предприятия(БД КВ) 

Дисциплина изучает предприятие как объект купли-продажи, представляющий собой имущественный 

комплекс в совокупности с пакетом связанных с ним прав. 

Цель - ознакомление обучающийся с концептуальными основами и принципами оценки бизнеса, с основами 

проведения оценочных работ.  

Управление затратами и ценообразование (БД КВ) 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: научно-исследовательская и аналитическая 

деятельность по исследованию и прогнозированию;теоретические и практические подходы к определению 

источников затрат;содержание и взаимосвязь основных элементов процесса управления затратами;принципы 

организации управления затратами;основные методы и инструменты управления затратами в операционной 

деятельности организации.  

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: виды управленческих решений и методы их принятия в области управления производственными 

затратами; теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества предприятия на основе управления затратами; содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического управления затратами; принципы организации управления 

затратами в операционной деятельности, основные методы и инструменты управления затратами в 

операционной деятельности организации. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процесса управления затратами 

предприятия;  калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого учета;оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения производственных затрат; обосновывать решения в сфере управления 

производственными затратами; применять модели управления затратами, находить и оценить новые 

рыночные возможности и формулировать бизнес-идеи, выбирать организационно-правовую форму новых 

компаний, разработать программу развития компании, разрабатывать бизнес-план создания и развития 

новых организаций, оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности предпринимательской 

деятельности, анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мировом 

уровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности  оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий, 

Иметь навыки:владетьметодами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 



организация, мотивирование и контроль) в области управления затратами; методами планирования и анализа 

производственных затрат предприятия; современным инструментарием управления затратами предприятия, 

методами управления рисками при ведении предпринимательской деятельности, технологией бизнес-

планирования, современными методиками анализа эффективности предпринимательской деятельности, 

методик расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на мировом уровне. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература 1.Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 

2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

2.Сактаева А.А. Кәсіпорын экономикасы : оқу құралы.-Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2017.-151 бет.-22 экз. 

3.Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы : Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Инновации в бизнесе 

Ответственный за модуль д.э.н., профессор Кайгородцев А.А., ст. преподаватель Рахметова А.К. ст.пеподаватель Ордабаева М.А. 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, эконометрика, микроэкономика 

Содержание модуля Инновационная экономика (БД КВ) Дисциплина изучает основы управления инвестициями и инновациями в 

экономике и их использования в процессе реализации государственных инвестиционных. инновационных 

программ. 

Цель курса подготовка высококвалифицированных экспертов-аналитиков и экономистов-управленцев, 

обладающих необходимыми знаниями и навыками по разработке и реализации инвестиционных и 

инновационных государственных программ, а также механизмов регулирования инвестиционной и 



инновационной деятельности в условиях перехода национальной экономики на инновационный тип развития. 

Предпринимательство (ПД ОК) 

Курс предназначен для работы со обучающийсяами и призван оказать им помощь в профессионально м 

самоопределении, знакомстве с основами предпринимательской деятельности и ее особенностями. Ведение 

предпринимательской деятельности в современном обществе становится все более распространенным 

явлением. Многие предпочитают собственный бизнес работе на других. Обучающийсяам важно знать 

особенности ведения собственного бизнеса, возможные "подводные" камни.  

Данный курс должен помочь обучающийсяу развить предпринимательское мышление. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: 

 теоретические и нормативно-правовые основы инвестиционной и инновационной деятельности на макро-, 

мезо- и микроэкономическом уровня; методы обоснования инвестиционных решений и механизмов 

регулирования инвестиционной и инновационной деятельности государства и муниципалитетов. 

теоретические основы предпринимательской деятельности; механизм организации предпринимательской 

деятельности, начиная от зарождения идеи до создания новой компании в малом бизнесе; основы 

эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

Уметь: 

разрабатывать инвестиционные и инновационные стратегии отечественных регионов, городов и 

корпоративных структур; использовать современное программное обеспечение для прогнозирования 

ожидаемых результатов инвестиционной деятельности; измерения и регулирования инвестиционных рисков, 

оценки эффективности государственных инвестиционных программ. находить и оценить новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идеи; выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 

разработать программу развития компании; разрабатывать бизнес-план создания и развития новых 

организаций; оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности; осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Иметь навыки: 

методологией комплексной оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности на 

разных уровнях экономики; навыками управления реализацией государственных инвестиционных и 

инновационных программ; 

- организации привлечения инвестиционных ресурсов. методами управления рисками при ведении 

предпринимательской деятельности; технологией бизнес-планирования; современными методиками анализа 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

- Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 



утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература 1. Гончаренко Л. Л. Инновационная политика : учеб. для вузов / Л. Л. Гончаренко, Ю. А. Арутюнов.- 2-е изд., 

стереотип.- М. : Кнорус, 2016.- 360с. 2 

2. Калдияров, Д. А. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации [Текст] : учеб. пособие  / Д. 

А. Калдияров, В. Ю. Дашкова, О. В. Лемещенко. - Алматы : TechSmith, 2018. - 328 с. - 15 

3. Байдильдина, А. М. Анализ и прогнозирование инвестиционных проектов [Текст] : учеб. пособие / А. М. 

Байдильдина ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 264 с. - 3 

4. Дабылтаева Н.Е. Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2017.-126 бет.-3 экз. 

5. Инновациялық менеджмент : оқу құралы/ А. А. Кайгородцев [және т.б.].- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 182 бет. - 34 экз 

Дата обновления  

 

Название модуля и 

шифр 

Экономика и планирование 

Ответственный за 

модуль 

к.э.н.Мухамедиева А.Г., д.э.н., профессор Кайгородцев А.А 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в 

неделю 

21 

Количество 

кредитов 

11/19 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество 

обучающихся 

10 

Пререквизиты 

модуля 

Статистика, экономика предприятия 

Содержание модуля Бизнес планирование на предприятии (ПД КВ) 

Понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-плану. Оформление титульного листа бизнес-плана. Составление резюме бизнес-плана. Выбор сферы деятельности предприятия. 

Характеристика продукта или услуги. Общая структура бизнес-плана. 

Экономика качества (ПД КВ) 

Составной частью интеллектуального багажа является совокупность знаний о методах оценивания и контроля качества, обеспечения его на различных стадиях жизненного цикла продукции, умения реализовать 

эти знания на практике. Предметом курса является изучение факторов, обуславливающих потребительские свойства продуктов или услуг и сопутствующих социально-экономических и организационно-

технологических процессов, связанных с разработкой, производством, эксплуатацией и утилизацией продукции с точки зрения всеобщего управления качеством и международных стандартов ИСО серии 9000.  



Риски на предприятии(ПД КВ)  

Дисциплина изучает процесс принятия и выполнения решений в отраслевом управлении, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь проекта развития отрасли, вызванных его реализацией. 

Цель - приобретение управленческих способностей в целях повышения конкурентоспособности отраслевых предприятий с помощью защиты от реализации рисков. 

Результаты 

обучения 

В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: 

 цели разработки бизнес-планов; основную структуру бизнес-плана; содержание разделов бизнес-плана; показатели анализа проектов; виды рисков; стратегии отраслевого управления рисками; историю 

формирования и развития экономикикачества;формированиеотечественныхизарубежныхнаучныхшколвобластиуправлениякачеством;эволюцию системного подхода к управлениюкачеством;сущность затрат 

накачество;особенности анализа затрат накачество;управленческие аспекты экономикикачества;методы управления затратами накачество;особенности стандартизации в экономикекачества;перспективы 

развития экономики качества. 

Уметь: 

разрабатывать бизнес-план;  исследовать рынки сбыта продукции;  проводить анализ предлагаемого проекта; использовать системный анализ в управлении рисками;идентифицировать риски для последующего 

их анализа; практического применения методов отраслевого анализа рисков;- диагностики рисков и осуществления превентивных мер; экономические, социально-политические, правовые и другие проблемы; 

факторы стабилизации и дальнейшего прогрессивного развития предприятий;становление современного цивилизованного управления и повышение конкурентоспособности как продукции, так и предприятия в 

целом 

Иметь навыки: 

составления бизнес-планов; изучения товарного рынка и конкурентов; составления планов маркетинга; оценки инвестиционных проектов; принимать эффективные решения в области 

экономикикачества;использовать рычаги, методы и приемы менеджмента для решения проблемы повышения эффективности экономики 

качества;формироватьорганизационнуюструктурууправлениязатратаминакачествоворганизации;грамотноанализироватьзатратынакачествосцельюопределенияперспективразвитияэкономикикачества;эффективно 

применять методы управления затратами накачество;использоватьстандартыдляповышенияэффективностиэкономикикачества. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Условия для 

получения кредитов 

- Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

Литература 1. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c. 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру [Текст]: оқулық : Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков [және т. б. ]. - 3-ші бас., толық, өңд. - Астана : 

Фолиант, 2016. - 200 бет. 

4. Маликтаева П. М.Сапа менеджменті жүйесі: - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 164 бет. 

5. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества: Учебное пособие/С.Я. Гродзенский. - М.:Проспект, 2015.-200 c. 

6. Керімбекова Н.Н. Банктік тәуекелдер және оны басқару : оқу құралы / Н. Н. Керімбекова, Г. И. Супугалиева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 138 бет. 

7. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

87 экз 



Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Экономико-инвестиционная деятельность  

Ответственный за модуль к.э.н. Мухамедиева А.Г.ст.преподаватель Галяпина Г.В., ст.преподаватель Ордабаева М.А. 

д.э.н., профессор Кайгородцев А.А 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 27 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Статистика, Эконометрика, Менеджмент, Маркетинг 

Содержание модуля Инвестиционная деятельность предприятия (ПД КВ) 

Изучение дисциплины даст обучающим знания о системе инвестиций и механизме управления им, о 

методике оценки эффективности инвестиций; поможет привить навыки рационального использования 

средств с учетом интересов общества и конкретных участников инвестиционной деятельности, оценивать 

инвестиционные риски в условиях рыночной экономики. 

Социально-экономическое планирование(ПД КВ) 

Социально-экономическое планирование рассматривается как отрасль общественного знания, 

опирающаяся на важнейшие закономерности функционирования и развития природы и общества в целом и 

экономических законов развития общества, в частности. 

Цель курса - обеспечить обучающим определенный объем знаний, позволяющий на основе методологии и 

организации планирования и прогнозирования решать вопросы теоретического обоснования комплексных 

программ социально-экономического развития общества, оценивать варианты будущего развития 

экономики и стабилизации ее хода. 

Антикризисное управление (ПД КВ) 

Дисциплина изучает возможности выработки таких систем управления, которые направлены на 

предотвращение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала 

современного менеджмента. 

Цель - приобретение умений в выборе наиболее эффективных методов и средств решения задач 

антикризисного управления на макро- и микроуровнях. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: основы инвестирования и планирования инвестиционной деятельности предприятия,типы 

инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение, методы оценки эффективности 

инвестиционных решений, классификации инвестиционных рисков и подходы к управлению ими, основы 

методологии анализа временных рядов современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; основные методы прогнозирования в решении 



прикладных экономических задач. 

Уметь:  планировать инвестиционную деятельность предприятия,      оценивать жизнеспособность и 

эффективность инвестиционных решений с помощью статических и динамических методов,использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей;  осуществлять выбор 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;    осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач прогнозного характера. 

Иметь навыки владения  методами управления принятием инвестиционных решений на уровне 

предприятия, методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия, :использования 

современных методов сбора, обработки и анализа временной информации экономических и социальных 

показателей;  методоа построения моделей по временной информации для исследования рынка труда, 

потребительского и финансового рынка и в других важных областях экономики;    навыки самостоятельной 

работы по прогнозированию. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Волков О. И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов/О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 

2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 264 с. - 1 

2.Калдияров Д. А. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации [Текст] : учеб. пособие  / Д. 

А. Калдияров, В. Ю. Дашкова, О. В. Лемещенко. - Алматы: TechSmith, 2018. - 328 с. - 15 

3.Байдильдина, А. М. Анализ и прогнозирование инвестиционных проектов [Текст]  : учеб. пособие / А. М. 

Байдильдина ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ университетi, 2015. - 264 с. - 3 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Ответственный за модуль ст. преподаватели д.э.н. профессор Кайгородцев А.А., к.э.н. Сактаева А.А. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 27 



Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Экономическая теория, микроэономика, статистика, менеджмент, маркетинг, экономика предприятия. 

Содержание модуля Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности (ПД КВ) 

Данный курс выступает научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для обоснования 

принятых решений необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и 

доходов субъекта хозяйствования. Квалифицированный специалист экономического профиля должен 

хорошо владеть современными методами экономических исследований, мастерством системного 

комплексного микроэкономического анализа.  

Финансовый анализ(ПД КВ) 

 Дисциплина изучает финансовый анализ деятельности предприятия.  

Цель курса - получение четкого представления о задачах и механизме управления активами, посредством 

которого осуществляется эффективное функционирование предприятия. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать:основные и вспомогательные функции менеджмента;методы и модели управления; планирование 

производственной программы и мощности производственных ресурсов предприятия, производительности 

труда; основы управления качеством;принципы и методы планирования: инфраструктуру предприятий; 

Уметь: пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета параметров 

различных систем управления; прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции; определять систему целей организации, формировать 

стратегию и тактику их реализации; с системных позиций проводить анализ и синтез системы управления; 

применять экономико-математические методы, экспертные оценки, современную управленческую 

оргтехнику. 

Иметь навыки:применять организационные, графические и математические модели и вычислительную 

технику для моделирования и оптимизации управления различными организационными объектами; 

воздействия на социально- психологический климат коллектива;разрабатывать и обосновывать различные 

управленческие решения, осуществлять их многокритериальную оптимизацию; организации 

производственных процессов. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 



Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной 

привлекательностью компании [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Казакова. - М.: ИНФРА - М, 2014. - 

240 с. - 1 

2. Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы : Лем, 2015.-

296 бет.-10 экз 

3. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной 

привлекательностью компании [Текст]: учеб. пособие для вузов /Н. А. Казакова. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 

240 с. - 1 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Анализ хозяйственной деятельности 

Ответственный за модуль К.э.н Сактаева А.А. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 21 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Статистика, экономика предприятия 

Содержание модуля Экономический анализ (ПД КВ) 

Данный курс выступает научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для обоснования 

принятых решений необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень 

рисков и доходов субъекта хозяйствования. Квалифицированный специалист экономического профиля 

должен хорошо владеть современными методами экономических исследований, мастерством системного 

комплексного микроэкономического анализа.  

Отраслевой анализ (ПД КВ) 

Данный курс знакомит обучающийсяов с понятием, предметом, методом и содержанием отраслевого 

анализа. Знакомит с маркетинговым анализом деятельности предприятий различных отраслей. Прививает 

навыки анализа производства и реализации продукции по отраслям экономики; анализа 

производственного потенциала предприятий различных отраслей; анализа затрат и себестоимости 

продукции предприятий различных отраслей экономики; анализа финансовых результатов деятельности и 

финансового состояния предприятия. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать:основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность его проведения; 



основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный 

уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов организации, 

затраты, финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние организации; 

направления использования результатов анализа хозяйственной деятельности. 

Уметь:применять результаты факторного анализа в целях обоснования управленческих решений; 

применять результаты аналитических расчетов в целях обоснования бизнес-планов; рассчитывать 

эффективность отдельных видов и направлений предпринимательской и финансово-хозяйственной 

деятельности и организации в целом. 

Иметь навыки: анализа различных областей текущей производственной деятельности; объективного 

обоснования принимаемых решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе; выявления и оценки 

недоиспользованных резервов 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной 

привлекательностью компании [Текст]  : учеб. пособие для вузов / Н. А. Казакова. - М.: ИНФРА - М, 2014. 

- 240 с. - 1 

2. Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К.,Абитова А.К. Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы : Лем, 

2015.-296 бет.-10 экз 

3. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной 

привлекательностью компании [Текст] : учеб. пособие для вузов /Н. А. Казакова. - М. : ИНФРА - М, 2014. 

- 240 с. - 1 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Экономико-инновационная деятельность  

Ответственный за модуль к.э.н. Мухамедиева А.Г., к.э.н. Сактаева А.А. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 27 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 



Пререквизиты модуля Статистика, Эконометрика, Менеджмент, Маркетинг 

Содержание модуля Социально-экономическая статистика (ПД КВ) 

Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений. Статистические методы 

классификации и группировки, анализа взаимосвязей и динамики социально экономических явлений. 

Микроэкономическая статистика. Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов, построения балансов для регионов и экономики в целом. Статистика 

населения и занятости. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и 

биржевой деятельности, налогообложения. Статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры и деловой активности. 

Экономика в отраслях (ПД КВ) 

Изучение данной дисциплины позволит обучающийсяам получить и развить знания в области 

аналитических исследований экономических, технологических и технических параметров предприятия в 

определенных сферах экономики, а также позволит овладеть навыками применения специальных методов 

экономического обоснования управленческих решений в отраслях экономики. 

Экономика инвестиций и инноваций (ПД КВ) 

Курс рассчитан на формирование у будущих менеджеров восприимчивости к нововведениям, на 

получение твердых теоретических знаний и практических навыков в области подготовки и осуществления 

инновационных изменений с учетом специфики отраслевой принадлежности предприятий; овладение 

системой знаний об инновациях и механизме управления ими в отраслях; организационно-экономической 

модели инновационного менеджмента, методикой оценки эффективности инноваций в отраслях 

экономики. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: объективную природу кризисов и рисков в рыночных условиях, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; предмет и объект управления рисками и кризисами предприятия в процессе 

антикризисного регулирования; основные классификационные характеристики рисков и кризисов, 

методы, модели и приемы стратегического и тактического управления ими, основы финансирования и 

кредитования инвестиционных затрат; экономическую сущность и содержание различных категорий 

инвестиций и инвестиционной деятельности; 

Уметь:  выявлять внешние и внутренние условия и факторы рисков и кризисов в процессе 

функционирования предприятия на разных этапах его жизненного цикла;  применять критерии оценки 

рисков и кризисов;  определять важнейшие направления и комплекс антикризисных проектных мер 

предотвращения кризисного состояния предприятия или снижения экономических последствий рисков и 

кризисов; вырабатывать стратегические и тактические меры антикризисного регулирования для 

финансового оздоровления предприятия, работать с законодательными и нормативными актами по 

инвестициям и инвестиционной деятельности; иметь четкое представление о методах оценки 

эффективности реальных и финансовых инвестиций; 

Иметь навыки: принятия управленческих и организационных решений для обеспечения финансового 

устойчивого состояния предприятия, использовать полученные знания в практической деятельности 



Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература  

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Предпринимательство и бизнес 

Ответственный за модуль к.э.н. Мухамедиева А.Г., к.э.н.,доцент Койшинова Г.К., ст. преподаватель Асубаева А.С. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 27 

Количество кредитов 11/19 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля Микроэкономика, макроэкономика, Экономическая теория, Менеджмент 

Содержание модуля Система менеджмента качества(ПД КВ)Дисциплина изучает СМК, как часть системы менеджмента 

организации, которая представляет собой совокупность организационной структуры, методик, процессов 

и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством и предназначена для постоянного 

улучшения деятельности. 

Цель - достижение организацией делового совершенства для повышения конкурентоспособности и 

результативности в работе 

Бизнес планирование (ПД КВ) 

Данный курс предполагает изучение основных понятий и принципов бизнес планирования с учетом 

особенностей деятельности казахстанских предприятий. Предметом изучения дисциплины выступают 

отношения, которые складываются между участниками производственного процесса по поводу 

установления и реализации приоритетов, целей, пропорций и комплекса мероприятий, обеспечивающих 

их достижение. Программа изучения дисциплины разработана таким образом, чтобы позволить 

слушателям шаг за шагом войти в мир бизнеса и малого предпринимательства, что в результате позволит 

им разработать собственный бизнес-план и рассчитать прибыльность собственного задуманного бизнеса. 

Управление рисками в отраслях (ПД КВ) 

изучение теоретических и методологических основ управления рисками; изучение теоретических и 

практических основ разработки, внедрения и контроля системы управления рисками.Знания, полученные 



обучающийсяами в процессе освоения дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с 

созданием системыуправления рисками на предприятиях и в организациях различных отраслей 

экономики и форм собственности. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: цели разработки бизнес-планов, основную структуру бизнес-плана, содержание разделов бизнес-

плана,  показатели анализа проектов, показатели качества продукции и услуг, основные показатели 

характеризующие различные отрасли экономики. 

Уметь: разрабатывать бизнес-план, исследовать рынки сбыта продукции, проводить анализ 

предлагаемого проекта, разрабатывать стратегию качества,  

Иметь навыки: составления бизнес-планов, изучения товарного рынка и конкурентов, составления планов 

маркетинга, оценки инвестиционных проектов, оценку эффективности повышения качества продукции, 

анализа различных отраслей экономики 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 

- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-

практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c. 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 432 c. 

3. Бизнесті ұйымдастыру [Текст]: оқулық : Қ Р Білім және ғылым министрлігі кәсіптік бастауыш және 

орта білім беру ұйымдарына ұсынады / Н. Ж. Әліпбеков [және т. б. ]. - 3-ші бас., толық, өңд. - Астана : 

Фолиант, 2016. - 200 бет. 

4. Маликтаева П. М.Сапа менеджменті жүйесі: - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 164 бет. 

5. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества: Учебное пособие / С.Я. Гродзенский. - М.: Проспект, 2015. - 

200 c. 

6. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік. Теория, процесс, практика: оқулық.- 10 бас. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.-480 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 

87 экз 

7. Керімбекова Н.Н. Банктік тәуекелдер және оны басқару: оқу құралы / Н. Н. Керімбекова, Г. И. 

Супугалиева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 138 бет. 

Дата обновления  

 

 



Название модуля и шифр Духовно-нравственный 

Ответственный за модуль ст.преподавательРякова Е.А., ст. преподаватель Жиренова А.Т., к.и.н. ШуршитбайБ., к.ю.н Рамазанова А.Р. 

Тип модуля  МВВК 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля История Казахстана, Политология, Философия 

Содержание модуля Религиоведение (БД КВ), Изучить историко-философские и социокультурные традиции формирования 

культурологии как науки, место культурологии в методологической иерархии социальных наук, основные 

методологические подходы культурологического анализа: социологический, компаративистский, историко-

функциональный, типологический, системно-структурный, историко-теоретический, герменевтический, 

методы исследования в культурологи, основные подходы к определению культуры, многообразие 

определений культуры. 

Основы антикоррупционной культуры(БД КВ), 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя обучающийсяами в целях формирования 

антикоррупционной культуры, выработке знаний, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами 

противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей 

нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции в студенческой среде. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: историко-философские и социокультурные традиции формирования культурологии как науки, место 

культурологии в методологической иерархии социальных наук, основные методологические подходы 

культурологического анализа: социологический, компаративистский, историко-функциональный, 

типологический, системно-структурный, историко-теоретический, герменевтический, методы исследования 

в культурологи, основные подходы к определению культуры, многообразие определений культуры. 

знать: 

Уметь: характеризоватькультуры прошлого и современности с позиций многомерности; культурные 

процессы в их конкретно-историческом своеобразии;  культуру личности и межличностных отношений в 

условиях многообразия интересов и культурного плюрализма, анализировать роль культуры в жизни 

человека; основные культурные эпохи, стили и образцы; соотношение традиций и инноваций в культуре; 

национальное и общечеловеческое в культуре, проблемы межкультурной коммуникации; 

Иметь навыки:межкультурной коммуникации и диалога; культурной толерантности. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - Выполнение практических заданий; 

- Сдача двух рубежных контролей; 



- Выполнение заданий по темам СРС; 

-  Сдача итогового экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. 

Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. - 144 c. 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: Флинта, 2016. - 512 c. 

3. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: Учебник для студентов вузов / А.Н. 

Маркова, Ф.О. Айсина, Е.М. Скворцова; Под ред. Н.О. Воскресенская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 759 c. 

4. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану : оқулық.-Алматы : Нур-Принт, 2017.-370 бет. 

5. Жаңақұлов, Т. Ж. Мәдениеттану: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Ж. Жаңақұлов. - Алматы 

: Эверо, 2014. - 288 бет. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модули практик, PM 

Ответственный за модуль д.э.н., профессор Кайгородцев А.А, Рахметова А.К. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 30 

Количество кредитов 12 

Форма обучения очная 

Семестр 2,4,6,8 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика 

Освоение практических навыков по ОП, в частности рационально отбирать содержание любой 

организационной формы обучения, выделяя в нем главное, существенное и концентрируя на нем внимание 

обучаемых; оптимально отбирать приемы организации учебной деятельности, методы стимулирования и 

контроля, учитывая при этом особенности содержания темы и индивидуальные возможности каждого 

обучаемого;  использовать информационные технологии при проведении учебной работы;  анализировать 

собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; использовать 

передовой педагогический опыт, сочетать традиционные и инновационные технологии обучения,  применять 

полученные навыки для подготовки и проведения научных исследований. 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной полготовки; круг своих 

будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообразования; критерии 

профессиональной успешности. 



Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов. Правильно применять полученные теоретические знания 

при анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач. 

Иметь навыки: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов; методикой анализа и 

интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в Казахстане, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории. 

Форма итогового контроля Защита отчетов 

Условия для получения кредитов - выполнение практических работ; 

- защита отчета согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература По теме исследования 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации, МИГА 

Ответственный за модуль Научные руководители 

Тип модуля  МИГА 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 22,5 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очная 

Семестр 8 

Количество обучающихся 10 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля В соответствии с темой исследования 

Результаты обучения В результате освоения модуля обучающийся должен 

знать: основы экономических, организационных отношений, складывающихся на предприятиях, теоретические 

основы расчета показателей эффективности; 

приобрести навыки: расчета амортизационных отчислений, показателей эффективности использования 

основных и оборотных средств на основе финансовой отчетности, расчета себестоимости продукции и 

финансовых показателей; знать концепцию анализа хозяйственной деятельности; основные цели, задачи и 

информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности; общую методику и приемы анализа 

хозяйственной деятельности; основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность 

его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-



организационный уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов 

организации, затраты, финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние 

организации; направления использования результатов анализа хозяйственной деятельности. 

уметь: экономически эффективно управлять ресурсами предприятия, находить необходимую информацию, 

проверять ее достоверность и использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; оперативно и 

углубленно оценивать финансовую устойчивость организации и определять резервы ее роста в целях 

предотвращения банкротства; строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, 

рентабельности, издержек, объема производства и продаж продукции (товаров, работ, услуг), эффективности 

использования производственных ресурсов; применять результаты факторного анализа в целях обоснования 

управленческих решений; применять результаты аналитических расчетов в целях обоснования бизнес-планов; 

рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений предпринимательской и финансово-

хозяйственной деятельности и организации в целом. 

иметь навыкивладения методами анализа различных аспектов хозяйственной деятельности организации; 

приемами выявления и оценки резервов усиления рыночных возможностей организации. 

Форма итогового контроля Государственный экзамен по специальности; 

Защита дипломной работы. 

Условия для получения кредитов - Посещение обзорных лекции; 

- Выполнение дипломной работы; 

- посещение консультаций; 

- прохождение процедуры предзащиты; 

-  Сдача государственного комплексного экзамена по дисциплинам согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. 

№125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся»; 

Защита дипломной работы согласно Приказу МОН РК от 18.03.2008 г. №125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература В соответствии с темой исследования 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Дополнительные модули 

Ответственный за модуль Гончарова Л.В., Сафонова А.И., Тулеубаева А.М., к.п.н. Кругликова М.В. 

Тип модуля  ДМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3,3 

Количество кредитов 8 

Форма обучения очная 

Семестр 1-7 

Количество обучающихся 10 



Пререквизиты модуля Типовые плановые уроки по физкультуре в средней школе 

Содержание модуля Овладение разнообразными двигательными действиями и развитие основных физических качеств, 

формирование специальных систематизированных знаний, интересов, мотиваций, способствующих выработке 

у обучающийсяов потребности в постоянном физическом совершенствовании и самовоспитании. 

Результаты обучения В результате изучения модуля обучающийся должен: 

- понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки её к профессиональной 

деятельности;  

-знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

- приобрести навыки общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность обучающийсяа к будущей профессии;  

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение практических и других предусмотренных силлабусом заданий в течение семестра с получением 

двух рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача дифференцированного зачета. 

Продолжительность модуля 7 семестров 

Литература 1. Барчуков, И.С. Физическая культура: Учебник для білім алушыов учрежедений высшего профессионального 

образования / И.С. Барчуков; Под общ. ред. Н.Н. Маликов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c. 

2. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - М.: КноРус, 2013. - 424 c. 

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 431 c. 

4. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

Дата обновления  

 



Modular reference book OP 5В050600  ECONOMY 

 

Module name and cipher Communicative 1 

Responsible for the module Kirykbaeva BA, Sadykova ST 

Abdrakhmanova MK, Tusupbekova NM candidate of pedagogical sciences Kubentaeva S.N. 

Module Type GEcM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 18 

Amount of credits 15/26 

Form of training full-time 

Semester 1,2 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Kazakh language at school 

Foreign language - school course 

Module Contents Phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of Kazakh (Russian) languages. Special sounds of the Kazakh 

language and harmoniousness and compatibility; common nominative words and their ability to combine, the 

meaning of ready-made phrases serving to convey specific meanings, the meaning and semantic structure of the 

grammatical forms of the Kazakh (Russian) language used to express thoughts. Mastering the lexical and 

terminological minimum in the specialty. Translation of texts by specialty from Kazakh into Russian in accordance 

with the language norms. 

Information and Communication Technologies (in English) (OOD OK) 

The course of informatics-communication technologies provides for the knowledge of basic concepts of computer 

science, the architecture of modern computers, computer software, applied software, the use of computers for 

statistical processing of measurements, the basis of computer communications, e-government. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

To know: literate speech (including clarity, correctness), written speech, knowledge of oratorical techniques, 

knowledge of personal characteristics and typical problems of people to communicate with. 

To be able: to be able to observe ethics and communication etiquette, the ability to show an individual approach to 

the interlocutor, etc., the ability to organize and negotiate, other business meetings, the ability to analyze external 

signals (body movements, facial expressions, intonations), imbued with the interests of another person. skills and 

skills of social and communicative interaction with society, team, skills of working in a group, cooperation, 

tolerance; 

To have skills: mastering one or another lexicon, mastering communicative tactics, mastering communication 

strategies, the ability to extinguish conflicts in the bud, non-conflict, possession of active listening skills, 

- Possession of oratory. 

Form of final control Exam  

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 



- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting current 

monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Aghabekyan, I.P. English for managers. English for Managers: Учебноепособие / И.П. Aghabekyan. - Moscow: 

Prospekt, 2015. - 352 c. 

2. Gvishiani, N.B. Modern English: lexicology: Textbook for undergraduate / N.B. Gvishiani. - Lyubertsy: Yurayt, 

2016. - 273 c. 

3. Romanenko E. Conversational Kazakh is easy: a manual for beginners with exercises and answers / E. 

Romanenko. - 6 th ed., Pererab. - Almaty: FE "Romanenko Elena Igorevna", 2016. - 136 p. 

4. Bekturova A.Sh. Bektrov Sh.K. Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2015. 

5. Ermakova V.I. Russian language: a textbook for students. with gos.yazykom training. -Astana: Foliant, 2014.-176 

pp. 

6. Ermakova V.I. Russian language: a manual for economists and financiers in tests, tables, diagrams, exercises.-

Almaty: Almanac, 2016. 

7. The state program "Digital Kazakhstan" (a postponing of the Government of the Republic of Kazakhstan from 

December 12, 2017 No. 827. 

8. Baimukhamedov M. F. Information systems: [Textbook] / M. F. Baimukhamedov; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty: Bastau, 2013. - 288 p 

Date of update  

 

 

Module name and cipher Fundamentals of Economic Knowledge 

Responsible for the module Ph.D. Sitnikova ES, Ph.D. Bulgauov TA 

senior lecturer Abylaykhanova Т.А. Ph.D. Kadyrova A.S., Rakhimzhanova GB, Ph.D. Kubentaeva S.N. Ph.D. 

Mukhamedieva AG,., Art. teacher Asubaeva AS 

Module Type GEcM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 10,5 

Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 1,2 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Mathematics, History of Kazakhstan, Politics 

Module Contents History of economic doctrines (DB KV) 

The history of economic doctrines studies the evolution of views on economic processes, the laws of the formation 

and development of economic theories and schools. The course is not limited to the study of sources, the 



systematization and disclosure of views 

outstanding economists; he seeks to identify the interconnection and continuity of ideas, the transformation of 

approaches and conclusions. 

The history of economic doctrines interests, under the influence of what conditions the views on economic reality 

change, the interpretation of the basic categories evolves, the methods of economic research are improved. 

Studying the evolution of economic concepts, we seek to understand how the process of formation and enrichment 

of our knowledge of the economy unfolds, as well as 

why many of the ideas of the past and today remain relevant, how they influence our modern ideas. 

Mathematics in Economics (DB OK) 

The program of the course assumes a systematic study of the fundamental branches of mathematics, inculcates the 

ability to independently study the educational literature on mathematics, develops logical thinking and creative 

initiative, develops the skills of mathematical research of applied questions of science and economics. The course 

includes the main sections: "Linear algebra with elements of analytic geometry", "Differential and integral 

calculus", "Probability theory", "Mathematical statistics". 

Microeconomics (DB OK) 

"Microeconomics" is focused on obtaining the knowledge necessary for understanding the mechanism of 

functioning of the economy at the level of households, firms, industries, as well as for analyzing the consequences 

of the state policy. This is important, since the development of a market economy is determined by the independent 

actions of a multitude of producers and consumers pursuing their own interests, and they must be taken into 

account when making economic decisions at the state level. The main objectives of the discipline 

"Microeconomics" are: mastering the teaching theoretical knowledge and the ability to apply them to practical 

problems in the economy; economic analysis of individual consumer behavior, based on the theory of consumer 

demand and the theory of labor supply. 

Statistics (DB KV) 

Discipline is studied in close relationship with the educational material of other disciplines on the practical solution 

of problems on computers and provides all the basic disciplines studied in the college, in terms of their software 

and the introduction of computer technology in the educational process. Knowledge of the discipline is acquired by 

the instructors in the process of conducting classes by teachers and in the process of self-training. Skills are formed 

during practical and independent studies on computer facilities in the offices of computer science 

Economic theory (DB OK) 

The study of economic theory makes it possible to objectively and competently determine the place and role of 

man in nature, society and economics to understand the dialectical connection between economic processes. The 

course "Economic theory" defines economic categories and requirements of economic laws, tools for self-

regulation of the market economy, the role and place of state regulation of the economy, as well as features and 

priorities of the socially-oriented model of a market economy dynamically developing in the Republic of 

Kazakhstan. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the patterns of functioning of the modern economy at the micro level; basic concepts, categories and 



instruments of economic theory and applied economic disciplines; the main features of leading schools and areas of 

economic science. 

Be able to: 

analyze the results of calculations and justify the findings; build on the basis of the description of situations the 

standard theoretical and econometric models, analyze and interpret the results in a meaningful way; predict on the 

basis of standard theoretical and econometric modules of behavior of economic agents, the development of 

economic processes and phenomena, at the micro level; To present the results of analytical and research work in 

the form of a speech, a report, an information review, an analytical report, an article. 

Have skills: application of methods of economic research; methods and techniques for analyzing economic 

phenomena and processes using standard theoretical and econometric models; analysis of socio-economic 

indicators that characterize economic processes and phenomena at the micro level; philosophical thinking to 

develop a systematic, holistic view of the problems of society; public speech, argumentation, discussion. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1. Economic theory: Textbook. Ed. I.P. Mykolaeva. - Moscow: UNITY, 2015. - 495 c. 

2. Shishkin, A.F. Economic theory. In 2 t.Tom 1: Textbook for high schools / AF. Shishkin. - Moscow: VLADOS, 

"KDU", 2013. - 816 c. 

3. Economic theory. Conceptual framework and practice: Scientific publication. Ed. V.F. Maksimova. - M .: 

UNITY, 2015. - 751 c. 

4. Binshtok, F.I. History of economic doctrines: Textbook / F.I. Binstock .. - M .: IT RIOR, 2013. - 192 c. 

5. Blagikh, I.A. History of economic doctrines: Textbook for academic baccalaureate / IA. Blagikh, A.N. 

Dubyansky. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 611 c. 

6. Voitov, A.G. History of economic doctrines: A manual for bachelors / A.G. Voitov. - Moscow: Dashkov and K, 

2016. - 232 c. 

7. Menciu H.N. Economy: oyuly.- 4-shі halykaralyқ bass. - Almaty: Ұлттықаударма bureaus, 2018.-848 bet.- 

(Ruhani zhyyru., "The Humanitarian Belief."  

Date of update  

 

Module name and cipher Socio-legal SP 

Responsible for the module Candidate of Historical Sciences R.K. Nurbekova Senior Teachers Zhirenova AT, Ryakova EA, Bulgova G.T., 

Cand.Sc. Shurshitbai Beibittul st.preparatury Bukanova Z.Sh., Abilmazhin A.M. 

Module Type GEcM 



Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Amount of credits 10/17 

Form of training full-time 

Semester 1,2 

Number of students 10 

Prerequisites of the module school disciplines "History", "Man and Society" 

Module Contents Culturology (OOD KV) The object of cultural studies is culture as integrity, as a specific function and feature of 

human existence. The variety of theoretical and methodological variants of cultural research is due to the 

multidimensional nature of the phenomenon under study - culture. 

Fundamentals of Law (Ltd.) 

After Kazakhstan gained its independence, it became necessary to radically reorganize the entire legal framework. 

At the same time, building a legal democratic state, observing basic human rights and freedoms is impossible 

without educating the legal consciousness of citizens. Lackfull-time legal awareness affects the state of law and 

order in the country and the construction of a rule-of-law state, based on relations between the state, the individual 

and their entities only on the basis of law. Therefore, in the course of studying the course "Fundamentals of Law" 

much attention is paid to the current laws and other normative acts of the Republic of Kazakhstan. 

Political science-sociology (OOD KV) object and subject of sociology and political science; sociological 

perspective and imagination; the main stages in the development of sociological and political knowledge; 

methodology of sociological research; methods of collecting sociological information; society and social 

interactions; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political 

systems and regimes of our time; the state and civil society; political development and modernization; political 

culture and ideology; development strategy of Kazakhstan until 2050. 

The modern history of Kazakhstan (OOD OK) 

Kazakhstan in antiquity, Kazakhstan in the period of early and developed Middle Ages, Kazakhstan in XIII - XV 

centuries, Ethnogenesis of Kazakhs. The Kazakh Khanate, Kazakhstan's annexation to Russia, the People's 

Liberation Struggle of the Kazakhs at the end of the 18th and the mid-19th centuries, Kazakhstan as part of the 

Russian Empire (second half of the 19th - early 20th centuries), Public Movement in Kazakhstan at the beginning 

of the 20th century, Kazakhstan in 1917 - 1920 years. Socio-economic transformation in the 20-30-ies. The 20th 

century, the socio-political and cultural life in the 20-30s, Kazakhstan during the Great Patriotic War, Kazakhstan 

in the post-war years, Kazakhstan in 1965 - 1991, Independent Kazakhstan 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

To know: the main methodological approaches and theoretical directions of sociology and political science are to 

understand the laws of the functioning and development of society, the social group, the individual, to have an idea 

of the process of sociological research, to own the appropriate terminological apparatus. 

To be able: to think logically, to master the ability to conduct scientific discussions, dialogues, disputes on political 

topics; to think creatively, to find non-standard approaches to solving scientific and production problems, to act 

adequately in situations of uncertainty; 



Have the skills: to master the technologies of acquiring, using and updating humanitarian, social and economic 

knowledge; skills of reflection, self-esteem, self-control, various ways of verbal and non-verbal communication; 

communication skills in native and foreign languages 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Alexandrova, E. A. Culturology. History of ideas and their incarnations. Textbook / E.A. Alexandrova. - 

Moscow: Forum, Infra-M, 2016. - 144 c. 

2. Gorelov, A.A. History of World Culture: Textbook / А.А. Gorelov. - Moscow: Flinta, 2016. - 512 c. 

3. Zhaңaulov, T. Zh. Madenietanu: LLP learning the language of Arnalғan oқu құraly / T. Zh. Zhaңaulov. - 

Almaty: Evero, 2014. - 288 bets 

4. Constitution of the Republic of Kazakhstan on August 30, 1995 (as amended in 2007) 

5. Birzhanova K.S., Ibraeva K.B. Fundamentals of Law of the Republic of Kazakhstan: Textbook. Almaty кітап -

2013 г. 

6. Akhmetov, E. B. Құқықнегіздері: oқуқұraly. - Almaty: LCD "Otan", 2014. - 120 bets. 

7. Gadzhiev KS, Political science: a textbook for academic baccalaureate / KS. Hajiyev. - 4 th ed., Pererab. and 

additional. - M.: Publishing House Yurayt, 2016. - 395 p. 

8. Eliseev, SM Political Sociology: Textbook and Workshop for Academic Bachelor's Degree / S. M. Eliseev. - 

Moscow: Yurayt Publishing House, 2016. - 412 p. 

9. Brinkerhof D., Wyates R., Ortega S. Әleumettanu negzizderi: oyuly.- Almaty: Ұlttıқ aydarma bureaucrats, 

2018.-464 bet.- (Ruhani zhyyru., "The Humanitarian Rights." Қазақтіліндегі 100 жаңаоқулық "). 

10. Ayagan, B. G. The Newest History of Kazakhstan / B. G. Ayagan, A. M. Auanasova, A. M. Suleimenov. - 

Almaty: Atamura, 2014. - 368 p. 

11. Aminov TM The modern history of Kazakhstan is a textbook. Publisher Bastau.-2017-456 p. 

12. TM Timinov. Қазақстантараы (көнезагнанбүгінгедейін): оқуқұралы.- Almaty: Evero, 2014.-260 bet.- 
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Module name and cipher Communicative 2Kom 2 

Responsible for the module Art. Teacher Kyrykbaeva BA, Ph.D. Vasilchenko L.V. 

c.f.n. Fedosova SA, senior lecturer Abdrakhmanova M.K. 

Module Type GEM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 12 



Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 3 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Kazakh language, foreign language, philosophy 

Module Contents Philosophy (BD MK) 

Society, social institutions and interactions. Social groups and communities. Personality in the system of social 

interaction (socialization of the individual). Social inequality and social mobility. Social structure and social 

stratification. The role and importance of political science in the formation of citizenship, the personality of the 

future specialist. The main stages in the development of political thought. Politics as a social phenomenon, its 

nature, types, possibilities, boundaries and prospects. Features of the modern world political process. National-

state interests of Kazakhstan in the new geopolitical configuration of the world. The main priorities of foreign 

policy, foreign policy initiatives of Kazakhstan in ensuring security and sustainable development in the Central 

Asian region and in the world. 

International Economics (PD KV) 

study of the form of implementation of international economic relations and ways of their regulation at the 

present stage, the place of Kazakhstan in the world economy. 

Professional Kazakh (Russian) language (BD MK) 

Professionally-oriented foreign language 

(BD MK) 

Phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of the studied foreign language. Translation of texts by specialty 

from a foreign language to a native language in accordance with the language norms 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: grammatical structures, characteristic for oral and written professional-oriented communication; 

 basic normative grammar in active possession and complex grammatical constructions for passive perception; 

common, general economic and professional vocabulary - a total of 4,000 lexical units; international vocabulary; 

terminological vocabulary; rules of business etiquette; registers (styles) of communication, including those 

characteristic of professional communication; language features of information Internet messages. 

To be able: To use English and Kazakh languages in informal communication and professional activity: to 

perceive the content of texts of a given level of complexity of a professionally oriented character; to search for 

information on the task received, to collect, analyze the data necessary to solve conditional-professional 

problems; work with reference literature and other sources of information; To represent English-language and 

information in the Kazakh language of a professional nature in the form of translation, retelling, summary, plan; 

to listen to the content of educational audio materials of a professional nature and adequately respond to the 

information received; to take an active part in the discussion on a professionally significant problem, to justify 

their point of view; 

To have skills: mastering all kinds of speech activity - speaking, listening, reading, writing in a professional 

context; all kinds of reading (studying, viewing, searching); skills of effective communication in business 



communication in Kazakh and English; skills to express their thoughts and opinions in interpersonal and business 

communication in English. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Philosophy: the doctrine of being, cognition and values of human existence: a textbook / VG Kuznetsov et al. - 

Moscow: Infra-M, 2013. - 517 s 

2. Philosophy: textbook / A. V. Appolonov and others - Moscow: Prospectus: Moscow University Press, 2015. - 

669 p. 

3. Philosophy: practical work / IN Sidorenko, VA Ksenofontov. - Minsk: VA RB, 2014. - 69 p. 

4. Bekturova A.Sh. Bektrov Sh.K. Kazakh language for all - Almaty: Atamura, 2015. 

5. Ermakova V.I. Russian language: a textbook for students. with gos.yazykom training. -Astana: Foliant, 2014.-

176 pp. 

6. Ermakova V.I. Russian language: a manual for economists and financiers in tests, tables, diagrams, exercises.-

Almaty: Almanac, 2016. 

7. Fedosyuk, M.Yu. Russian language: Textbook for students - non-philology / M.Yu. Fedosyuk. - Moscow: 

Flinta, 2014. - 256 c. 

8. Shevelyov, S.A. English for economists. English on Economics: Textbook / S.А. Sheveleva. - M .: UNITY, 

2014. - 439 c. 

9. Shlyakhova, V.A. English for Economists: A Textbook for Bachelors / V.А. Shlyakhova, ON Gerasina. - 

Moscow: Dashkov and K, 2013. - 296 c. 
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Module name and cipher Fundamentals of market economy ORE 

Responsible for the module Ph.D. Saktaeva AA, art. teacher Zhailaubaeva GM, art. Teacher Rakhmetova AK, Candidate of Economic 

Sciences, Associate Professor Sitnikova ES, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Bulgauov TA, 

Senior Teacher Akhmetova LM 

Module Type GEM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 9/15 

Amount of credits 10,5 

Form of training full-time 

Semester 3 



Number of students 10 

Prerequisites of the module Mathematics, Statistics, Economic theory, Microeconomics, Macroeconomics 

Module Contents Econometrics (BD MK) 

The course is a basic educational discipline in which the development of a creative way of thinking, the formation 

of a stable objective worldview of future specialists, providing theoretical and practical training for the students in 

financial categories, concepts, terms, their classification, significance and place in socio-economic processes are 

studied; the goal of the discipline is also to achieve an understanding of the interconnection and interaction of the 

forms of organization of finance and methods of their application in specific conditions of the socio-economic 

development of society. 

Macroeconomics (BD MK) 

The course consists in deepening theoretical knowledge of the modern market economy, studying the factors of 

economic growth, considering the mechanism for ensuring the balance of the national market, understanding the 

methods of state regulation of the economy, the ability to apply knowledge of macroeconomics to forecast the 

development of the national economy. Forms economic economic thinking based on the knowledge of modern 

macroeconomics in the training economic specialties. Development of the ability to independently judge the main 

economic phenomena in the Republic of Kazakhstan and beyond. 

Marketing (DB KV) 

The content of the discipline covers a range of issues related to the economic behavior of enterprises and people, 

which is enshrined in adequate institutions and public structures, as the key institutions are the market, property 

and the state; the adoption by economic agents of decisions and the implementation of appropriate economic 

actions by them; the problem of choosing one of the alternatives 

Management (BD MK) 

The training course is aimed at laying the foundations of professional consciousness, ensuring the effective 

management of industrial and commercial activities of enterprises, showing the need to study and master the 

world's management experience, as well as the features of national management; teach the training organization, 

planning and production management, taking into account the requirements of the market. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

To know: the evolution of theory, practice, peculiarities of Kazakhstan management, organization as a 

management system, principles of personnel management, forms of power, self-management and leadership, 

methods of market research, basic concepts of economic statistics; The role of classifiers in the conduct of 

economic activity both in Kazakhstan and abroad; the concept of a system of national accounts, its features and 

objectives; 

To be able to: perform functions and use marketing management methods; to make decisions; manage conflicts, 

stresses, changes in the organization and assess the effectiveness of management to build statistical models of 

phenomena and apply them in practice; carry out the recalculation of GDP, perform functions and use marketing 

methods. 

Have skills: calculating the basic economic and statistical indicators both at the micro- and macro-levels, 

including GDP; forecasting the statistical series of dynamics, owning marketing terminology in the justification 



and making managerial decisions; determination of the company's mission, development of marketing strategies, 

conducting marketing research; analysis of needs and consumer behavior; organization of marketing management 

in the enterprise; segmenting the market by significant criteria and selecting the target segment; development of 

the concept of the goods and analysis of the possibilities for the development of the commodity assortment; 

the development of directions for improving the commodity, sales, communication and pricing policies of the 

firm, the organization of interfunctional interaction of the company's divisions on the platform of the marketing 

philosophy of doing business. Owning terminology in the justification and making managerial decisions; 

determining the mission of the company, developing management strategies; 

conducting marketing research; 

analysis of needs and consumer behavior; 

organization of management in the enterprise; 

segmenting the market by significant criteria and selecting the target segment 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semesterа 

Literature 1. Aidynov Z.P. Econometrics of negligent: ouu of the cities .- Almaty: Bastau, 2014.- 264 bets 

2. AI Zizatov. Macroeconomics: Ouu Railways. - Almaty: "Bastau" baspsy, 2014. - 408 bet. 

3. Kuznetsov, B.T. Macroeconomics: Textbook / B.T. Kuznetsov. - M .: UNITY, 2014. - 463 c 

4. Nysanbaev SN Marketing of negatives: oyuly - Almaty: Evero, 2014. - 168 bets. 

5. Kotler, F. Fundamentals of Marketing. Short course / F. Kotler. - M .: Williams, 2016. - 496 c. 

6. Griffin R.U. Management: oyuly.- 12 bass. - Almaty: Ұлттық аударма bureau, 2018.-768 bet. 

7.. Mescón, M.H. Fundamentals of Management / M.Kh. Meskon, M. Albert, F. Hedouri. - M .: Williams, 2016. - 

672 c. 
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Module name and cipher Financial and economic FE 

Responsible for the module Candidate of Economic Sciences Sholpanbaeva H. Zh. Candidate of Economic Sciences Sitnikova ES, candidate 

of economic sciences Bulgauov TA, candidate of economic sciences Apysheva А.А. 

senior lecturer A. Zhaparova. 

Module Type GEM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 9 



Amount of credits 9/15 

Form of training full-time 

Semester 4 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Politology, Sociology, Economic theory, History of Kazakhstan. 

Economic theory, Mathematics 

Module Contents Accounting (BD MK) 

Accounting and audit - the main course for students of economic specialties, which is based on generally 

accepted standards of accounting and financial reporting, audit standards. He occupies one of the leading places 

in the activity of any organization. According to accounting, all economic activity is characterized, its income or 

loss is calculated, and the financial state is disclosed. Accounting accumulates the information necessary to 

control the security of the property of the subject and to make managerial decisions. An audit is a review of the 

financial statements of legal entities with the purpose of expressing an opinion on the reliability and objectivity 

of the financial statements in accordance with the requirements established by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

State regulation of economy (DB KV) 

norms regulating entrepreneurial relations in the Republic of Kazakhstan as well as theoretical and practical 

issues of legal regulation of entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan, types of methods of state 

regulation, peculiarities of their application; structure of state regulation in the system of socio-economic 

forecasting. 

Finance (DB KV) 

 The course is a basic academic discipline in which the development of a creative way of thinking, the formation 

of a stable objective worldview of future specialists, providing theoretical and practical training for students in 

terms of financial categories, concepts, terms, their classification, significance and place in socio-economic 

processes are studied; the goal of the discipline is also to achieve an understanding of the interconnection and 

interaction of the forms of organization of finance and methods of their application in specific conditions of the 

socio-economic development of society. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the theory of finance; the current legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of financial, 

credit, currency, banking and exchange activities; bases of economy of the managing subject; methodology and 

methodology of economic analysis; basic concepts, categories and tools of macroeconomics; the main features 

of leading schools and areas of macroeconomic science; the laws governing the functioning of the modern 

economy at the macro level; 

To be able: to analyze in interrelation economic phenomena, processes and institutes on a macrolevel; to 

identify problems of an economic nature in the analysis of specific situations, to propose methods for their 

solution, taking into account the criteria of socio-economic efficiency, and possible socio-economic 

consequences; 

Have skills: mastering the methods of assessing the most important financial documents; methods of managing 



the capital structure and assessing its profitability; construction of long-term and short-term financial policies at 

the enterprise, application of economic research methodologies; use of methods for collecting, processing and 

analyzing economic and social data; methods of calculating and analyzing socio-economic indicators that 

characterize economic processes and phenomena at the macro level; skills of independent work, self-

organization and organization of fulfillment of instructions. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semesterа 

Literature 1. Revenkov, P.V. Finance and credit (for bachelors) / P.V. Revenkov, A.B. Dudka, A.N. Voronin. - Moscow: 

KnoRus, 2013. - 360 c. 

2. Kovalev, V.V. Finances of organizations (enterprises): Textbook / V.V. Kovalev. - Moscow: Prospekt, 2016. 

- 352 c. 

3. Jraauva Қ. Carts: sұraқtar men jahuaptar: oқu құraly .- Astana: Foliant, 2013.-160 bets. 

4. Filippova, N.A. State regulation of the economy: textbook. / Filippova, NA, Koroleva, LP. - Saransk: Mordov 

Publishing House. University, 2013. - 240 s. 

5. Regional economy. Textbook: EL Plisetskii, IL Cherkasov - St. Petersburg, KnoRus, 2015 - 272 p. 

6. Financial and monetary methods of regulating the economy. Theory and practice. Textbook: - Moscow, 

Yurayt, 2015 - 552 p. 

8. Zhal'asbayeva A. Audit: oyuly.-Almaty: Bastau, 2014.-168 bets. 

9. Kapkanshikov SG State regulation of the economy; KnoRus - M., 2016. - 528 
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Module name and cipher Economic-mathematical 

Responsible for the module Ph.D. Kadyrova AS, Candidate of Pedagogical Sciences Kubentayeva SN, Ph.D. Saktaev AA, 

Module Type OMS 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 18 

Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 5 

Number of students 10 



Prerequisites of the module Macroeconomics, Microeconomics, Economic theory, Management, Marketing. 

Module Contents Remuneration of labor (DB KV) 

The purpose of the study of the discipline is the formation of a complex of knowledge among students on the 

scientific bases and practical methods of designing labor processes, establishing labor standards, organizing its 

payment and incentives. The knowledge and skills obtained during the study of this discipline can be useful for the 

student in the performance of the thesis work, as well as in solving real practical problems taking into account the 

main directions of scientific and technical progress. 

Economic-mathematical methods and models (DB KV) 

The academic discipline "Economic-mathematical methods and models" is realized and mastered for the purpose of 

mastering the student of theoretical knowledge and acquiring elementary practical skills in the formulation of 

applied economic-mathematical models, their analysis and use for making managerial decisions. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the principles of the organization and standardization of labor and material resources, the structure of the 

labor process, the methods of studying the costs of working time and labor standards, the procedure for developing 

standards and methods for calculating labor standards, the basic directions for improving the labor of workers, 

engineers and technicians, methods of organizing wages; the main economic problems, in solving which there is a 

need for mathematical tools; the basic economic problems solved with the help of economic and mathematical 

modeling; theoretical foundations and applied methods for solving management problems with the help of 

economic and mathematical modeling; 

To be able: to analyze the level of use of working time and the degree of rationality in the organization of labor, to 

choose the optimal options for implementing the labor process, to establish scientifically based labor standards, 

taking into account the complex of technical, economic, psychophysiological and social factors, to develop 

standards for various degrees of enlargement, to apply and improve various forms and systems to formalize the 

economic task, i.e. describe it with the help of a known mathematical model, perform calculations and obtain 

quantitative results; analyze these results and draw conclusions that are adequate to the assigned economic task; 

orient in the economic formulation of the problem and determine from it in which section Economic and 

mathematical methods and models should be sought means of solving it 

Have skills: 

- Possess methods to determine the need for personnel, methods of development and economic justification for 

activities on scientific organization of labor, methods of designing work processes; 

 methods of calculating indicators of economic efficiency of measures to improve the organization and 

standardization of labor; methods of studying the costs of working hours and establishing labor standards; - the 

formulation of the simplest applied economic and mathematical models. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 



Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Genkin, B.M. Organization, rationing and remuneration of labor in industrial enterprises: Textbook for high 

schools / B.М. Genkin. - M .: NORMA, 2013. - 480 c. 

2. Gorelov, N.A. Personnel Wages: Methodology and Calculations: A Textbook and a Workshop for baccalaureate 

and magistracy / N.A. Gorelov. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 412 c. 

3. Mursalova Kh.N. Еңбекақытөлеуесебі: оқуқұралы. - Astana: The Tome, 2008. - 192 bet.- 

4. Orlova, I.V. Economic-mathematical modeling: A practical guide to solving problems / I.V. Orlova. - M .: 

University textbook, SIC INFRA-M, 2013. - 140 c. 

5. Lysova, N.A. Mathematical modeling of financial activity / N.A. Lysova, LF Cherneva. - Moscow: KnoRus, 

2013. - 224 c. 
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Module name and cipher Economic Forecasting 

Responsible for the module Saktaeva AA, Doctor of Economic Sciences, Professor AA Kaygorodtsev, Senior Teacher, Zhailaubaeva G.М. 

Module Type ОМС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 18 

Amount of credits 10/17 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Macroeconomics, Microeconomics, Economic theory, Management, Marketing. 

Module Contents Data analysis and forecasting (DB KV) 

"Data analysis and forecasting" is a complex scientific discipline that has an important methodological significance 

in the system of training of a modern specialist in economic information systems. 

The goal of the discipline is to provide economists with knowledge, skills and skills of analyzing data of a different 

nature for informed decision-making and forecasting of social and economic development. 

Taxes and taxation (DB KV) Discipline studies the process of creating and reforming the tax system of the 

Republic of Kazakhstan, the principles of taxation, examines the theoretical and methodological foundations of the 

current taxation system in Kazakhstan, the main taxes intended for payment by both legal entities and individuals.  

Business Economics (PD OK) 

Formation of the student's knowledge of the links of material and technical and socio-economic production 

conditions with the technical and economic performance of enterprises and the acquisition of the necessary 

professional knowledge and calculation and analytical skills for the implementation of economic calculations to 



justify effective forms and ways of using the enterprise's resources, activity of production organizations. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the current legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of financial, credit, currency, banking and 

exchange activities; bases of economy of the managing subject; methodology and methodology of economic 

analysis, the basis for constructing, calculating and analyzing the modern system of indicators that characterize the 

activities of economic entities at the macro level, the theoretical foundations of the "Enterprise Economics", the 

main methods of economic analysis, the specifics of enterprise development in modern conditions, the economic 

characteristics of the enterprise structure, enterprise performance indicators , general questions of the organization 

of industrial and commercial activity of the enterprise, directions of investment and innovative activity of the 

enterprise, the company's development trend. 

To be able: to analyze the balance sheet and other reporting of the managing subject; analyze the results of the 

production and financial activities of the business entity; develop programs for the use of financial resources; 

prepare a financial plan; to exercise financial control over the implementation of the financial plan; to make a 

statistical sample and use statistical indicators in the analysis of the enterprise; to make elementary balances of the 

enterprise; to assess the level of social and economic development of the enterprise; analyze the current social and 

economic state of the enterprise, carry out a comparative analysis. 

Have skills: mastering the methods of assessing the most important financial documents; methods of managing the 

capital structure and assessing its profitability; building long-term and short-term financial policies at the 

enterprise, skills of economic thinking, combining state and industrial interests; assessment of the state of 

economic development of the enterprise; development of the concept and strategy of economic development of the 

enterprise. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 2 semester 

Literature 1. Dunaev, V.F. Economics of enterprises (organizations) of the oil and gas industry / V.F. Dunayev, V.A. 

Shpakov, N.P. Epifanova et al. - Vologda: Infra-Engineering, 2015. - 330 c. 

2. Kudryavtsev, E.M. Economics of industry enterprises: Textbook. / EAT. Kudryavtsev. - M .: ASV, 2014. - 254 

c. 

3. Amanbaev, A.A. Kәsіporyn economics: oқu құraly .- Almaty: Bastau, 2012.- 432 bet. 

4. Saktaeva A.A. Kәsіporyn economics: oқu құraly.-Өskemen: S. Amanzholov atindyғy ShҚMU "Berel" baspsy, 

2017.-151 bets. 

5. Polyak, G.B. Taxes and taxation: a textbook for university students / Polyak, G.B. - 2 nd ed. - M .: UNITY-



DANA, 2013. - 416 s 

6. Taxes and Taxation: A Textbook. Ed. I.A. Maiburova. - M .: UNITY, 2015. - 559 c. 

7. Abieva SN, Alieva MM Salyқ zhne salyқ salu: oқu құraly .- Almaty, 2012.-244 bets. 

8. Yermekbaeva B.Zh. Салықсалунегіздері: оқуқұралы.- Almaty: Қазақ университеті, 2013.-196 бет 
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Module name and cipher Estimated-cost 

Responsible for the module Art. teacher Rakhmetova AK, senior teacher Baiguzhinova A.Zh. 

Module Type OMS 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 15 

Amount of credits 6/10 

Form of training full-time 

Semester 5,6 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Economic theory, Statistics, Econometrics, Management 

Module Contents Estimation of enterprise cost (DB KV) 

Discipline studies the enterprise as an object of sale and purchase, which is a property complex in conjunction 

with a package of rights associated with it. 

The goal is to familiarize students with the conceptual basics and principles of business valuation, with the basics 

of appraisal work. 

Cost management and pricing (DB KV) 

The content of the discipline includes the main sections: research and analytical activities on research and 

forecasting; theoretical and practical approaches to identifying sources of costs; the content and interconnection 

of the main elements of the cost management process; principles of cost management organization; basic methods 

and tools for managing costs in the operational activities of the organization. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: types of managerial decisions and methods of their adoption in the field of managing production costs; 

theoretical and practical approaches to the identification of sources and mechanisms to ensure a competitive 

advantage of the enterprise based on cost management; the content and interconnection of the main elements of 

the strategic cost management process; the principles of cost management in operations, the main methods and 

tools for managing costs in the operating activities of the organization. 

To be able: to set goals and formulate tasks related to the implementation of the enterprise cost management 

process; Calculate and analyze the cost of production and make informed decisions based on management 

accounting data; to evaluate the effectiveness of the use of various accounting systems and distribution of 

production costs; to justify decisions in the field of managing production costs; apply cost management models, 



find and evaluate new market opportunities and formulate business ideas, choose the organizational and legal 

form of new companies, develop a company development program, develop a business plan for the creation and 

development of new organizations, assess the economic and social conditions for carrying out entrepreneurial 

activities, implement Monitoring and current analysis of the effectiveness of entrepreneurial activity, analyze in 

interrelation economic phenomena, processes and institutions on world level, identify economic problems in the 

analysis of specific situations, suggest ways to address them, taking into account the criteria for the socio-

economic effectiveness of risk assessment and possible socio-economic consequences, 

Have the skills: to master the methods of implementing the basic management functions (decision making, 

organization, motivation and control) in the field of cost management; methods of planning and analyzing 

production costs of the enterprise; modern tools for managing the company's costs, risk management methods for 

conducting business activities, business planning technology, modern methods of analyzing the effectiveness of 

entrepreneurial activities, methods for calculating and analyzing socio-economic indicators that characterize 

economic processes and phenomena at the global level. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 2 semester 

Literature 1. Management of production costs in a competitive environment: Textbook / N. Yu. Omarova, L. N. Kosyakova, 

A. L. Popova. - St. Petersburg. : Prospect of Science, 2013. - 224 p. 

2. Glukhova IM Stages of cost management at the enterprise / IM Glukhova, ON Kushnerova // Uchenye zapiski 

Pacific State University. - 2015. - T. 6, No. 2. - P. 47-51 

3. Golovina SV, Paramonova DV Actual problems of cost management in modern companies // Young Scientist. 

- 2015. - № 11.3. - P. 32-34. 
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Module name and cipher Innovations in business 

Responsible for the module Doctor of Economics, Professor AA Kaygorodtsev, art. teacher Rakhmetov AK senior teacher, Ordabaeva MA 

Module Type ОМС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 15 

Amount of credits 5/9 

Form of training full-time 



Semester 5,6 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Economic theory, econometrics, microeconomics 

Module Contents Innovative Economics (DB KV) The discipline studies the basics of investment management and innovation in the 

economy and their use in the process of implementing public investment. innovative programs. 

The goal of the course is the preparation of highly qualified expert analysts and economist-managers with the 

necessary knowledge and skills to develop and implement investment and innovative state programs, as well as 

mechanisms for regulating investment and innovation activities in the context of the transition of the national 

economy to an innovative type of development. 

Entrepreneurship (AP OK) 

The course is designed to work with trainees and is called upon to help them in their professional self-determination, 

acquaintance with the basics of entrepreneurial activity and its peculiarities. The conduct of entrepreneurial activity in 

modern society is becoming more and more common. Many prefer their own business to work on others. Learners 

need to know the specifics of running their own business, possible "underwater" stones. 

This course should help the learner to develop entrepreneurial thinking. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: 

 theoretical and regulatory framework for investment and innovation activities at the macro, meso- and 

microeconomic level; methods of justifying investment decisions and mechanisms for regulating investment and 

innovation activities of the state and municipalities. theoretical foundations of entrepreneurial activity; a mechanism 

for organizing business activities, from the birth of an idea to the creation of a new company in a small business; 

fundamentals of effective business management. 

Be able to: 

to develop investment and innovative strategies of Russian regions, cities and corporate structures; use modern 

software to predict the expected results of investment activities; measurement and regulation of investment risks, 

evaluation of the effectiveness of public investment programs. to find and evaluate new market opportunities and 

formulate business ideas; choose the organizational and legal form of new companies; develop a program for the 

development of the company; to develop a business plan for the creation and development of new organizations; to 

assess the economic and social conditions for the implementation of entrepreneurial activities; monitor and analyze 

the effectiveness of business. 

Have skills: 

methodology of integrated assessment of the effectiveness of innovation and investment activities at different levels of 

the economy; skills management of the implementation of public investment and innovation programs; 

- organization of attraction of investment resources. risk management methods when conducting business; business 

planning technology; modern methods of analyzing the effectiveness of entrepreneurial activity. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 



- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting current 

monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 2 semester 

Literature 1. A.S. Dolbin et al. Consumer Protection. M., 1997. "Standards and quality". Gosstandart of the Russian Federation 

(Periodical edition). 

2. Efremova MV, Chkalova OV Certification of retail services: Educational and practical guide. - M., Publishing 

house "Axis-89", 2014. - 240s. 

3. Marshunov M.N. Protection of the rights of the seller. - St. Petersburg: Gerda Publishing House, 2015 - 336p. 

4. Fedko VP, Albekov A.U. Marking and certification of goods and services: Textbook. - Rostov n / D: publishing 

house "Phoenix", 2014. - 640s .: ill. 

5. Finance - Textbook. Melnikov VD, Ilyasov K.K. Almaty, 2018. 

6. General course of finance - Textbook. Melnikov V.D., Lee V.D. Almaty, 2014 

7. Taxes and Taxation - A Textbook. Yutkina TF Moscow: Infra-M, 1998. 

8. Taxes - the Textbook. Chernik D.G. Moscow: Finance and Statistics, 2016. 

9. Taxes of developed foreign states - Textbook. Meshcheryakova O. Moscow, 2016. 

Date of update  

 

Module name and cipher Economics and planning 

Responsible for the module Ph.D. Mukhamedieva AG 

Senior teacher G. Zhailaubaeva. 

Module Type МВОС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 21 

Amount of credits 11/19 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Statistics, business economics 

Module Contents Business planning in the enterprise (PD KV) 

The concept and essence of a business plan. Basic requirements for the business plan. Registration of the title page 

of the business plan. Drawing up a summary of the business plan. Choice of the scope of the enterprise. 

Characteristics of the product or service. General structure of the business plan. 

Quality Economics (PD KV) 

The integral part of intellectual baggage is a set of knowledge about the methods of assessment and quality control, 

its provision at various stages of the product life cycle, the ability to realize this knowledge in practice. The subject 

of the course is the study of factors that determine the consumer properties of products or services and associated 



socio-economic and organizational-technological processes associated with the development, production, operation 

and disposal of products in terms of universal quality management and international standards ISO 9000 series.  

Risks at the enterprise (PD KV) 

The discipline studies the process of making and implementing decisions in the sectoral management aimed at 

reducing the likelihood of an adverse result and minimizing the possible losses of the development project of the 

industry caused by its implementation. 

The goal is to acquire managerial abilities in order to increase the competitiveness of industrial enterprises through 

protection from the implementation of risks. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: 

 the purpose of developing business plans; the main structure of the business plan; content of business plan sections; 

project analysis indicators; types of risks; strategies for sectoral risk management; history of the formation and 

development of the quality economy; formation of domestic and foreign scientific schools in the field of quality 

management; the evolution of the system approach to quality management; the essence of the cost of quality; 

features of the analysis of costs for quality; managerial aspects of the quality economy; methods of managing costs 

for quality; features of standardization in the quality economy; prospects for the development of the quality 

economy. 

Be able to: 

develop a business plan; explore product markets; carry out an analysis of the proposed project; use system analysis 

in risk management; identify risks for their subsequent analysis; practical application of methods of sectoral risk 

analysis; - diagnostics of risks and implementation of preventive measures; economic, socio-political, legal and other 

problems; factors of stabilization and further progressive development of enterprises; the emergence of modern 

civilized management and increasing the competitiveness of both products and enterprises in general 

Have skills: 

preparation of business plans; studying the commodity market and competitors; drawing up marketing plans; 

evaluation of investment projects; To make effective decisions in the field of economy of quality; use levers, 

methods and management techniques to solve the problem of improving the efficiency of the quality economy; form 

an organizational structure for managing the costs of quality in the organization; competently analyze the cost of 

quality in order to determine the prospects for the development of the quality economy; efficiently apply methods of 

managing costs for quality; use standards to improve the effectiveness of the quality economy. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting current 

monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 



Literature 1. Gorbunov, V.L. Business planning with the assessment of risks and the effectiveness of projects: Scientific and 

practical guide / V.L. Gorbunov. - Moscow: IC RIOR, SIC INFRA-M, 2013. - 248 c. 

2. Dubrovin, I.A. Business planning in the enterprise: Textbook for undergraduate / IA. Dubrovin. - Moscow: 

Dashkov and K, 2016. - 432 c. 

3. Businesses ұйыымдастыру [Text]: оқулық: ҚРБілімжәнеғылымминистрлігікәсіптік bastavysh жәne orta bіlіm 

beru ұyymdaryna ұsynady / N. Zh. Әlіpbekov [жәнет. Б. ]. - 3-shi bass., Tolyқ, өңd. - Astana: The Tome, 2016. - 

200 bets. 

4. Maliktaeva PM Sapa management zhiyesi: - Almaty: LCD "Otan", 2014. - 164 bets. 

5. Grodzensky, S.Ya. Quality management: Textbook / S.Ya. Grodzensky. - Moscow: Prospekt, 2015. - 200 c. 

6. Kerimbekova NN BankTeukeulder zhne-ony bazharu: owu Yarli / NN Kerimbekova, GI Supugalieva. - Almaty: 

Қазақуниверситеті, 2013. - 138 bet. 

Date of update  

 

Module name and cipher Economic and investment activity 

Responsible for the module Ph.D. Mukhamedieva A.G., the teacher Galyapina GV, Ph.D. M. Ordabaeva. 

Art. teacher Zhailaubaeva G.M. 

Module Type МВОС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 27 

Amount of credits 9/15 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Statistics, Econometrics, Management, Marketing 

Module Contents Investment activity of the enterprise (PD KV) 

The study of the discipline will give the trainees knowledge of the investment system and the mechanism for 

managing it, about the methodology for assessing the effectiveness of investments; will help to instill the skills 

of rational use of funds taking into account the interests of society and specific participants in investment 

activity, assess investment risks in a market economy. 

Social and Economic Planning (PD KV) 

Social and economic planning is considered as a branch of social knowledge, based on the most important 

regularities of the functioning and development of nature and society as a whole and the economic laws of the 

development of society, in particular. 

The goal of the course is to provide the educators with a certain amount of knowledge, which, based on the 

methodology and organization of planning and forecasting, can solve the issues of theoretical substantiation of 

complex programs for the social and economic development of society, assess options for future development 

of the economy and stabilize its course. 

Anti-crisis management (PD KV) 



Discipline studies the possibilities of developing such management systems that are aimed at preventing 

adverse phenomena for business by using the full potential of modern management. 

The goal is to acquire skills in choosing the most effective methods and means for solving tasks of crisis 

management at macro and micro levels. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the fundamentals of investing and planning the investment activity of the enterprise, the types of 

investors, the objectives that determine their investment behavior, the methods for assessing the effectiveness 

of investment decisions, the classification of investment risks and approaches to managing them, the 

foundations of the methodology for analyzing time series of a modern system of indicators that characterize 

the activities of economic entities on micro - and macrolevel; basic methods of forecasting in solving applied 

economic problems. 

To be able: to plan the investment activity of an enterprise, to assess the viability and effectiveness of 

investment decisions using static and dynamic methods, to use sources of economic, social, management 

information; analyze and interpret the data of domestic and foreign statistics on socio-economic processes and 

phenomena, identify trends in socio-economic indicators; to select a tool for processing economic data in 

accordance with the task, analyze the results of calculations and justify the findings; to search for information 

on the task received, to collect, analyze the data necessary to solve the set economic problems of a predictive 

nature. 

Have the skills of owning management methods of making investment decisions at the enterprise level, 

methods of assessing the investment attractiveness of the enterprise: using modern methods of collecting, 

processing and analyzing the temporal information of economic and social indicators; a methodology for 

building models for temporary information for research on the labor market, the consumer and financial 

markets, and other important areas of the economy; skills of independent work on forecasting. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Khazanovich ES Investments [Text]: Textbook. allowance / ES Khazanovich. - Moscow: Knorus, 2011. - 

318 p .: Fig., Tab. 

2. Orlova, ER Investments [Text]: a course of lectures / ER Orlova. - 3rd ed., Rev. and additional. - Moscow: 

Omega-L, 2006. - 207 p. : tab. - (Higher School Library) 

3. Kozhukhar VM Practical work on the economic evaluation of investment [Text]: textbook / VM Kozhuhar. - 

2 nd ed. - Moscow: Dashkov and K, 2006. - 148s. 

4. Kukunina IG Economic evaluation of investment [Text]: Textbook. allowance / IG Kukunina, TB Malkova. 



- Moscow: Knorus, 2011. - 299 p .: Table. 

5. Investments [Text]: Textbook. allowance / ed. M. V. Chinenova. - 3rd ed., The stereotype. - Moscow: 

Knorus, 2011. - 365 p .: Table. 

6. Aniskin Yu.P. Organization and management of small business: Training. manual for universities. Moscow: 

Finance and Statistics, 2002. 

7. Boyko I.P. Lectures on the course "Economics of Enterprise and Entrepreneurship". S-Pb: Ed. Center of the 

Faculty of Economics of St. Petersburg State University. 2002. 

8. Boyko I.P., Kolyshkin A.V. Collection of tasks on the course "Enterprise Economics". S-Pb: Ed. Center of 

the Faculty of Economics of St. Petersburg State University. 2002 

9. Grigoryeva EM, Taktarov G.A. Financial environment of entrepreneurship and entrepreneurial risks: 

Textbook. - M., 2006. 
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Module name and cipher Analysis of the economic activity of the enterprise 

Responsible for the module Art. teachers Zhailaubaeva GM, Bayguzhinova A.Zh. 

Module Type МВОС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 27 

Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Economic theory, microeconomics, statistics, management, marketing, enterprise economics. 

Module Contents Economic analysis of production and economic activities (PD KV) 

This course is the scientific basis for making managerial decisions in business. To justify the decisions taken, it is 

necessary to identify and forecast existing and potential problems, production and financial risks, determine the 

impact of decisions made on the level of risks and incomes of the business entity. A qualified expert in the 

economic profile must have a good command of modern methods of economic research, mastery of systemic 

complex microeconomic analysis. 

Financial analysis (PD KV) 

 Discipline studies financial analysis of the enterprise. 

The goal of the course is to get a clear idea of the tasks and mechanism of asset management, through which the 

effective operation of the enterprise is carried out. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the main and auxiliary functions of management; methods and models of management; planning of the 

production program and capacity of the enterprise's production resources, labor productivity; basics of quality 

management; principles and methods of planning: the infrastructure of enterprises; 



To be able: to use methods of operatively-calendar planning, methods of calculation of parameters of various 

control systems; to forecast the enterprise development strategy, efficiency and competitiveness of the products; 

to determine the system of the organization's goals, to formulate the strategy and tactics of their implementation; 

from system positions to carry out the analysis and synthesis of the control system; apply economic and 

mathematical methods, expert assessments, modern management office equipment. 

Have skills: apply organizational, graphic and mathematical models and computer technology for modeling and 

optimization of management of various organizational objects; impact on the social and psychological climate of 

the team, develop and justify various management decisions, implement their multi-criteria optimization; 

organization of production processes. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Economics of the enterprise (firm): Textbook. Ed. prof. O.I. Volkova and Assoc. O.V. Devyatkin. -3 th ed., 

Pererab. and additional. - M: INFRA-M., 2003. -601 s 

2. The economy of the enterprise (firm). Moscow: ICC "Mart", Rostov on Don: March, 2004. - 512s. (Series 

"Economics and Management") 

3. Zaitsev N.L. The economy of an industrial enterprise. 2nd ed, M.: INFRA-M, 1998. - 336p. 

4. Zaitsev N.L. Economics of organization: Textbook for high schools ,. -2 ed., Reprocessing, and add. - M .: 

Exam, 2003. - 624p. 

5. Course of Entrepreneurship: Textbook. Ed. V.Ya. Gorfinkel - M .: Finance, 1997. 

6. Palamarchuk AS, Pashtova LG Economics of the enterprise: Textbook. - Moscow: INFRA - M, 2001. 

7. Susha G.Z. Economics of the enterprise: Textbook. - Moscow: New knowledge, 2003.-384p. 

8. Turovets O.G. Organization of production in the enterprise. The series "Economics and Management" .- Rostov 

on Don: March, 2002.- 464p.ХрипачВ.Я., СушаГ.З,, АндросовичЕ.И. Экономикапредприятий. Минск: 

Экономпресс, 2001. 
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Module name and cipher Analysis of economic activities 

Responsible for the module senior teacher Baiguzhinova A.Zh. 

Module Type МВОС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 21 



Amount of credits 7/12 

Form of training full-time 

Semester 6 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Statistics, business economics 

Module Contents Economic analysis (PD KV) 

This course is the scientific basis for making managerial decisions in business. To justify the decisions taken, it is 

necessary to identify and forecast existing and potential problems, production and financial risks, determine the 

impact of decisions made on the level of risks and incomes of the business entity. A qualified expert in the economic 

profile must have a good command of modern methods of economic research, mastery of systemic complex 

microeconomic analysis. 

Industry analysis (PD KV) 

This course introduces students to the concept, subject, method and content of industry analysis. He acquainted 

himself with the marketing analysis of the activities of enterprises of various industries. Grafts skills of analysis of 

production and sales of products by economic sectors; analysis of the production potential of enterprises of various 

industries; analysis of costs and production costs of enterprises in different sectors of the economy; analysis of 

financial performance and financial condition of the enterprise. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the main areas of analysis of economic activity, the sequence of its conduct; basic indicators characterizing 

the volume of production and sales, technical and organizational level and other production conditions, use of the 

organization's production resources, costs, financial results and profitability of activities and the financial condition 

of the organization; directions of using the results of the analysis of economic activity. 

To be able: to apply the results of factor analysis in order to justify management decisions; apply the results of 

analytical calculations to justify business plans; to calculate the effectiveness of certain types and directions of 

business and financial and economic activities and the organization as a whole. 

Have skills: analysis of various areas of current production activities; objective justification of decisions in the short 

and long term; identification and evaluation of underutilized reserves 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting current 

monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Bakanov MI, Melnik MV, Sheremet AD The theory of economic analysis. Textbook. Ed. M.I. Bakanova. - 5 th 

ed., Pererab. and additional. - Moscow: Finance and Statistics, 2005 

2. Economic analysis: a textbook / G.V. Savitskaya. - 11 th ed., Rev. And add. - Moscow: New Knowledge, 2005 



3. Chuyev IN, Chuyeva LN Comprehensive economic analysis of economic activity: Textbook for high schools. - M 

.: Publishing and Trading Corporation "Dashkov and Co., 2006" 

4. Pyastol., Bases of the economic analysis of activity of the enterprises. / The manual. - Moscow: State University-

Higher School of Economics, 2002 

5. Bakanov MM, Sheremet AD Theory of economic analysis. - Moscow: "Finances and Statistics", 2002 

6. Kovalev VV, Volkova ON Analysis of the economic activity of the enterprise. Moscow: Prospekt, 2000 

7. Course of economic analysis / Ed. M.I. Bakanova and A.D. Sheremeta. Moscow: Finance and Statistics, 2004 

8. Savitskaya G.V. Analysis of the economic activities of the enterprise. Mn .: New knowledge, 2002 
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Module name and cipher Economic and innovation activity 

Responsible for the module Ph.D. Mukhamedieva AG, Ph.D. Saktaeva AA 

Art. teacher Zhailaubaeva G.M. 

Module Type МВОС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 27 

Amount of credits 9/15 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Statistics, Econometrics, Management, Marketing 

Module Contents Socio-economic statistics (PD KV) 

Statistical measurement and observation of socio-economic phenomena. Statistical methods of classification and 

grouping, analysis of interrelations and dynamics of socioeconomic phenomena. Microeconomic statistics. Statistical 

methodology of national accounting and macroeconomic calculations, construction of balances for regions and the 

economy as a whole. Statistics of the population and employment. Statistical indicators of monetary circulation, 

inflation and prices, banking and exchange activities, taxation. Statistical methods of research of economic 

conjuncture and business activity. 

Economics in the industries (PD KV) 

The study of this discipline will allow students to obtain and develop knowledge in the field of analytical studies of 

economic, technological and technical parameters of the enterprise in certain spheres of the economy, and will also 

enable them to master the skills of applying special methods of economic justification for management decisions in 

the economic sectors. 

Economics of investment and innovation (PD KV) 

The course is designed to build the future managers' receptivity to innovation, to gain solid theoretical knowledge 

and practical skills in the preparation and implementation of innovative changes, taking into account the specificity 

of the industry belonging to enterprises; mastering the system of knowledge about innovations and the mechanism of 

their management in industries; the organizational and economic model of innovative management, the methodology 



for assessing the effectiveness of innovation in the economic sectors. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the objective nature of crises and risks in market conditions, their interconnection and interdependence; 

subject and object of enterprise risks and crises management in the process of anti-crisis regulation; the main 

classification characteristics of risks and crises, methods, models and techniques of strategic and tactical 

management of them, the basis for financing and lending investment costs; economic essence and content of various 

categories of investment and investment activities; 

To be able: to identify external and internal conditions and factors of risks and crises in the process of the enterprise 

functioning at different stages of its life cycle; apply criteria for assessing risks and crises; identify the most 

important areas and a set of anti-crisis design measures to prevent a crisis of the enterprise or reduce the economic 

impact of risks and crises; to develop strategic and tactical measures of anti-crisis regulation for financial recovery of 

the enterprise, work with legislative and regulatory acts on investment and investment; have a clear understanding of 

how to assess the effectiveness of real and financial investments; 

Have the skills: making managerial and organizational decisions to ensure the financial sustainability of the 

enterprise, use the knowledge gained in practice 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting current 

monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Khazanovich ES Investments [Text]: Textbook. allowance / ES Khazanovich. - Moscow: Knorus, 2011. - 318 p .: 

Fig., Tab. 

2. Orlova, ER Investments [Text]: a course of lectures / ER Orlova. - 3rd ed., Rev. and additional. - Moscow: 

Omega-L, 2006. - 207 p. : tab. - (Higher School Library) 

3. Kozhukhar VM Practical work on the economic evaluation of investment [Text]: textbook / VM Kozhuhar. - 2 nd 

ed. - Moscow: Dashkov and K, 2006. - 148s. 

4. Kukunina IG Economic evaluation of investment [Text]: Textbook. allowance / IG Kukunina, TB Malkova. - 

Moscow: Knorus, 2011. - 299 p .: Table. 

6. 5. Investments [Text]: Textbook. allowance / ed. M. V. Chinenova. - 3rd ed., The stereotype. - Moscow: Knorus, 

2011. - 365 p .: Table. 

Date of update  

 

 

 



Module name and cipher Entrepreneurship and business 

Responsible for the module Ph.D. Mukhamedieva AG, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Koyshinova GK, art. teacher 

Zhailaubaeva G.M.st. teacher Baiguzhinova A.Zh. 

Module Type МВОС 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 27 

Amount of credits 11/19 

Form of training full-time 

Semester 7 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Microeconomics, macroeconomics, Economic theory, Management 

Module Contents Quality Management System (PD KV) Discipline studies QMS as part of the organization's management system, 

which is a set of organizational structure, methods, processes and resources necessary for overall quality 

management and is designed to continuously improve performance. 

The goal is to achieve business excellence for improving competitiveness and efficiency in work 

Business planning (PD KV) 

This course assumes the study of the basic concepts and principles of business planning, taking into account the 

specifics of the activities of Kazakhstani enterprises. The subject of studying the discipline is the relationship that is 

formed between the participants in the production process regarding the establishment and implementation of 

priorities, goals, proportions and a set of measures to ensure their achievement. The program of studying the 

discipline is designed in such a way as to allow listeners to step by step enter the world of business and small 

business, which as a result will allow them to develop their own business plan and calculate the profitability of their 

own conceived business. 

Risk management in industries (PD KV) 

studying of theoretical and methodological bases of risk management; studying of theoretical and practical bases of 

development, introduction and control of the risk management system. The knowledge received by the students in 

the course of mastering the discipline will allow solving practical problems connected with the creation of a risk 

management system at enterprises and organizations of various economic sectors and forms of ownership. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the objectives of developing business plans, the main structure of the business plan, the content of business 

plan sections, indicators of project analysis, product and service quality indicators, key indicators characterizing 

various sectors of the economy. 

To be able: to develop a business plan, to investigate product sales markets, to conduct analysis of the proposed 

project, to develop a quality strategy, 

Have skills: compiling business plans, studying the product market and competitors, drawing up marketing plans, 

evaluating investment projects, evaluating the effectiveness of improving product quality, analyzing various sectors 

of the economy 

Form of final control exam 



Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting current 

monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature 1. Gorbunov, V.L. Business planning with the assessment of risks and the effectiveness of projects: Scientific and 

practical guide / V.L. Gorbunov. - Moscow: IC RIOR, SIC INFRA-M, 2013. - 248 c. 

2. Dubrovin, I.A. Business planning in the enterprise: Textbook for undergraduate / IA. Dubrovin. - Moscow: 

Dashkov and K, 2016. - 432 c. 

3. Businesses ұйыымдастыру [Text]: оқулық: ҚРБілімжәнеғылымминистрлігікәсіптік bastavysh жәne orta bіlіm 

beru ұyymdaryna ұsynady / N. Zh. Әlіpbekov [жәнет. Б. ]. - 3-shi bass., Tolyқ, өңd. - Astana: The Tome, 2016. - 

200 bets. 

4. Maliktaeva PM Sapa management zhiyesi: - Almaty: LCD "Otan", 2014. - 164 bets. 

5. Grodzensky, S.Ya. Quality management: Textbook / S.Ya. Grodzensky. - Moscow: Prospekt, 2015. - 200 c. 

1. Kerimbekova N.N. BankTeukeulder zhne-ony bazharu: owu Yarli / NN Kerimbekova, GI Supugalieva. - Almaty: 

Қазақуниверситеті, 2013. - 138 bet. 
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Module name and cipher Spiritual and moral 

Responsible for the module senior lecturer Ryakova EA 

Art. Teacher Zhirenova A.T. 

Ph.D. Shurshitbai B., Candidate of Law Ramazanova A.R. 

Module Type МВВК 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Amount of credits 5/9 

Form of training full-time 

Semester 3,4 

Number of students 10 

Prerequisites of the module History of Kazakhstan, Political Science, Philosophy 

Module Contents Religious studies, studying the historical and philosophical and socio-cultural traditions of the formation of 

cultural science as a science, the place of cultural studies in the methodological hierarchy of social sciences, the 

main methodological approaches of cultural analysis: sociological, comparative, historico-functional, typological, 

system-structural, historical-theoretical, hermeneutical, research methods in cultural studies, basic approaches to 

the definition of culture, the diversity of cultural definitions. 



Fundamentals of anti-corruption culture (DB KV), 

The discipline "Fundamentals of anti-corruption culture" is studied by trainees in order to form an anti-corruption 

culture, to develop knowledge, skills and skills in the field of combating corruption. 

The goal: to create knowledge, skills and skills in the field of activities carried out by subjects of combating 

corruption to preserve and strengthen the value system in society, reflecting intolerance to corruption, creating 

zero tolerance for the phenomenon of corruption in the student environment. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

To know: the historical and philosophical and sociocultural traditions of the formation of cultural science as a 

science, the place of cultural studies in the methodological hierarchy of social sciences, the main methodological 

approaches of cultural analysis: sociological, comparative, historico-functional, typological, system-structural, 

historical-theoretical, hermeneutical, research methods in culturologists, the main approaches to the definition of 

culture, the variety of definitions of culture. 

know: 

To be able: to characterize cultures of the past and the present from the position of multidimensionality; cultural 

processes in their specific historical peculiarities; culture of personality and interpersonal relations in conditions 

of diversity of interests and cultural pluralism, analyze the role of culture in human life; basic cultural epochs, 

styles and patterns; the relation of traditions and innovations in culture; national and universal in culture, 

problems of intercultural communication; 

Have skills: intercultural communication and dialogue; cultural tolerance. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans - Implementation of practical tasks; 

- Delivery of two boundary controls; 

- Execution of tasks on the topics of the CDS; 

- Completion of the final exam in disciplines in accordance with the Order of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan of 18.03.2008, № 125 "On approval of the Model Rules for conducting 

current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 2 semesterа 

Literature 1. Alexandrova, E. A. Culturology. History of ideas and their incarnations. Textbook / E.A. Alexandrova. - 

Moscow: Forum, Infra-M, 2016. - 144 c. 

2. Gorelov, A.A. History of World Culture: Textbook / А.А. Gorelov. - Moscow: Flinta, 2016. - 512 c. 

3. Markova, A.N. Culturology. History of World Culture: A Textbook for University Students / A.N. Markova, 

F.O. Aysina, E.M. Skvortsova; Ed. BUT. Resurrection. - M .: UNITY-DANA, 2016. - 759 c. 

4. Tukenov Ө.S. Madenietanu: oyuly.-Almaty: Nur-Print, 2017.-370 bet. 

5. Zhaңaulov, T. Zh. Madenietanu: LLP student of Arnalғan oқu құraly / T. Zh. Zhaңaulov. - Almaty: Evero, 

2014. - 288 bet. 

Date of update  

 

 



Module name and cipher Practical Modules, PM 

Responsible for the module Zhailaubaeva GM, Rakhmetova AK 

Module Type PM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 30 

Amount of credits 12 

Form of training full-time 

Semester 2,4,6,8 

Number of students 10 

Prerequisites of the module  

Module Contents Training Practice, Field Practice, Undergraduate Practice 

Mastering practical skills in OT, in particular, rationally select the content of any organizational form of training, 

highlighting the main, essential and concentrating on it the attention of trainees; optimal selection of methods for 

organizing educational activities, incentive and control methods, taking into account the specifics of the content of the 

topic and the individual capabilities of each trainee; use information technology in conducting educational work; to 

analyze own activity with the purpose of its perfection and increase of the qualification; use advanced pedagogical 

experience, combine traditional and innovative teaching technologies, apply the acquired skills for the preparation and 

conduct of scientific research. 

Learning Outcomes As a result of mastering the module, the learner must 

Know: the subject and object of the chosen direction and profile of professional training; the range of their future 

professional duties; methods and methods of self-education; criteria for professional success. 

To be able: to search for information on the task received, to collect and analyze the data necessary for carrying out 

specific economic calculations. Correctly apply the obtained theoretical knowledge in the analysis of specific 

economic situations and solving practical problems. 

Have skills: a methodology for analyzing processes, phenomena and objects related to the field of professional 

activity, analysis and interpretation of the results obtained; the methodology of analysis and interpretation of 

indicators characterizing socio-economic processes and phenomena at the micro- and macro-level both in Kazakhstan 

and abroad, as well as owning the categorical apparatus of economic theory. 

Form of final control Protecting reports 

Conditions for obtaining loans - implementation of practical work; 

- the protection of the report in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan of March 18, 2008, No. 125 "On approval of the Standard Rules for conducting current monitoring of 

academic performance, intermediate and final attestation of students". 

Duration of the module 2 semesterа 

Literature On the research topic 

Date of update  

 



Module name and cipher Module of final examination (MFE) 

Responsible for the module Scientific adviser 

Module Type MFE 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 22,5 

Amount of credits 3 

Form of training full-time 

Semester 8 

Number of students 10 

Prerequisites of the module  

Module Contents According to the research topic 

Learning Outcomes to gain skills: calculation of depreciation charges, indicators of efficiency of use of fixed and current assets on the 

basis of financial statements, calculation of cost of production and financial indicators; to know the concept of the 

analysis of economic activity; the main purposes, tasks and information support of the analysis of economic activity; 

the General technique and receptions of the analysis of economic activity; the main directions of the analysis of 

economic activity, sequence of its carrying out; the main indicators characterizing the volume of production and 

sales, technical and organizational level and other conditions of production, use of production resources of the 

organization, costs, financial results and profitability and financial condition of the organization; directions of use of 

the results of the analysis of economic activity. 

be able to: cost-effectively manage the resources of the enterprise, to find the necessary information, check its 

accuracy and use it in analytical calculations and justifications; quickly and in-depth assess the financial stability of 

the organization and determine the reserves of its growth in order to prevent bankruptcy; build factor models and 

conduct factor analysis of profit, profitability, costs, volume of production and sales of products (goods, works, 

services), the efficiency of the use of production resources; apply the results of factor analysis in order to justify 

management decisions; apply the results of analytical calculations in order to justify business plans; calculate the 

effectiveness of certain types and directions of business and financial and economic activity and the organization as 

a whole. 

have proficiency in the methods of analysis of various aspects of economic activity of the organization; methods of 

identification and evaluation of reserves to strengthen the market opportunities of the organization. 

Form of final control State examination in the specialty 

Writing and defence of diploma work (project) or handing over of state examinations on two profiling disciplines 

Conditions for obtaining loans - - Attending review lectures; 

- Execution of the thesis; 

- consultation visit; 

- passing the procedure of pre-defense; 

- Delivery of the state complex examination on disciplines according to the Order of MES of RK of 18.03.2008 No. 

125 "about the statement of Standard rules of carrying out the current control of progress, intermediate and final 

certification of the trained»; 



Protection of the thesis according to the Order of the MES of 18.03.2008 №125 "on approval of the Standard rules of 

the current monitoring of progress, intermediate and final certification of students." 

Duration of the module 1 semester 

Literature According to the research topic 

Date of update  

 

Module name and cipher Extra module 

Responsible for the module Goncharova L. V., Safonov A. I., Tuleubaeva M. A., Ph. D. M. V. Kruglikova 

Module Type AM 

Module Level baccalaureate 

Number of hours per week 3,3 

Amount of credits 8 

Form of training full-time 

Semester 1-7 

Number of students 10 

Prerequisites of the module Typical planned physical education lessons in high school 

Module Contents Mastering a variety of motor actions and the development of basic physical qualities, the formation of special 

systematic knowledge, interests, motivations, contributing to the development of the training needs in constant 

physical improvement and self-education. 

Learning Outcomes As a result of studying the module, the student should: 

- to understand the social role of physical culture in the development of personality and its preparation for professional 

activity; 

- know the scientific, biological and practical basis of physical culture and healthy lifestyle; 

- to master the system of practical skills that ensure the preservation and promotion of health; 

- to acquire the skills of General and professional-applied physical fitness, which determines the psychophysical 

readiness of the student for the future profession; 

- gain experience in the creative use of sports activities to achieve life and professional goals. 

Form of final control Differentiated credit 

Conditions for obtaining loans Implementation of practical and other tasks provided by the syllabus during the semester with the receipt of two 

ratings at the level of not less than 50 points, successful completion of the differentiated test. 

Duration of the module 7 semesters 

Literature . Barchukov I. S. Physical culture: Textbook for the Bilim alusion of institutions of higher education / I. S. Barchukov; 

Under the General editorship of N. N. Malikov. - M.: EC Academy, 2013. - 528 c. 

2. Sekerin, V. D. Physical culture (for bachelors) / V. D. Sekerin. - M.: KnoRus, 2013. - 424 c. 

3. Physical culture and physical education: Textbook / Under the editorship of V. J. Kikot, I. S. barchukova. - M.: 

YUNITI, 2013. - 431 c. 

4. Physical culture and physical training: Textbook. / Ed. by V. J. Kikot, I. S. barchukova. - M.: YUNITI, 2016. - 431 c. 



Date of update  

 

 

 



  



5В050600 – Экономика 

5В050600 – Экономика 

5В050600 – Economic 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / Generaleducationaldisciplines –  

7 кредитов/ кредит/credit 

«Кәсіпорын экономикасы», «Салалардағы экономика» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Экономика предприятия», «Экономика в отраслях» 

General educational disciplines for educational trajectories:  «Economic of enterprise», «Economics  in branches» 

1.  

Mad-1106 

Kul-1106 

Kul-1106 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

2 

EN-1106 

OE-1106 

BE-1106 

Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 

ETD-1106 

EUR -1106 

ESD-1106 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

2.  

SA-1107 

PS- 1107 

PSS-1107 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-Социология 

Political science-Sociology 
3 

Psi -1107 

Psi -1107 

Psy-1107 

Психология 

Психология 

Psychology 

3. 

KN-1108 

OP- 1108 

BL-1108 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law  
2 

TKSN-1108 

OBZh -1108 

BLS-1108 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 



OOT-1108 

Sam-1108 

SK-1108 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 49 кредитов/кредит/credit 

«Кәсіпорын экономикасы», «Салалардағы экономика» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Экономика предприятия», «Экономика в отраслях» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Economic of enterprise», «Economics  in branches» 

 

4. 

ECN-2209 

ECN-2209 

ECN-2209 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

3 

GKYBZh-

2209 

POKMN-2209 

SCMS-2209 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

The software and computer’s modeling in science 

IМ-2209 

IМ-2209 

IМ-2209 

Инвестициялық менеджмент 

Инвестиционный менеджмент 

Investmentmanagement 

5 

Stat-2210 

Stat-2210 

Stat-2210 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

3 

BSN-2210 

OBS-2210 

FBS-2210 

Бизнес–статистика негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of Business Statistics 

OSE-2210 

EPS-2210 

TEPS-2210 

Өндірістік саласының экономикасы 

Экономика производственной сферы 

The economy of the production sphere  

6. 

Mar-2211 

Mar-2211 

Mar-2211 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

3 

KKNN-2211 

ORDP-2211 

FEM-2211 

Кәсіпорын қызметінің нарықтық негіздері 

Основы рыночной деятельности предприятия 

Fundamentals of the enterprise market 

ZhB-2211 

UP-2211 

PM-2211 

Жобаларды басқару 

Управление проектами 

Project management 

7. 
ZhKMN-2212 

OAK-2212 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 
2 



BAC-2212 Bases of anticorruption culture 

UD-2212 

NT -2212 

NT -2212 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

Nationaltraditions 

ADB-2212 

UCR-2212 

MHD-2212 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 

Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent 

8. 

Din-2213 

Rel-2213 

Rel-2213 

Дінтану                                                          

Религиоведение 

Religion studies 

3 

MZhB-2213 

GMU-2213 

SLG-2213 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Государственное и местное управление                                                                 

State and local government 

ZhBOO-2213 

МUS-2213 

LGSG-2213 

Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Местное управление и самоуправление 

Local government and self-government 

9. 

EMR-2214 

GRE-2214 

PRE-2214 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Public regulation of economy 

3 

ADMR-2214 

GRRR-2214 

SRRD-2214 

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития 

State regulation of regional development 

ADBZh-2214 

PPRR-2214 

FPRD-2214 

Аймақтық дамуды болжау және жоспарлау 

Прогнозирование и планирование регионального развития 

Forecasting and planning of regional development 

10. 

EIT-2215 

IEU-2215 

HET-2215 

Экономикалық ілімдер тарихы 

История экономических учений 

History of economic thought 

3 

KM-2215 

FM-2215 

FM-2215 

Қаржы менеджменті 

Финансовый менеджмент 

Financial management 

KB-2215 

UF-2215 

FM-2215 

Қаржыны басқару 

Управление финансами 

Financialmanagement 

11. 

Kar-2216 

Fin -2216 

Fin -2216 

Қаржы 

Финансы 

Finance 
3 

BB-2216 Бизнестібағалау 



OB-2216 

BV-2216 

Оценкабизнеса 

Business valuation 

ERB-2216 

UТR-2216 

HRM-2216 

Еңбек ресурстарын басқару 

Управление трудовыми ресурсами 

Humanresourccmanagement 

12. 

BE-2217 

BU-2217 

Acc-2217 

Бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет  

Accounting 

3 

SBT-2217 

UAO-2217 

MAS-2217 

Салалардағы басқарушылық талдау 

Управленческий анализ в отраслях 

Management analysis in the sectors 

OKT-2217 

AS-2217 

AP-2217 

Өзіндік құнды талдау 

Анализ себестоимости 

Analysis of primeprice 

13. 

EAT-3213 

OT-3213 

PL-3213 

Еңбек ақы төлеу 

Оплата труда 

Payment for labor 

 

BT-3213 

TU-3213. 

MT-3213 

Басқару теориясы 

Теория управления 

Management theory 
 

KEBN-3213 

OEUP-3213 

BEBM-3213 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 

 

14. 

EMAU-3214 

EMMM -3214 

EMMM -3214 

Экономико-математикалық әдістер мен үлгілер 

Экономико-математические методы и модели 

Economic and Mathematical Methods and Models 

3 

KKS-3214 

KPP-3214 

SPE-3214 

Кәсіпорынның кадрлық саясаты 

Кадровая политика предприятия 

Skilled politics of enterprise 

EEK-3214 

EKT-3214 

LEK-3214 

Еңбек экономикасы 

Экономика труда 

Laboureconomics 

15.  

SSS-3215 

NN-3215 

TT-3215 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 
3 

SZhB-3215 

NPK-3215 

TPC-3215 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Taxplanningandcontrol 



HEY-3215 

MES-3215 

IEC-3215 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 

Международное экономическое сотрудничество 

International economic cooperation 

16. 

MTB-3220 

ADP-3220 

DAF-3220 

Мәліметтерді талдау және болжау 

Анализ данных и прогнозирование  

Data analysis and forecasting 

3 

EOU-3220 

EOP-3220 

EaOoP-3220 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Экономика и организация производства 

Economics and organization of production 

MTB-3220 

ADP-3220 

DAF-3220 

Жобаларды талдау 

Анализ проектов 

Analysis of projects 

17. 

ShBBK-3221 

UZC -3221 

UZC -3221 

Шығындарды басқару және баға құру 

Управление затратами и ценообразование 

Managing costs and pricing  

4 

OOU-3222 

OPP-3222 

OIP-3222 

Өнеркәсіптікөндірісті ұйымдастыру  

Организация промышленного производство 

Organization of industrial production 

NI-3222 

RI-3222 

MI-3222 

Нарықтық инфрақұрылым 

Рыночная инфраструктура 

Market Infrastructure 

18. 

KKB-3223 

OSP-3223 

EC-3223 

Кәсіпорын құнын бағалау 

Оценка стоимости предприятия 

Evaluation of a company 

3 

In - 3223 

In – 3223 

In - 3223 

Инвестициялау 

Инвестирование 

Investment 

SS-3223 

SS-3223 

SC-3223 

Стандартизациялау және сертификациялау 

Стандартизация и сертификация 

Standardization and certification 

19. 

IE-3224 

IE-3224 

IE-3224 

Инновациялық экономика 

Инновационная экономика 

Innovative economy 

3 
IM-3224 

IM-3224 

IM-3224 

Инновациялық менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Innovative management 

TNI-3224 

ITR-3224 

Тауар нарығының инфрақұрылымы 

Инфраструктура товарного рынка 



ICM-3224 The infrastructure of the commodity market 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 27 кредитов/ кредит/ credit      

«Кәсіпорын экономикасы», «Салалардағы экономика»  траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Экономика предприятия», «Экономика в отраслях» 

Main disciplines for educational trajectories:«Economic of enterprise», «Economics  in branches» 

 

20. 

KIK-3303 

IDP- 3303 

IAC-3303 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Investment activities of the company 
3 

IK-3303 

IP -3303 

IE-3303 

Инновациялық кәсіпкерлік 

Инновационное предпринимательство 

Innovative entrepreneurship 

21. 

DKB-3304 

AU-3304 

AM-3304 

Дағдарысқа қарсы басқару 

Антикризисное управление 

Anticrisis management 
3 

SE-3304 

 EO-3304 

ES-3304 

Салалар экономикасы 

Экономика в отраслях 

The economy in the sectors 

22 

AEZh – 3305  

SEP-3305 

SEP-3305 

Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 
3 

AES – 3305 

SES-3305 

SES -3305 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

Социально-экономическое планирование 

Social economic planning 

23 

OShKET-4306 

EAPHD-4306 

EAIEE-4306 

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity 
4 

ET – 4307 

EA-4307 

EA-4307 

Салалық талдау 

Отраслевой анализ 

Industry Analysis 

24 

KT – 4307 

FinA-4307 

FinA-4307 

Қаржылық талдау 

Финансовый анализ 

Financial Analysis 
3 

ST – 4306 

OA-4306 

IA-4306 

Экономикалық талдау 

Экономический анализ  

Economic analysis 

25 KBZh -4308 Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау 4 
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Қосымша оқыту түрі /Дополнительный вид обучения/ Extra training 

- 2 кредит/ кредита/ credit 

«Кәсіпорын экономикасы», «Салалардағы экономика»  траекториялары бойынша қосымша оқыту түрі 

Дополнительный вид обучения по образовательным траекториям: «Экономика предприятия», «Экономика в отраслях» 

Extra training for educational trajectories: «Economic of enterprise», «Economics  in branches» 

 Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 4 2 

Этносаралықтолеранттылықпенқоғамдықкелісімніңқазақстандықүлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

BPP-4308 

BPE - 4308 

Бизнес планирование на предприятии 

Business planning at the enterprise 

BZh – 4308 

BP-4308 

BP - 4308 

Бизнес жоспар 

Бизнес план 

Business plan 

26 

SE – 4309 

EK-4309 

EQ - 4309 

Сапа экономикасы 

Экономика качества 

Theeconomicsofquality 
3 

SMZh - 4309 

SMK – 4309 

MQ - 4309 

Сапа менеджмент жүйесі 

Система менеджмента качества 

Management by quality 

27 

KT – 4310 

RP-4310 

RE - 4310 

Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Риски на предприятии 

Risks to Enterprises 
4 

STB – 4310 

URO -4310 

MRB - 4310 

Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Управление рисками в отраслях 

Management рисками in industries 



Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

 

Мәдениеттану  

Культурология  

Сultural science 

Пән мәдениет мәселелерін, халықтардың діни көзқарастарының қалыптасуын, даму сатылары мен кезеңдерін зерттейді, өнердегі 

негізгі бағыттармен, өркениет пен мәдениеттің өзара қарым-қатынасымен таныстырады. 

Мақсаты - адамның әлеммен өзара қарым-қатынасының мәселесін    түсіндіру, қазіргі әлемдік мәдени құбылысты бағалай білуге  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Мәдениет-мәдениеттанудың объектісі және пәні ретінде. Мәдениет теориясы мен 

түрлері. Архаикалық мәдениет. Мысыр (Египет) өркениеті. Шумер-Вавилон өркениеті. Үнді өркениеті. Жаңа Заман мәдениеті. XX ғасыр 

мәдениеті. Қазақ мәдениетінің бастаулары. Қазақстандағы орта ғасыр мәдениеті. XIX – XX ғғ. Қазақстанның ұлттық мәдениеті. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: мәдениет феноменін, оның адамның өмірлік  іс-әрекетіндегі ролін түсіндіре білу; мәдениеттің базистік құндылықтарын 

қабылдау, сақтау, болашақ ұрпаққа бере білу жолдарын; мәдениет формалары мен типтерін, дамуы заңдылықтарын, негізгі мәдени-тарихи 

региондарды білу, отандық мәдениет тарихын, оның әлемдік мәдениет пен өркениет жүйесіндегі орнын білу;  

Меңгеруі керек: түрлі мәдениеттанулық мектептердің идеяларын, олардың бағыттарын талдау; қоғам мәдениетінің қазіргі даму 

жағдайы мен бағыттарына мәдениеттанулық тұрғыдан сипаттама беру; отандық мәдениет тарихын, оның қазіргі мәселелерін және даму 

болашағын зерделеу; 

Дағдылануы керек: интелектіні дамыту және таным көкжиегін кеңейту, шығармашылық қызметке, үздіксіз білімін көтеру 

қажеттілігіне  қызығушылық тудыру. 

Құзыретті болу:  

мәдениет жетістіктерін таратуға және сақтауға. 

 

Дисциплина предполагает знание основ историко-культурного процесса, основных мировоззренческих и лично значимых проблем, 

теорий и концепций 

Цель курса - формирование у студентов устойчивого интереса к знаниям по теории и истории мировой культуры и воспитание в 

студентах толерантности, как основы культуры мышления.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Структура и состав современного культурологического знания. 

Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований. Сущность понятия «культура». История развития 

понятия «культура». Структура культуры. Материальная и духовная культура. Функции культуры. Соотношение структуры и функций 

культуры. Эволюционистские теории культуры. Цивилизационные теории культуры. Межкультурная коммуникация. Культурная 

идентичность. Динамика культуры.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание системы культурных ценностей и норм, присущих обществу в целом и его отдельным социальным слоям, и 

группам; 

Уметь: анализировать соотношение различных проявлений культуры, место культурной элиты в производстве и поддержании 

культурных ценностей, различных разрядов интеллигенции в поддержании, распространении и сохранении достижений культуры; 

Иметь навыки: навыками проведения самостоятельного исследования по различным проблемам культурологического знания. 



Быть компетентным: в области распространения и сохранения достижений культуры. 

 

The discipline assumes knowledge of bases of historical and cultural process, the main world outlook and personally significant problems, 

theories and concepts 

The purpose - formation at students of steady interest in knowledge of the theory and history of world culture and education in students of 

tolerance, as bases of culture of thinking.   

The content of discipline includes the main sections: Structure and structure of modern culturological knowledge. Theoretical and applied 

cultural science. Methods of culturological researches. Essence of the concept "culture". History of development of the concept "culture". Structure of 

culture. Material and spiritual culture. Functions of culture. Ratio of structure and functions of culture. Evolyutsionistsky theories of culture. 

Civilization theories of culture. Cross-cultural communication. Cultural identity. Dynamics of culture.  

As a result of studying of discipline the student has to: 

nobility: maintenance of system of the cultural values and norms inherent in society in general and to its separate social groups and groups; 

to be able: to analyze a ratio of various manifestations of culture, a place of cultural elite in production and maintenance of cultural values, 

various categories of the intellectuals in maintenance, distribution and preservation of achievements of culture; 

to own skills: skills of carrying out independent research on various problems of culturological knowledge. 

Be competent: 

in the field of dissemination and preservation of cultural achievements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Казахстан тарихы, география, математика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

История Казахстана география и математика (в объеме школьной программы) 

History of Kazakhstan geography and mathematics (in the volume of the school program 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Макроэкономика, Микроэкономика, Халықаралық экономика 

Макроэкономика,Микроэкономика, Международная экономика 

Macroeconomics, Microeconomics,International economics 

 

Экономика негіздері 

Основы экономики 

Bases of economy 

Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін экономикалық заңдылықтарды және 

шаруашылық механизмдерін оқытады.  

Мақсаты - студенттерге әртүрлі экономикалық жүйелердегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы мен 

заңдылықтары туралы теориялық білім беру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық өндіріс және оның құрылымы, экономикалық институттар: меншік және 

кәсіпкерлік, экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары, қоғамдық шаруашылық нысандары, тауарлы өндіріс, ақша, 

нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері, сұраныс пен ұсыныс, бәсеке және монополия, жүйе ретіндегі ұлттық экономика, экономикалық тепе-

теңдік және экономикалық өсу, экономикалық циклдер,  инфляция және жұмыссыздық, халықаралық экономикалық қатынастар, сыртқы 

экономикалық қызметті реттеу. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 



Білуі тиіс:  

- негізгі нарықтық түсініктер; 

-экономикалық ресурстар мен өндіріс факторларын; 

- негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің анықтамасын.  

 Менгеруі керек: 

- негізгі экономикалық қатынастарды ұйымдастырушы субъектіледің әрекетін талдау; 

- негізгі экономикалық қатынастар мен субъектілер әрекетін талдау; 

- негізгі экономикалық процестердің жүйесін талдай білу. 

Дағдылануы керек: 

- әлеуметтік-бағытталған экономиканың Қазақстандағы үлгісінің институционалдық ерекшеліктерін ескере отыра, әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешудің дұрыс жолын іздестіруде аналитикалық ойлау дағдыларын игере білуі керек. 

Құзыреттілігі: басқарудың әртүрлі деңгейінде экономикалық құбылыстарды талдауда экономикалық тәсілдерді қолдана білуі. 

 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизм хозяйствования, регулирующие отношения в 

производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Цель курса – изучить общетеоретические аспекты экономической науки, закономерностей функционирования рыночной экономики, 

анализ рыночного механизма и инфраструктуры различных рынков, действующих в целостной экономике. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:основные типы экономических систем, формы общественного хозяйства, 

общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, предпринимательская деятельность, ее основные виды и 

формы, основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов производства и формирование 

факторных доходов, национальная экономика как система, основные макроэкономические показатели,  безработица и инфляция как 

проявления экономической нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, государственное регулирование: 

сущность, цели, инструменты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- логику и структуру основ экономической теории; 

- экономические ресурсы и факторы производства; 

- динамику и основные условия  возникновения капитала; 

- структуру издержек и дохода предприятия; 

- определение основных макроэкономических показателей; 

уметь: 

- анализировать современную ситуацию экономического развития общества; 

-используя различные методы, (графический, аналитический) объяснять проблемы экономики; 

- применять математические методы при изучении дисциплины;  

иметь навыки:  

- использования полученных знаний применительно к условиям экономической деятельности Республики Казахстан.  

Быть компетентным: в применении экономических методов при анализе  экономических явлений на разных уровнях управления. 

 



Discipline studies economic categories, economic laws and mechanism managements, regulative relations in a production, distribution, 

exchange and consumption. 

The aim of the course is to study theoretical aspects of economic science, of the laws of functioning of market economy, market mechanism and 

infrastructure of the various markets operating in the whole economy. 

The course content includes the basic sections: basic types of economic systems, forms of social economy, a General characteristic of the 

market economy, fundamentals of the theory of supply and demand, entrepreneurial activity, its main types and forms, fundamentals of the theory of 

individual reproduction, the costs and income of enterprises, factor markets and the formation of factorial income, the national economy as a system, 

the main macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, economic 

growth, state regulation: the essence, goals, tools. 

As a result of studying discipline the student should:  

facts: 

- the logic and structure of the foundations of economic theory; 

- economic resources and factors of production; 

- dynamics and basic conditions for the occurrence of capital; 

- the structure of costs and income of the enterprise; 

- definition of the main macroeconomic indicators; 

to be able to: 

- to analyze the current situation of economic development of society; 

-using different methods (graphical, analytical) to explain the problems of the economy; 

- to apply mathematical methods to the study of the discipline;  

to have skills:  

- use the acquired knowledge in relation to the conditions of economic activities of the Republic of Kazakhstan. 

To be competent: in application of economic methods at the analysis  of the economic phenomena on the different levels of management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites   

Казахстан тарихы, география, математика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

История Казахстана география и математика (в объеме школьной программы) 

History of Kazakhstan geography and mathematics (in the volume of the school program 

Mathematics, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Макроэкономика, Микроэкономика, Халықаралық экономика 

Макроэкономика,Микроэкономика, Международная экономика 

Macroeconomics, Microeconomics,International economics 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экологияиустойчивоеразвитие 

Ecology and steady development 



Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, жүйелі білім мен түсініктер негіздері туралы қоғамның 

тұрақты дамуы және табиғат, теориялық және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және  

қорғау ҚО. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу ұғымдарды "Экология» және «Тұрақты даму». Антропогендік ластануы қоршаған ортаның 

негізгі компоненттері. Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан Республикасының 

экологиялық саясаты. Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы әріптестік. 

Білу қажет: 

- табиғат пен қоғамның өзара әрекеті негіздерінің бастапқы заңдылықтары, жұмыс істеу экожүйелер мен биосфераның дамуының, 

өндірістің зиянды және қауіпті факторлар мен қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; 

- тұрақты даму және практикалық мәселелердің ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейлердегі стратегиясы,  тұжырымдамасы; 

-  қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін ұйымдастыру принциптері, қауіпсіз өндірістік үрдістер.  

Істей алу қажет: 

- бағалау, экологиялық жағдайы,табиғи ортаның; 

- бағалау жүргізуге техногендік әсер ету, өндірістің қоршаған ортаға. 

Дағдыға ие болу: 

- экожүйелер мен тұтас биосфера  зерттеу компоненттері; 

- табиғатты қорғау міндеттерге байланысты тақырыптарға логикалық пікірталасты жүзеге асыру. 

Құзыреттілік: білім беру барысында табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау аумағында қолданбалы зерттеулерді өткізуді 

қалыптастырады. 

 

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об основах 

устойчивого развития общества и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования 

природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий «Экология» и «Устойчивое развитие». Антропогенное загрязнение основных компонентов 

окружающей среды. Устойчивое развитие природы и общества. Энергетика будущего и зеленая экономика. Экологическая политика 

Республики Казахстан. Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия природы и общества, основы функционирования экосистем и развития биосферы, 

влияние вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

- основы законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных процессов. 

Уметь: 

- оценивать экологическое состояние природной среды, 

- проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 

Иметь навыки: 

- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач.  



Компетенции:знания по курсу способствуют проведению прикладных исследований в области природопользования и охраны 

природы. 

 

The purposeof discipline: forming of ecological world view, receipt of thorough system knowledge and ideas about bases of steady 

development of society and nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches of the rational use of natural resources and guard of OS. 

Brief description of course : Knowledge of concepts "Ecology" and "Steady development". Anthropogenic contamination of basic components 

of environment. Steady development of nature and society. Energy of the future and green economy. Ecological politics of Republic of Kazakhstan. 

Global partners hip for steady development. 

To know: 

- basic conformities to law of cooperation of nature and society, basis of functioning of ecosystems and development of biosphere, influence 

of harmful and dangerous factors of production and environment on the health of man; 

- conception, strategies, problems of steady development and practical going near their decision on global, regional and local levels; 

- bases of legislation on the guard of environment; principles of organization of safe productive processes, 

To be able to: 

- to estimate the ecological state of natural environment; 

- to conduct the estimation of technogenic influence of production on an environment. 

To have skills: 

- studies of components of ecosystems and biosphere on the whole; 

- conducts of logical discussion on the themes related to the decision of nature protection tasks. 

Competencies: Knowledge Exchange promote applied research in the field of wildlife management and conservation. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной программы) 

Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Макроэкономика, Микроэкономика, Халықаралық экономика 

Макроэкономика,Микроэкономика, Международная экономика 

Macroeconomics, Microeconomics,International economics 

 

Әлеуметтану-саясаттану 

Социология-политология 

Sociology - political science  

Курс мақсаты: «Әлеуметтану-саясаттану» пәні болашақ мамандардың бойында қазіргі әлеуметтік өмірдің күрделі құбылыстар мен 

үрдістерін еңсеру және әр түрлі әлеуметтік, саяси құбылыстарды дұрыс бағалауға, оларға ғылыми көзқарас беруді дамытуға көмектесеу, 

ғылыми ойлау, әлеуметтік және саяси оқиғалардың кәсіби проблемаларын шешу үшін қажетті білімді жабдықтап, демократиялық саяси  

мәдениет қалыптастыру 

Курс мазмұны: «Әлеуметтану - саясаттану» пәнінің объектісі; социологиялық перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси 

білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік 

өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі заманның 



режимдері; Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 2050 жылға 

дейінгі даму стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және 

жазбаша өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық 

көзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; төзімділік пен құрметке негізделген 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың 

сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен белсенді және демократиялық қатысу 

ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 

түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық,  басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік береді. 

Цель курса: «Социология-политология» является формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления 

и мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 

социальных и политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 

проблем, формирования демократической политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и 

модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Социология-политология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; 

межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических 

исследований; способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки (личностные, 

межкультурные, гражданскиекомпетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  



 

The aim of the course "Sociology-political science" is formation at future expert a social elements of scientific thinking and outlook that will 

help to overcome the influence of stereotypes and make sense of complex phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the 

political reality, to develop a scientific approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, armed with the knowledge 

necessary for a creative solution to their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology of social research; sociological methods of collecting information; society and 

social interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern 

times; state and civil society; political development and modernization; political culture and ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 

2050. 

As a result of studying the discipline "Sociology- Political Science," a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and political sciences, schools and research areas, and 

the results of current research in the field of sociology and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their thoughts orally and in 

writing, to use acquired knowledge in concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving 

professional problems; 

- to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural 

communication based on tolerance and respect; methodology of sociological research; capacity for critical perception of information ("critical 

thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of social competences (personal, intercultural, 

civic competences) allow it in its entirety to participate in civic life, based on knowledge of social and political concepts and structures and a 

willingness to take an active and democratic participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, in the world, able to 

cultivate acceptance and understanding of the other person. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
«Тарих»,«Адам және қоғам»  мектептегі пәндер  

«История», «Человек и общество»школьные дисциплины  

«History», «Man and Society»schools social and humanitarian disciplines  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Макроэкономика, Микроэкономика, Халықаралық экономика 

Макроэкономика,Микроэкономика, Международная экономика 

Macroeconomics, Microeconomics,International economics 

 

Психология 

Психология 

Psychology 

«Психология» пәнін психологиялық емес бағыттағы мамандық студенттері оқиды. 

Пәнді оқытудың мақсаты болып:  студенттерді психология ғылымының теориялық және практикалық  білімдермен қамтамасыз ету, 

студенттердің кәсіби дайындығын нығайтуға үлесін қосатын теориялық және психологиялық білімдермен қаруландыру.  

Курстың мазмұнында әртүрлі психологиялық білімдердің тығыз байланысы бейнеленеді: жалпы, жас ерекшелік, әлеуметтік 



психология. Курс студенттерге мінез-құлықты, іс-әрекетті және адамдардың әртүрлі өмірлік жағдайлардағы өзара әрекеттерін, соның ішінде 

кәсіби педагогикалық іс-әрекетің типтік жағдайларын психологиялық талдауға мүмкіндік береді. 

«Психология» пәнін меңгеру барысында студент: 

Білуі тиіс:  

- фундаметалды , яғни негізгі психологиялық идеяларды, адам дамуы үрдісінің заңдары мен заңдылықтары жайлы; 

- психикалық құбылыстардың негізгі түсініктері және категориялары, механизмдері мен табиғаты туралы; 

Істей алуы қажет: 

- психологиялық құбылыстарды және мәліметтерді слыстыру, талдау. 

Дағдылануы тиіс: 

- өндірістік, іс-тәжірибелік үрдіс кезінде және тұлғааралық қарым- қатынас барысында психология бойынша алған білімдерін 

тәжірибеде дербес қолдану. 

- Құзіреттіліктер: 

- жалпы мәдени, арнайы, кәсіби. 

 

Дисциплину «Психология» изучают студенты не психологических специальностей. 

Целью преподавания дисциплины является: обеспечение студентов знаниями о теории и практике психологической науки; 

вооружение студентов теоретическими и психологическими знаниями, которые будут способствовать усилению их профессиональной 

подготовки. 

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных психологических дисциплин: общей, возрастной, социальной психологии. 

Курс призван помочь студентам в овладении целостным психологическим анализом поведения, деятельности и взаимодействия людей в 

различных жизненных ситуациях, в том числе в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент приобретает: 

Знания: 

- о фундаментальных психологических идеях, законах и закономерностях процесса развития человека; 

- основные понятия и категории, механизмы и природу психических явлений. 

Умения: 

- сопоставлять, анализировать психологические явления и факты. 

Навыки: 

- применения на практике полученные знания по психологии в  организации производственного процесса и межличностной 

коммуникации. 

Компетенции: 

- общекультурные, специальные, профессиональные. 

 

Discipline "Psychology" students learn not psychological specialties. 

The purpose of teaching is: to provide students with knowledge about the theory and practice of psychology; arming students with the 

theoretical and psychological knowledge, which will help to strengthen their training. 

The course content reflects the close relationship of various psychological disciplines: the general, age, social psychology. The course aims to 

help students in mastering the holistic psychological analysis of behavior, activities and interaction between people in different situations, including in 

situations typical of professional activity. 



As a result of study of discipline "Psychology" student acquires: 

Knowledge: 

- A fundamental psychological ideas, laws and regularities of the process of human development; 

- The basic concepts and categories, mechanisms and the nature of mental phenomena. 

Abilities: 

- compare, analyze psychological phenomena and facts. 

Skills: 

- Practical application of acquired knowledge in psychology in the organization of the production process, and interpersonal communication. 

Competencies: 

- General cultural, special, professional. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

«Тарих»,«Адам және қоғам»  мектептегі пәндер  

«История», «Человек и общество»школьные дисциплины  

«History», «Man and Society»schools social and humanitarian disciplines  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Макроэкономика, Микроэкономика, Халықаралық экономика 

Макроэкономика,Микроэкономика, Международная экономика 

Macroeconomics, Microeconomics,International economics 

 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of right 

«Құқық негіздері» пәні заңдық болып табылады және заңтану мамандығынан басқа мамандық  студенттері оқиды. 

Пәннің мақсаты – студенттердің құқықтық білімін шыңдау және тереңдету, осы жолда құқықтық сенімін нығайту, құқықтық 

мәдениетті өркендету,  студенттердің құқықтық әлеуметтік үрдісін қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім 

алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке  құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып табылады. 

Құқық салаларын білу және оларды өмірлік, қызметтік тәжірибеде қолдана алу.  

Пәннің мазмұны:Қазақстан Республикасыныңмемлекет және құқық теориясы негіздері, Қазақстан Республикасының конституциялық 

құқық негіздері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының отбасы және неке құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері,  Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының  

экологиялық және жер құқығы негіздері, халықаралық құқық негіздері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет: адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан Республикасында әрекет етуші негізгі 

нормативтік құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу; әр түрлі құқық салаларындағы жауаптылық мәселелерін білу. 

Игеру қажет:  нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын,  мемлекеттік биліктің 

субъектілерін және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 



Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар туындаған жағдайларда нормативтік-

құқықтық актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права на 

практике.  

Содержание дисциплины:Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного права Республики 

Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права 

Республики Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права Республики Казахстан,  Основы 

налового права Республики Казахстан, Основы экологического и земельного права  Республики Казахстан, Основы международного права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их  применение в пространстве; знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; 

основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их видами.  

Уметь:  анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру общества, субъектов государственной 

власти и механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами государства и права навыками по правильному 

применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, научных коммуникативных, управленческих 

компетенций.  

 

Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students of other specialities. 

  An aim of study of discipline is expansion and deepening  of knowledge of students,  forming of socially-legal adaptation and of world views 

of student,  increase of their legal culture and sense of justice, to know the fields  of law and able to apply  the norms  of right in practice.  

  Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the Constitutional right for Republic of Kazakhstan, Basis 

of administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, Basis of 

criminal law of Republic of Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of financial right for Republic of Kazakhstan, Bases 

criminal judicial and гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan,  basis налового right for the republic of Kazakhstan, basis and 

landed ecolaw  republic of Kazakhstan, basis. 

Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of Republic of Kazakhstan, it is correct to 

understand their  application in space; to know and distinguish the fields of law, basic concepts and categories  of every field of law of әр; basic 

questions of legal responsibility in accordance with their kinds.  

Able:  to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of state power and mechanism of his 

realization.  



To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and right by skills on correct application  of 

normatively-legal acts. 

Discipline is sent to forming  of world view, professional, scientific communicative, administrative competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану-саясаттану, Экономикалық теория. 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология-политология, Экономическая теория. 

The modern history of Kazakhstan, Сultural science, Sociology - political science, Economic theory. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Макроэкономика, Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы. 

Макроэкономика,Международная экономика, Экономика предприятия. 

Macroeconomics, International economics,Economy of Enterprises 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты - қауіпсіздік мәдениетін оқыту, күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту студенттерге табиғи, техногенді 

төтенше жағдайлар, соның ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық көмек көрсету салауатты және қауіпсіз өмір салтын 

мен дағдыларды қалыптастыру.          

Пәннің оқу-әдістемелік мәселелері:  

- Зиянды әсерiнен адам және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;  

- Төтенше жағдайлардың зардаптарын болжау және бағалау;  

- Авариялар, табиғи апаттар, және қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдарын пайдалану, сондай-ақ оларды жою жөнiнде шаралар 

қолдану салдарынан өндірістік қызметкерлер, шешімдер халықты қорғау үшін енгізу. 

Студент білу керек курсты оқу нәтижесінде:  

- Қоршаған ортаға, адам денсаулығына және қауіпсіздік теориялық негіздері;  

- Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі, нормативтік-құқықтық және техникалық база;  

- Анатомиялық және адам, травматикалық зиянды және зиянды факторларға физиологиялық әсері;  

Меңгеру тиіс: 

- Қауіпсіздігі мен өндірістік қызметтің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу;  

- Өндірістік қызметкерлер мен төтенше жағдайларда халықты қорғау бойынша шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға;  

- Төтенше жағдайлардың салдарын жоюға құтқару және басқа да шұғыл операциялар қатысу үшін.  

Сатып : тіршілік ету ортасы адам қауіпсіз өзара іс-қимыл әдістерін , нысандар басқару төтенше жағдайларда ( ұйымдардың ) , табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою , сондай-ақ қырып қазіргі заманғы құралдарын пайдалану 

тұрақты жұмыс істеу дағдылары талдау. 

Пән келесі жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру бағытталған : A - жеке және ұжымдық гигиена кадрларды 

негізделген медициналық білім, алғашқы көмек көрсету арқылы; B - әскери денсаулығын сақтау үшін білім мен түсіністік қолдану; C - білім 

беру маңыздылығы туралы ( сызу ) үкімдері ; D - коммуникациялық дағдылар; E - дағдыларын оқыту: бірінші көмек көрсету мүмкіндігі 

болуы үшін .  



Цель курса - воспитание культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, 

в том числе ЧС природного, техногенного характера, формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков 

оказания первой помощи. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от вредных воздействий; 

- прогнозирование и оценка последствий ЧС; 

- принятие решений по защите населения, производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по их ликвидации. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

Уметь: 

-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственнойдеятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 

- принимать участи в проведении спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

Приобрести: Навыки анализа способов  безопасного взаимодействия человека со средой обитания, устойчивого функционирования 

объектов хозяйствования (организаций) в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросов предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и применения современных средств поражения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: А – знание медицинских 

основ личной и коллективной гигиены военнослужащих, основ оказания первой помощи;В – применение знаний и пониманий по 

сохранению здоровья военнослужащих; С – вынесение (составление) суждений о важности знаний;D – коммуникативные навыки;Е – 

учебные навыки: уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

 

The aim of the course - training of safety culture, training students for safe behavior in everyday life is in danger, including emergency 

situations of natural, man-made, they form a healthy and safe lifestyle and skills in first aid.  

 Teaching Problems of the discipline:  

- Development and implementation of measures to protect human and environment against harmful effects;  

- Prediction and assessment of consequences of emergency situations;  

- Making decisions to protect the population, production personnel from the consequences of accidents, natural disasters, and the use of modern 

means of destruction, as well as the adoption of measures to eliminate them. 

As a result of studying the course the student should know: 

- Theoretical foundations of human health and safety in the environment; 

- Legal, regulatory and technical basis of health and safety; 

- Anatomical and physiological effects on the human traumatic, harmful and damaging factors; 

To be able to: 

- Develop measures to improve safety and environmental performance of production activities; 

- To plan and implement measures to protect production personnel and the population in emergency situations; 

- To take part in rescue and other emergency operations in the aftermath of emergencies. 



Buy: Skills analysis of human safe interaction methods with habitat , sustainable operation of facilities management (organizations ) in 

emergencies , prevention and elimination of consequences of natural and man-made disasters , and the use of modern means of destruction. 

The discipline is aimed at forming the next general cultural and professional competences : A - medical knowledge based on personal and 

collective hygiene personnel , through the provision of first aid ; B - application of knowledge and understanding to preserve the health of servicemen ; 

C - submission (drafting ) judgments about the importance of knowledge ; D - communication skills ; E - learning skills : to be able to provide first aid 

. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану-саясаттану, Экономикалық теория. 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология-политология, Экономическая теория. 

The modern history of Kazakhstan, Сultural science, Sociology - political science, Economic theory. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Макроэкономика, Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы. 

Макроэкономика,Международная экономика, Экономика предприятия. 

Macroeconomics, International economics,Economy of Enterprises 

 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні  педагогикалық мамандықтардың барлық студенттеріне жүргізіледі. 

Пәнді жүргізу мақсаты болып: болашақ педагогтардың гуманистік дүниетанымын дамыту,  кәсіби өзіндік дамуын және тұлғалық 

теориялық білімдер және тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру, студенттердің өзіндік дамуы мен өзіндік тануын педагогикалық 

қолдау. 

Пәннің мазмұнында әр түрлі гуманитарлық пәндер циклінің тығыз байланысы көрсетілген: психология, педагогика, қазақстан тарихы , 

этика, эстетика, философия, мәдениеттану. Бұл курс педагогтың өзіндік дамуы және кәсіби өзіндік сана, өзіндік тану негізін меңгеруге көмек 

ретінде енгізілген. 

«Өзін – өзі тану» пәнін меңгергеннен кейін соңында студент: 

Білуі тиіс: 

- педагогикалық іс әрекеттің құндылық мағыналық негізін; 

- кәсіби өзіндік дамудың негізгі заңдылықтарын; 

- педагогтың тиімді өзіндік дамуы мен кәсіби өзіндік тану шарттарын және басты механизмдерін. 

Істей алуы қажет: 

- өзіндік әулетін зерттеп отыруы; 

- кәсіби өзіндік дамуының дағдаларын қалыптастыра алуы; 

- кәсіби өзіндік тану мен өзіндік дамудың жеке бағдарламасын орындай алуы және жобалай алуы. 

Дағдылануы тиіс: 

- құзыреттіліктерін жүйелі түрде дамытып отыруы; 

- педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілдерді қолдана алуы. 

Құзіреттілікттер: 

- жалпы мәдени, дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби. 



 

Дисциплину «Самопознание» изучают все студенты педагогических специальностей. 

Целью преподавания дисциплины является: развитие гуманистического мировоззрения будущих педагогов, формирование у них 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и профессионального саморазвития, педагогической поддержки 

самопознания и саморазвития студентов. 

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных дисциплин гуманитарного цикла: психологией, педагогикой, историей 

казахстана, этикой, эстетикой, философией, культурологией. Курс призван помочь студентам в овладении основами самопознания и 

профессионального самопознания и саморазвития педагога. 

В результате изучения дисциплины «Самопознание» студент приобретает: 

Знания: 

-  ценностно-смысловые основания педагогической деятельности; 

- основные закономерности профессионального саморазвития; 

- ключевые механизмы и условия профессионального самопознания и успешного саморазвития педагога. 

Умения: 

- исследовать собственный потенциал; 

- приобрести навыки профессионального саморазвития; 

- проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального самопознания и саморазвития; 

Навыки: 

- систематически повышать профессиональную компетентность. 

- применять творческий подход к решению педагогических задач. 

Компетенции: 

- общекультурные, мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные. 

 

Discipline «Self-knowledge» study all the students of pedagogical specialties. 

The purpose of teaching is:development ofhumanistic outlookof future teachers, the formation of theirsystemof theoretical knowledge 

andpractical skillsof personal and professionalself-development, self-knowledge andpedagogical supportself-developmentof students. 

Thecourse contentreflects theclose relationshipof variousdisciplines ofthe humanities: psychology,pedagogy, history of Kazakhstan, ethics, 

aesthetics, philosophy, cultural studies. 

The course isdesigned to enable studentsto masterthe basics ofself-knowledge andself-knowledge andself-development ofa professionalteacher. 

As a result of study of discipline " Self-knowledge" student acquires:Knowledge: 

- value-semantic base of educational activities; 

- basic laws of professional self-development; 

-  key mechanisms and conditions of professional self-knowledge and self-development of a successful teacher. 

Abilities: 

- exploretheir own potential; 

- acquire the skillsof professionalself-development; 

- design and implement individual program of professional self-knowledge and self-development. 

Skills: 

- applycreative approach toteachingproblems; 



- systematically improve the professional competence. 

Competencies: 

General cultural, ideological, communication and professional. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану-саясаттану, Экономикалық теория. 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология-политология, Экономическая теория. 

The modern history of Kazakhstan, Сultural science, Sociology - political science, Economic theory. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Макроэкономика, Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы. 

Макроэкономика,Международная экономика, Экономика предприятия. 

Macroeconomics, International economics,Economy of Enterprises 

 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

Пәннің мақсаты негізгі экономикалық әдістер мен модельдерді туралы білім алу, осы әдістер мен модельдерді және практикалық 

жұмыста оның сандық іске асыруын қолдана білу. Курста келесі сұрақтар қарастырылады: Эконометрикаға кіріспе. Ықтималдықтар 

теориясы мен математикалық статистика түсініктері. Жұптық сызықтық регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Статистикалық болжамды 

тексеру. Регрессия теңдеуінің жалпы сапасын тексеру. Детерминация коэффициенті. Көптік сызықтық регрессия. Көптік сызықтық 

регрессияның коэффициенттеріне қатысты болжамды тексеру.Регрессияның сызықтық емес үлгілер. Мультиколлениарлық құбылыс. 

Гетероскедастикалық. Динамикалық қатар. 

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде: 

Білуі тиіс: экономикалық теория мен қолданбалы экономикалық пәндердің құралдары, категориялары және негізгі ұғымдарын; 

объетілер, құбылыстар және процесстердің экономикалық үлгілерін құру әдістерін; заманауи жүйе көрсеткішін құру, есептеу және талдау 

негіздерін. 

Меңгеру керек: алынған тапсырма бойынша ақпарат іздеу, берілген экономикалық есептерді шешу үшін мәліметтер жинау, талдау; 

стандартты экономикалық модельдерді негізге ала отырып, экономикалық процесстер мен құбылыстардың жағдайы мен дамуын болжау.  

Дағдылануы керек: экономикалық зерттеудің әдістанамасымен; экономикалық және әлеуметтік мәліметтерді заманауи әдістермен 

жинауға, өңдеуге және талдауға; экономикалық моделдерді құру заманауи әдістемелерімен.  

Құзыретті  болу: 

эконометрикалық  әдістер мен модельдер қолдануда. 

Цель преподавания данной дисциплины приобретение студентами знаний об основных эконометрических методах и моделях, умений 

применять эти методы и модели и их численную реализацию в практической работе. 

В курсе рассмотриваются следующие вопросы: Введение в эконометрику. Сведения из теории вероятностей и математической 

статистики. Проверка статистической гипотезы. Метод наименьших квадратов. Модель множественной линейной регрессии. Классическая 

модель множественной линейной регрессии. Проверка статистической значимости коэффициентов линейной регрессии. Коэффициент 

детерминации. Нелинейные модели регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Динамический ряд. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; методы 

построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей 

Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение и развитие экономических процессов и 

явлений 

владеть навыками: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей. 

Быть компетентным: 

в применении эконометрических методов и моделей. 

 

The purpose of teaching this discipline the students acquire knowledge about the basic econometric methods and models, the ability to apply 

these methods and models and their numerical implementation in practice. In the course of the following questions rassmotrivayutsya: Introduction to 

Econometrics. Details of the theory of probability and mathematical statistics. Testing statistical hypothesis. Least square method. multiple linear 

regression model. The classical model of multiple linear regression. Checking the statistical significance of the linear regression coefficients. The 

coefficient of determination. Non-linear regression model. Multicollinearity. Heteroscedasticity. Dynamic range. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

know: basic concepts, categories and tools of economic theory and applied economic disciplines; methods of construction of econometric 

models of objects, phenomena and processes; bases of construction, calculation and analysis of the current system of indicators 

be able to: search for information on getting the job, the collection, analysis of data necessary for the solution of economic problems; forecast 

based on standard econometric models of behavior and the development of economic processes and phenomena 

be skilled in: the methodology of economic research; Modern methods of collecting, processing and analyzing economic and social data; 

modern methods of construction of econometric models 

To be competent: 

in the application of econometric methods and models. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 
Экономикадағы математика, Информатика. 

Математика в экономике, Информатика 

Mathematics in Economics, Сomputer science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Статистика, Кәсіпорын экономикасы 

Статистика, Экономика предприятия 

Statistics, Economy of Enterprises 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

The software and computer’s modeling in science 

Пән оқытуда компьютерлік үлгілеу әдістері, қолданбалы бағдарламалармен жүмыс жасау үрдісі және инфологиялық үлгілеу 

сұрақтары қарастырылады. 



Пән оқытудың мақсаты компьютерлік үлгілеудің теориялық негіздерін білу, қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау, ғылыми 

зерттеушілік жұмысты жетілдіру қабілеттіктер қалыптастыру болып келеді. 

Пән мазмұны: Диссертациялық зерттеу бойынша пәндік инфологиялық үлгілеу. Пәндік аймақ объектілерін формализациялау 

ережелері. Компьютерлік үлгілеу әдістері. Қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау үрдісі. Диссертациялық зерттеу нәтижелерін талдау 

үшін математикалық аппарат қолдану. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек: 

- Қолданбалы бағдарламалар классификациясын; 

- Интернетте іздестіру жүйелерімен жұмыс жасау ережелерін; 

- Инфологиялық үлгілеу әдістерін; 

- Ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу құралдарын; 

- Зияткерлі ақпаратты қорғаудың құқық аспектілерін; 

- Ғылыми нәтижелерді ЭЕМ-да рәсімдеу талаптарын. 

Пән меңгеру негізінде келесі қабілеттіліктер қалыптасу мақсатталған: 

- Ақпаратты компьютерде өңдеу ұйымдастыру және алынған нәтижелерді талдау; 

- ЭЕМ-да ақпаратты өңдеуде жіберілген қателерді табу және жөндеу; 

- Пәндік аймақ бойынша Интернет көздерін қолдана білу; 

- Зияткер ақпаратты иемдену (меншіктеу) деңгейін тексеру бағдарламалармен (антиплагиат) жұмыс жасау. 

Студентта келесі дағдылар қалыптасу керек: 

1) Зерттеу материалдары негізінде презентация даярлау; 

2) Мақала, тезис – терді рәсімдеу және нәтижелерді конференциялардың Интернет-алаңдарында талқылау; 

3) Зияткерлі ақпаратты иемдену фактысына (наличие плагиата) тексеру; 

4) Нәтижелерге статистикалық талдау жасау және қорытындылар мен ұсыныстар қалыптастыру.   

Құзыретті болу: 

білімді кең деңгейде, пәнаралық байланыста қолдануда, ғылыми нәтижелерді талдауда. 

 

При изучении дисциплины рассматриваются методы компьютерного моделирования, процесс работы с прикладными программами; 

инфологическое моделирование предметной области диссертационного исследования. 

Целями изучения курса являются освоение студентами  теоретических основ компьютерного моделирования,  формирование навыков 

работы с прикладными программами, а также совершенствование навыков научно-исследовательской работы. 

Содержание дисциплины: Инфологическое моделирование предметной области диссертационного исследования. Правила 

формализации объектов предметной области. Методы компьютерного моделирования. Процесс работы с прикладными программами. 

Применение математического аппарата для интерпретации результатов диссертационного исследования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- Классификации прикладных программ; 

- Правила работы с поисковыми системами в Интернет; 

- Методы инфологического моделирования; 

- Средства обработки результатов научных исследований; 

- Правовые аспекты защиты интеллектуальной информации; 

- Требования к оформлению научных публикаций на ЭВМ. 



У студентов должны быть сформированы умения: 

- Организация обработки информации на компьютере и интерпретация полученных результатов; 

- Поиск и исправление ошибок при получении недостоверных сведений на ЭВМ; 

- Знание интернет источников поиска информации в различных областях профессиональной деятельности; 

- Работа с известными программами проверки исходных текстов на наличие плагиата. 

Изучение дисциплины предусматривает формирование следующих навыков: 

1) Оформления презентации по проводимым исследованиям; 

2) Оформление статьи, тезиса и обсуждение результатов проводимых исследований на дискуссионных интернет- площадках 

конференций; 

3) Проверка интеллектуальной информации на наличие плагиата; 

4) Статистический анализ результатов и формулировка выводов и рекомендаций. 

Быть компетентным: 

применение знаний в более широком междисциплинарном контекте, анализ результатов исследований.  

 

The discipline consides methods of computer modeling, process of work with applied programs, infological modeling of subject domain of 

dissertation research. 

The purposes of studying of a course are development by undergraduates of theoretical bases of computer modeling, formation of skills of work 

with applied programs, and also improvement of skills of research work. 

Content of discipline: Infological modeling of subject domain of dissertation research. Rules of formalization of objects of subject domain. 

Methods of computer modeling. Process of work with applied programs. Use of mathematical sets for interpretation of results of dissertation research. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to know: 

- Classifications of applied programs; 

- Rules of work with search engines in the Internet; 

- Methods of infological modeling; 

- Means of processing of results of scientific researches; 

- Legal aspects of protection of intellectual information; 

- Requirements to registration of scientific publications. 

At undergraduates abilities have to be created: 

- The organization of information processing on the computer and interpretation of the received results; 

- Search and correction of mistakes after information processing; 

- Knowledge the Internet of sources of information; 

- Work with known programs of check of source texts on loan existence. 

Studying of discipline provides formation of the following skills: 

1) Design of presentation on the conducted researches; 

2) Registration of article, thesis and discussion of results at discussion Internet platforms of conferences; 

3) Verification of intellectual information on loan existence; 

4) Statistical analysis of results and formulation of conclusions and recommendations. 

To be competent: 

the application of knowledge in a broader interdisciplinary context, the analysis of research results. 



Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Экономикадағы математика, Информатика. 

Математика в экономике, Информатика 

Mathematics in Economics, Сomputer science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Статистика, Кәсіпорын экономикасы 

Статистика, Экономика предприятия 

Statistics, Economy of Enterprises 

 

Инвестициялық менеджмент 

Инвестиционный менеджмент 

Investment management 

Пәннің мақсат: студенттерде инвестициялық шешімдердің принциптерін қабылдаудағы түсінік, инвестицияның тиімділігіне бағалау 

әдістемесін беру 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бұл курс студенттерде толық жүйелік білімді қалыптастырады инвестиция жайлы 

және басқару механизмі жөнінде. Нарықтық экономикада қоғам көзқарастары және оларға таңдау қабілетін негіздеу, қорларды рационалды 

қолдану, инвестициялық  қатысушылар күрделі , әр-түрлі негіздерді түсіну. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- инвестициялық менеджменттің негізгі стратегиясы; 

- инвестицияларды стратегиялық басқарудағы процестерінің негізгі элементтері. 

Менгеруі керек: 

- инвестицияның тиімділігін анықтау; 

- кәсіпорынның инвестициялық стратегиясының жүйесін таңдаудағы шешімдерін негіздеу.  

Дағдылануы керек: 

бизнес –бірлік  бойынша инвестициялық шешім қабылдау. 

Құзыретті болу:  

инвестициялық үрдісті басқаруда  әдістері мен принциптері қолдануда. 

 

Инвестиционный менеджмент предполагает овладение теорией и практическими методами управления материальными и 

финансовыми инвестициями. 

Цель - сформировать у студентов представление об основных принципах принятия инвестиционных решений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Система знаний об инвестициях и механизме управления ими. Методика 

оценки эффективности инвестиций. Рациональное использование средств с учетом интересов общества и конкретных участников 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные риски в условиях рыночной экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные стратегии инвестиционного менеджмента;  

- основные элементы процесса стратегического управления инвестициями 



Уметь:   

- оценить эффективность инвестиций;  

- обосновывать решения в сфере выбора инвестиционной стратегии предприятия; 

Иметь навыки:  

- принятия инвестиционных решений на уровне бизнес-единиц. 

Быть компетентным: 

в применении методов и принципов управления инвестиционным процессом. 

 

An investment management supposes a capture a theory and practical methods of management by material and financial investments. 

Targets consist of discipline is to form students' understanding of the basic principles of investment decisions, provide a methodology to assess 

the effectiveness of investments  

This course aims to ensure that the students to formulate a coherent system of knowledge about investments and management mechanism. 

Instill in them the skills of selection and rational use of resources, taking into account the interests of society and the specific participants of investment 

activity in the complex and contradictory conditions of market economy.  

In the process of studying the discipline a student must:  

Know: the basic strategy of investment management; the main elements of the strategic management of investments.  

To be able to evaluate the efficacy of investments; justify decisions in the choice of investment strategy.  

Have skills: investment decisions at the level of the business units.  

Be competent:  

in application of methods and principles for the management of the investment process. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Экономикадағы математика, Информатика. 

Математика в экономике, Информатика 

Mathematics in Economics, Сomputer science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Статистика, Кәсіпорын экономикасы 

Статистика, Экономика предприятия 

Statistics, Economy of Enterprises 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Статистика ғылымының әдістері, принциптері жіне негізгі көрсеткіштері туралы комплекстік білім беру; әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштер талдауында статистикалық әдістерді пайдалана білуді үйрету болып табылады.  

Пән мақсаты ғылыми ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік – экономикалық құбылыстар 

мен процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып, зерттеу жұмысын жүргізу, қоғамдық құбылыстар 

жайындағы жаппай мәліметтерді жинау, топтау және есептеу сияқты әртүрлі тәсілдарді үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: статистиканың пәні және есептері; статистикалық бақылау; статистикалық мәлімет 

және топтау; абсолютті және салыстырмалы шама; вариацияның көрсеткіштері және орташа шамасы; ішінара бақылау; динамикалық 



қатарлар; индекстер; әлеуметтік-экономикалық оқиғаның өзара байланыс статистикалық зерттеу; халықтың статистикасы және еңбек 

ресурстары; ұлттық жүйенің есебі, макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері; халықтың өмір деңгейінің статистикасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- халық және еңбек ресурстары, ұлттық байлық, сақтандыру қызметі, халықтың табысы мен шығысы, баға статистикасы және т.б. 

бөлімдер бойынша көрсеткіштер жүйесін статистикалық зерттеуді; - жалпы ішкі өнімді есептеу әдістерін статистикалық талдау; 

- инфляцияны статистикалық зерттеу; 

Менгеруі керек: 

- қоғамдық құбылыстар мен процестердің статистикалық көрсеткіштер өсіңкілігін статистикалық зерттеу.  

-  ҚР Конституциясының және денсаулық сақтау туралы заңдардың ережелерін қолдану.  

- түрлі  құқық салалардың қолдану ортаны айыра білу.   

 Дағдылануы керек: 

- мемлекеттің әлеуметтік құндылығына қатысты мәдени-құндылықты қалыптастыру; 

 - құқықтық жағдайларда теориялық талдау жасай білу қабілеттілігіне бейімдеу. 

Құзыретті болу:   

статистикалық жиынтықты талдауда экономика саласында болып жатқан құбылыстар мен процестердің арасындағы өзара 

байланысты белгілеуге. 

 

Методы статистики науки, образования и об основных показателях комплексного и принципы; социально-экономические показатели, 

знание которых является обучение с использованием статистических методов в анализе. 

Цель дисциплины: изучает методологию исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их 

статистического моделирования.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет и задачи статистики; статистические наблюдения; 

статистические сведения и группировка; абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариацияның; выборочное 

наблюдение; ряды динамики; индексы; социально-экономическая статистическое изучение взаимосвязи; статистика населения и трудовые 

ресурсы; системы национальных счетов, основные макроэкономические показатели; статистика уровня жизни населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия экономической статистики; 

-роль классификаторов при осуществлении экономической деятельности как в Казахстане, так и за рубежом; 

- понятие системы национальных счетов, ее особенности и цели; 

 Уметь:  

- строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

-  осуществлять перерасчет ВВП. 

Иметь навыки: 

- расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на макроуровне, в том числе ВВП; 

- прогнозирования статистического ряда динамики. 

Быть компетентным: 



в анализе статистической совокупности, устанавливать взаимосвязь между явлениями и процессами, происходящими в сфере 

экономики. 

 

Methods of statistics of science, education and on basic indicators for the integrated and principles; socio-economic indicators, knowledge of 

which is learning with the use of statistical methods in the analysis.The purpose of discipline: is studying the state of the research methodology, 

development of structures and relationships of social phenomena and their statistical modeling. 

Course content: the object and tasks of statistics; statistical surveys; statistical information and grouping; absolute and relative values; the 

average values and indicators variazioni; selective observation; time series; indices; socio-economic statistical study of the relationship; the statistics of 

population and labour resources; the system of national accounts main macroeconomic indicators; statistics of level of living of the population. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The basic concepts of economic statistics; 

-Role classifications in economic activity both in Kazakhstan and abroad; 

- The concept of the national accounts, its characteristics and objectives; 

To be able to: 

- To build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

- To carry out recalculation of GDP. 

Have skills: 

- Calculation of the basic economic and statistical indicators at both the micro- and macro-level, including the GDP; 

- Predict the dynamics of the statistical series. 

Be competent:  

in the analysis of the statistical population, to establish the relationship between phenomena and processes occurring in the economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Экономикалық теория, ,  

Математика в экономике,Экономическая теория, ,  

Mathematics in economics, Economic Theory,  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бухгалтерлік есеп, Әлеуметтік-экономикалық статистикасы, Кәсіпорын экономикасы.  

Бухгалтерский учет, Социально-экономическая статистика, Экономика предприятия 

Accounting Socio-economic statistics, Economy of Enterprises 

 

Бизнес–статистика негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of Business Statistics 

Пән нарықтық экономиканың салыстырмалы және репрезентативті статистикалық деректер туралы кешенді ұсыныс береді, 

экономикалық мазмұны және статистикалық деректер құрылымы тиісті статистикалық талдау әдістерін таңдау және қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға көмектеседі. 

Мақсаты - статистикалық көрсеткіштер көмегімен нарықтық жағдайдың сандық сипаттамалары негіздерін үйрену, оларды зерттеу 

және болжау. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес-статистика мәні; бизнес-статистиканың есепке алу жүйесі; 

кәсіпорындардағы еңбек ресурстары көрсеткіштер жүйесіннің аналитикалық мүмкіндіктері; статистикалық есепке алу және негізгі активтер 

талдау; айналым активтертерін статистикалық зерттеу; өнімді шығару статистикасы; сапаны бақылаудың статистикалық әдістері;бизнес-

сектор шығындары көрсеткіштерінің жүйесі; бизнес-сектор қаржы нәтижесінің көрсеткіштері және ақпараттық қажеттіліктері; кәсіпкерлік 

және бизнес-демография статистикасы; кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі туралы статистикалық ақпарат құрылымы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- бизнес-статистиканың негізгі ұғымдарын; 

- бизнес-секторда жүйесін есепке алу және талдау; 

- бизнес-статистиканың сандық көрсеткіштер жүйесін. 

Меңгеруі керек:  

- кәсіпорынның негізгі және айналым активтеріне статистикалық талдау жүргізуді; 

- бастапқы статистикалық есепке алу құжаттармен жұмыс істеуді; 

- құбылыстардың статистикалық модельдің құру және оларды тәжірибеде қолдануды. 

Дағдылануы керек:  

- одан әрі талдау мақсаттары үшін статистикалық ақпаратты жүйелендіруге; 

- динамикалық қатарларды талдау және болжауға; 

- негізгі экономикалық-статистикалық көрсеткіштері есептеуге. 

Құзыретті болу:  

статистикалық көрсеткіштер көмегімен    нарық жағдайы сипаттамаларын сандық негіздерін зерттеуге. 

 

Дисциплина дает комплексное представление о сопоставимых и репрезентативных статистических данных о рыночном секторе 

экономики, поможет сформировать навыки выбора и применения методов статистического анализа, соответствующих экономическому 

содержанию и статистической структуре данных. 

Цель – изучение основ количественной характеристики рыночной ситуации с помощью статистических показателей, проведения их 

исследований и прогнозирования.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: cущность бизнес-статистики;учетная система бизнес-статистики; 

аналитические возможности системы показателей ресурсов труда на предприятиях;статистический учет и анализ основных 

активов;статистическое изучение оборотных активов;статистика выпуска продукции;статистические методы контроля качества;система 

показателей издержек бизнес-сектора; показатели финансового результата и информационные потребности бизнес-сектора;статистика 

предпринимательства и бизнес-демография;структура статистической информации о внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные понятия бизнес-статистики; 

-систему учета и анализа в бизнес-секторе.; 

- систему количественных показателей в бизнес-статистике. 

Уметь: 

- провести статистический анализ основных и оборотных активов предприятия; 

- работать с документами первичного статистического учета; 



- строить статистические модели явлений и применять их на практике. 

Иметь навыки: 

- систематизации статистической информации для целей дальнейшего анализа; 

- анализа и прогнозирования динамических рядов; 

- расчета основных экономико-статистических показателей. 

Быть компетентным:  

в изучение основ количественной характеристики рыночной ситуации с помощью статистических показателей. 

 

Discipline gives a comprehensive picture of a comparable and representative statistics on the market economy, will help build the skills 

selection and application of methods of statistical analysis, the relevant economic content and statistical data structure. 

The goal - the study of the foundations of the quantitative characteristics of the market situation by using statistical indicators, conduct their 

research and forecasting. 

Contents: the nature of business statistics; the accounting system of business statistics the analytical capabilities of the system of indicators of 

labor resources in the enterprise. statistical recording and analysis of the underlying assets; the statistical study of current assets; statistics production; 

statistical methods for quality control; the system of indicators of costs of the business sector; indicators of financial results and the information needs 

of the business sector; statistics of entrepreneurship and business demography; the structure of the statistical information on the foreign economic 

activities of the enterprise. 

As a result of the discipline, students should: 

Know: 

- The basic concepts of business statistics; 

- The accounting system and analysis of the business sector .; 

- A system of quantitative indicators of business statistics. 

 To be able to: 

- A statistical analysis of the fixed and current assets of the company; 

- Work with primary documents statistics; 

- To build statistical models of phenomena and apply them in practice. 

Have skills: 

- Systematization of statistical information for further analysis; 

- Analysis and forecasting of time series; 

- Calculation of the basic economic and statistical indicators. 

Be competent:  

in the study of basic quantitative characteristics of the market situation with the help of statistical indicators. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Экономикалық теория  

Математика в экономике,Экономическая теория   

Mathematics in economics, Economic Theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бухгалтерлік есеп, Әлеуметтік-экономикалық статистикасы, Кәсіпорын экономикасы.  

Бухгалтерский учет, Социально-экономическая статистика, Экономика предприятия 



Accounting Socio-economic statistics, Economy of Enterprises 

 

Өндірістік саласының экономикасы 

Экономика производственной сферы 

The economy of the production sphere 

Бұл пән объективті экономикалық заңдарды, шарттар мен материалдық және еңбек тұратын оңтайлы құны бойынша жұмыс істейтін, 

ең үздік нәтижелерін қамтамасыз ететін факторларды өндіру саласындағы іс-шараларды және көріністерін зерттейді. 

Курстың мақсаты - оңтайлы құн бойынша жұмыс істейтін ең үздік нәтижелерін қамтамасыз ету, Объективті экономикалық заңдарды, 

шарттар мен факторларға өңдеуші секторының салаларында іс-шаралар мен көріністерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Курстың мақсаты мен міндетін. Қазақстанда өндірістік секторының салалық 

құрылымының  бәсекеге қабілеттілігі. Өнеркәсіптік саладағы басқаруды ұйымдастыру. Экономиканың өндірістік секторын орналастыру. 

Өнеркәсіптік секторындағы Мамандандыру және ынтымақтастық. өндіру және кәсіпорындардың мөлшерінің  концентрациясы. Өнеркәсіп 

секторын біріктіру. Өңдеуші секторы ресурстарының  өнеркәсібі. Өңдеуші секторы ресурстарының өнеркәсібі. Қазақстан Республикасының 

ұлттық экономиканың инвестициялық және инновациялық даму стратегиясы. Қазақстан Республикасының өнеркәсіп секторындағы 

фискалдық саясаты. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- функциялар, өңдеуші сектор салаларының рөлі мен орнын, сондай-ақ жалпы алғанда ұлттық экономиканың дамуын; 

- шот секторының  мамандануы ескеріліп, нарық жағдайында ұлттық экономиканың нақты секторындағы экономикалық қызметті 

ұйымдастыру процестерін; 

- өнеркәсіп және микро деңгейіндегі өнеркәсіп кешені  түрлі салаларының бақылау және басқару нысандары мен әдістерін; 

Менгеруі керек: 

- салалық мамандандыру негізінде нарықтық экономика өнеркәсіптік секторындағы экономикалық қызмет мәселелерін; 

Дағдылануы керек: 

- өндірістік секторының салаларының жұмыс істеуіндегі экономикалық талдауын; 

Құзыретті болу:  

өндірістік саладағы кәсіпорынды басқару ұйымдастыруға. 

 

Данная дисциплина изучает действия и проявления в производственной сфере объективных экономических законов, условий и 

факторов, обеспечивающих достижение наилучших результатов функционирования при оптимальных затратах овеществленного и живого 

труда. 

Цель курса - является изучение действия и проявления в отраслях производственного сектора объективных экономических законов, 

условий и факторов, обеспечивающих достижение наилучших результатов функционирования при оптимальных затратах. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Предмет и задачи курса. Конкурентоспособность отраслевой структуры 

производственной сферы Казахстана. Организация управления в производственной сфере. Размещение производственного сектора 

экономики. Специализация и кооперирование в производственной сфере. Концентрация производства и размеры предприятий. 

Комбинирование в производственной сфере. Ресурсы отраслей производственного сектора. Ресурсы отраслей производственного сектора. 

Инвестиционно-инновационная стратегия развития национальной экономики Республики Казахстан. Финансово-бюджетная политика в 

производственной сфере Республики Казахстан 



В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

- функции, места и роли отраслей производственного сектора, а также развития национальной экономики в целом;; 

- процессы организации экономической деятельности в реальном секторе национальной экономики в условиях рынка с учетом 

отраслевой специализации; 

- формы и методы регулирования и управления различных отраслей производственного комплекса, как на уровне отрасли, так и на 

микроуровне; 

Уметь: 

- вопросы экономической деятельности в производственной сфере в условиях рыночной экономики с учетом отраслевой 

специализации; 

Иметь навыки: 

- проведения экономического анализа функционирования отраслей производственного сектора; 

Быть компетентным: 

в организации управления предприятием в производственной сфере. 

 

This discipline studies the actions and manifestations in the sphere of production of objective economic laws, conditions and factors ensuring 

the achievement of the best results of functioning at optimum cost materialized and living labor. 

The aim of the course - is the study of the actions and manifestations in sectors of the manufacturing sector of objective economic laws, 

conditions and factors that achieve the best results of functioning at optimum cost. 

Contents includes basic sections: Scope and objectives of the course. The competitiveness of the branch structure of the production sector of 

Kazakhstan. Management in the production sphere. Placement of the productive sector of the economy. Specialization and cooperation in the industrial 

sector. The concentration of production and size of enterprises. Combining in the industrial sector. Resources industries of the manufacturing sector. 

Resources industries of the manufacturing sector. Investment and innovation strategy of the national economy of the Republic of Kazakhstan. Fiscal 

policy in the industrial sector of the Republic of Kazakhstan 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- A modern project management methodology; 

- Advanced software tools and techniques used in project management; 

- The basic tools of controlling the project; 

To be able to: 

- To design and evaluate the effectiveness of existing project management systems 

Have skills: 

- Independent management of uncomplicated projects; 

- Participation in the work of teams in complex projects. 

Be competent: 

in the organization of management of the enterprise in the manufacturing sector. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономистерге арналған математика. Экономикалық теория  

Математика в экономике,Экономическая теория   



Mathematics in economics, Economic Theory  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бухгалтерлік есеп, Әлеуметтік-экономикалық статистикасы, Кәсіпорын экономикасы.  

Бухгалтерский учет, Социально-экономическая статистика, Экономика предприятия 

Accounting Socio-economic statistics, Economy of Enterprises 

 

Маркетинг 

Маркетинг 

Marketing 

Маркетинг - нарықтың кәсіби қызметкерлерін дайындау үрдісінде негізгі пәндердің бірі болып табылады.  

Пәннің мақсаты - теориялық негіздері мен санатты тұжырымдамалық маркетингтік аппаратарды зерттеу және қолдану элементтері 

мен кәсіпорындардың маркетингтік қызметінің принциптерін практикалық дағдыларын меңгеру. 

Мазмұны: теориялық негіздері және маркетинг тұжырымдамасы; менеджмент және маркетинг бақылау; нарықтық сегменттеу және 

болжау өнім; маркетинг жүйесіндегі сауда саясаты; баға және баға стратегиясы. тарату жүйесі мен өнім тарату; өнімдер мен қызметтердің 

насихаттау; ақпараттық жүйесін және маркетинг зерттеулер; маркетинг қоршаған ортаны қорғау және оның құрамдас бөліктері; 

стратегиялық маркетинг жоспарлау. 

Пәнді оқу нәтижесінде, студент тиіс: 

Білу қажет: 

 негізгі нарықтық ұғымдар; 

 түрлері және маркетинг міндеттері 

 маркетингтік басқарудың ұйымдастыру формалары; 

 рәсімдер мен маркетингтік зерттеулер әдістері; 

 компанияның жұмыс істеуі маркетингтік ортасы; 

 стратегиялық маркетингтік жоспарлау тәртібі; 

 әсіресе clientelistic нарықтары. 

Істей алу қажет: 

 анықтау маркетингтік міндеттерді шешуге сұраныстың әр түрлі деңгейлеріне сәйкес; 

 тауарларды түрлі түрлері үшін мақсатты нарықтардағы iрiктеудi жүзеге асыруға; 

 тұтынушылардың мінез елеулі факторларды анықтау үшін 

Дағдыларды меңгеру: 

 бастапқы деректерді алу арқылы нарықтық зерттеулер жүргізу; 

 құралдары маркетинг дамуына; 

 нарықтағы тауарларды насихаттау. 

Құзыретті болу: 

кәсіпорын қызметінде  маркетингтің теориялық және практикалық негіздерін зерттеуде. 

 

Маркетинг - является одной из основных дисциплин в процессе профессиональной подготовки сотрудников рынка. 



Цель дисциплины - изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата маркетинга, а также овладение 

практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга в деятельности предприятий.  

Содержание дисциплины: теоретические основы и концепции маркетинга; управление и контроль маркетинга; сегментирование 

рынка и прогнозирование товара; товарная политика в системе маркетинга; ценообразование и ценовые стратегии; система распределения и 

товародвижения. продвижение товаров и услуг; система маркетинговой информации и маркетинговых исследований; маркетинговая среда и 

ее составляющие; стратегическое планирование маркетинга; 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные рыночные понятия; 

 виды и задачи маркетинга; 

 организационные формы управления маркетингом; 

 процедуру и методы маркетинговых исследований; 

 маркетинговую среду функционирования фирмы; 

 процедуру стратегического планирования маркетинга; 

 особенности клиентурных рынков. 

Уметь: 

 определить задачи маркетинга соответственно различным уровням спроса; 

 осуществить отбор целевых рынков для различных видов товаров; 

 выявить значимые факторы в поведении потребителей 

Иметь навыки: 

 проведения маркетинговых исследований посредством получения первичных данных; 

 разработки инструментария маркетинга; 

 продвижения товара на рынке. 

Быть компетентным:  

в изучении теоретических и практических основ маркетинга в деятельности предприятий. 

 

The purpose of the discipline - the study of theoretical fundamentals and categorical conceptual marketing apparatus and the mastery of 

practical skills of application elements and principles of marketing activity of the enterprises. 

Contents: theoretical foundations and concepts of marketing;мanagement and control of marketing. мarket segmentation and forecasting 

product; trade policy in the marketing system; pricing and pricing strategies; the distribution system and product distribution; promotion of products 

and services; marketing information system and marketing research; marketing environment and its components; strategic marketing planning. 

As a result of studying the discipline, students should: 

To know: 

 basic market concepts; 

 types and objectives of marketing; 

 organizational forms of marketing management; 

 procedures and methods of marketing research; 



 marketing environment of functioning of the company; 

 procedure of strategic marketing planning; 

 especially clientelistic markets. 

To be able to: 

 define marketing tasks correspond to different levels of demand; 

 carry out the selection of target markets for various types of goods; 

 to identify significant factors in consumer behavior 

Have skills: 

 conducting market research by obtaining primary data; 

 the development of tools marketing; 

 promotion of the goods on the market. 

Be competent:  

in the study of the theoretical and practical foundations of marketing in the activity of enterprises. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Математика для экономистов, Микроэкономика, Основы права 

Economic Theory, Mathematics foreconomists, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Инновациялық экономика ,Кәсіпорын құнын бағалау 

Экономика предприятия, Инновационная экономика, Оценка стоимости предприятия 

Economy of Enterprises, Innovative economy, Evaluation of a company 

 

Кәсіпорын қызметінің нарықтық негіздері 

Основы рыночной деятельности предприятия 

Fundamentalsoftheenterprisemarket 

Пән экономикалық болып табылады және экономика саласында маманданған студенттерге оқытылады. 

Пәннің мақсаты - іс жүзінде тауар нарықтарында компанияның теориялық негіздерін білу және оларды қолдану дағдыларын сатып 

алу. 

Мазмұны: негізгі нарықтық параметрлері; сұраныс, сұраныс компоненттері; бәсекеге қабілеттілігін бағалау; сұраныс пен сату 

ілгерілету қалыптастыру; орналастыру тауарлар. нарықтық сегменттеу; нарықтық стратегиясы; нарықты зерттеу; кәсіпорынның жұмыс 

нарықтық ортасы; тауар нарықтарындағы маркетингілік өнімдерін ұйымдастыру; кәсіпорын даму стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде, студент тиіс: 

Білу қажет: 

 негізгі нарықтық ұғымдар; 

 сұраныстың түрлері; 

 маркетингтік зерттеулер әдістері; 

 компанияның нарықтық ортаның жұмыс істеуін; 

 даму стратегиясы. 



Істей алу қажет: 

 нарығында сұранысқа жай-күйін анықтау үшін; 

 сегментіне нарығын  және нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын модельдеуге 

 нарықта өнімді орналастыру  

Дағдыларды меңгеру: 

 нарықтық зерттеулер жүргізу; 

 тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау. 

Құзыретті болу:  

кәсіпорынның нарықтық қызметінің теориялық негіздерін зерттеуде. 

Дисциплина является экономической и изучается студентами, специализирующимися в области экономики. 

Цель дисциплины - овладение знаниями теоретических основ деятельности предприятия на товарных рынках и навыками их 

применению на практике  

Содержание дисциплины: основные рыночные параметры. спрос, виды спроса; оценка конкурентоспособности; формирование спроса 

и стимулирование сбыта; позиционирование товара. сегментирование рынка; рыночные стратегии предприятия. исследования рынка; 

рыночная среда функционирования предприятия; организация сбыта продукции на товарных рынках; стратегии развития предприятия.  

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные рыночные понятия; 

 виды спроса; 

 методы исследования рынка; 

 рыночную среду функционирования фирмы; 

 стратегии развития предприятия. 

Уметь: 

 определять состояние спроса на рынке; 

 сегментировать рынок и моделировать поведение потребителей на рынке 

 позиционировать товар на рынке 

Иметь навыки: 

 проведения исследований рынка; 

 оценки конкурентоспособности товара. 

Быть компетентным:  

в изучении теоретических основ рыночной деятельности предприятия. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline - acquisition of knowledge of the theoretical foundations of the company in the commodity markets and the skills of 

their application in practice 

Contents: the main market parameters; demand, demand components; estimation of competitiveness; formation of the demand and sales 

promotion; positioning goods; market segmentation; market strategy. Market research; the market environment of functioning of the enterprise; 

organization of marketing products in the commodity markets; enterprise development strategy. 



As a result of studying the discipline, students should: 

To know: 

 basic market concepts; 

 types of demand; 

 methods of market research; 

 the functioning of the market environment of the company; 

 development strategy. 

To be able to: 

 to determine the state of demand in the market; 

 to segment the market and simulate the behavior of consumers in the market 

 to position the product on the market 

Have skills: 

 conducting market research; 

 assessment of the competitiveness of the goods. 

Be competent in:  

theoretical foundations of market activity of the enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Математика для экономистов, Микроэкономика, Основы права 

Economic Theory, Mathematics foreconomists, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Инновациялық экономика ,Кәсіпорын құнын бағалау 

Экономика предприятия, Инновационная экономика, Оценка стоимости предприятия 

Economy of Enterprises, Innovative economy, Evaluation of a company 

 

Жобаларды басқару 

Управление проектами 

Project management 

Пән мақсаты – студенттерге жобаларды басқару туралы, оның құрылымдық мүшелерімен таныстыру, жобаны басқару функциялары 

мен үрдістері туралы мәлімет беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бұл пән жобаларды басқару әдістерін зерттеп, оның басқарудың халықаралық 

стандарттарының құрылымы мен мазмұнын оқытады.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- жобаларды басқарудың заманауй әдістерін,қазіргі заманға сай бағдарламалық құралдар мен технологияларды, жоба контроллингінің 

негізгі құралдарын. 

Менгеруі керек: 

жобаның пәнді саласы мен құрылымын анықтау, жобаның тәуекелділігін талдау. 



Дағдылануы керек: 

күрделі емес жобаларды өздігінен басқару техникасы; күрделі жобалар кезінде командада жұмыс жасай алу қабілеті.  

Құзыретті болу:   

қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар мен технологиялар жобаларды басқаруда пайдалануға. 

 

Дисциплина изучает область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании 

между объёмом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками.  

Цель - дать студентам представление об управлении проектами, познакомить со структурой участников, процессов и функций 

управления проектами. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Методические основы и практические методы управления проектной 

деятельностью. Планирование, исполнение, контроль и завершение проектов. Управление качеством и стоимостью проекта. Управление 

изменениями реализуемого проекта. Управление рисками проекта. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- современную методологию управления проектом;  

- современные программные средства и технологии, используемые в управлении проектами;  

- основные инструменты контроллинга проекта; 

Уметь:  

- проектировать и оценивать эффективность существующих систем управления проектами 

Иметь навыки:  

- самостоятельного управления несложными проектами;  

- участия в работе команды в сложных проектах. 

Быть компетентным: 

в использованиисовременных программных средств и технологий в управлении проектами. 

 

The discipline studies the area of activity, during which defined and clear objectives of the project are achieved in balancing between the 

volume of work, resources, time, quality and risk. 

The goal - to give students an idea of the project management, to acquaint the participants with the structure, processes and functions of project 

management. 

Contents: Methodical bases and practical methods of Project Management. Planning, execution, control and completion of projects. Quality 

management and project cost. Change Management implemented the project. Project Risk Management. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- A modern project management methodology; 

- Advanced software tools and techniques used in project management; 

- The basic tools of controlling the project; 

To be able to: 

- To design and evaluate the effectiveness of existing project management systems 

Have skills: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8


- Independent management of uncomplicated projects; 

- Participation in the work of teams in complex projects. 

Be competent:  

in the use of modern software tools and technologies in project management. 

Пререквизиттер/Пререквизиты / Prerequisites  

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Математика для экономистов, Микроэкономика, Основы права 

Economic Theory, Mathematics foreconomists, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Инновациялық экономика ,Кәсіпорын құнын бағалау 

Экономика предприятия, Инновационная экономика, Оценка стоимости предприятия 

Economy of Enterprises, Innovative economy, Evaluation of a company 

 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары 

бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.  

Куртың мазмұны: «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас 

жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мңнез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде 

сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен 

құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті 

үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың 

көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. 

ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білуі тиіс: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете 

білу. 

Меңгеруі керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылануы керек: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Құзыретті болу: 

қоғамда құндылықтар жүйесін нығайту және қызмет саласындағы субъектілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүзеге 

асыратын, сыбайлас жемқорлыққа төзуге болмайтындықты бейнелейтін, сыбайлас жемқорлық құбылысына нөлдік төзімділікті құруға.  



 

Дисциплина «Основы формирования антикоррупционной культуры» изучаетя студентами в цлях формирования антикоррупционной 

культуры, выработке знани, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по 

сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению 

коррупции в студенческой среде. 

Содержание курса: Курс «Основы формирования антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия антикоррупционной 

культуры, механизмов совершенствования социально-экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной 

культуры,  правовового противодействия развитию корррупции в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, 

направленные на противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и 

ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию антикоруупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением.  

Иметь навыки: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и 

национальном контексте, анализом деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 

средах. 

Быть компетентными: 

в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы 

ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению коррупции. 

 

The discipline "Fundamentals of forming an anti-corruption culture" is studied by students in order to create an anti-corruption culture, the 

development of knowledge and skills in the field of combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption entities to preserve and strengthen the social 

value system that reflects intolerance of corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students. 

Course content: The course "Fundamentals of forming an anti-corruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-corruption culture 

and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter pravovovogo 

korrruptsii development in the Republic of Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of 

forming an anti-corruption culture in different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, 

religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt 

behavior. 

To be competent: 

in the activities carried out by the subjects of anti-corruption to preserve and strengthen the social value system that reflects intolerance of 



corruption, the establishment of zero tolerance to corruption phenomenon. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Дінтану, Философия, Кәсіпорын экономикасы 

Государственное регулирование экономики, Религиоведение, Философия Экономика предприятия 

Public regulation of economy, Religious studies, Philosophy Economy of Enterprises 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

Nationaltraditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген 

ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени құндылықтардың 

тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ 

мәдениетінің феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі түрлері мен әлеуметтік-мәдени 

аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; 

Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында болған дәстүрлі қоғамдардың 

мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде игеруі қажет: 

- дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, адамдардың өмір сүру салтын, өз әдет-ғұрыптарын, ұлттық ерекшеліктерін білу; қазақтардың 

этикалық және ділінің негіздері, оның негізгі ерекшеліктері: адалдық дәстүрі; ата-бабаларын жадында сақтау, отбасы мен балалардың 

үлкенге құрметі; басқа мәдениет өкілдері мен дін өкілдеріне деген төзімділік. 

- әр тараптар еркін байланысу барысында бір-бірін қалай қабылдайтыны туралы ой-тұжырым жасау, мәдени қарым-қатынас этикетін 

сақтау. 

- тұрақты даму стратегиясын жүзеге асырудың аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін қажетті Қазақстан мәдениетінің 

ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізуге дағдылану. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде келесі құзіреттілікті игеруі қажет: тәрбиелік, философиялық, коммуникативтік. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким уровнем национального самосознания на основе освоения 

ею духовного наследия казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической социализированности личности; пробудить 

интерес у студентов к проблеме ценностей казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов проявления феномена казахской культуры; 

характерные черты и сущности основных типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания современного культурного процесса в Республике 

Казахстан; основные этапы развития культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и сопредельных 



государств содружества, закономерности их функционирования и развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный 

костюм казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности; основы этикета и менталитет казахов, его 

основные черты: верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и детям; толерантность по 

отношению к другим культурам и религиям;   

- уметь свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают друг друга; владеть этикетом и культурой 

общения;  

- иметь навыки проведения научно-исследовательских работ в области культуры Казахстана, необходимых для решения 

аналитических и управленческих задач при реализации устойчивого развития. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: воспитательные, мировоззренческие, 

коммуникативные. 

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity based on the development of its spiritual heritage of the 

Kazakh and other peoples of the Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the interest of students to the 

problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh culture and civilization in their historical and methodological development; 

disclose the specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and nature of the basic types and subcultures of 

the modern Kazakh society in the socio-cultural aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic 

stages development of culture of traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth states, the laws of 

their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in 

the national culture. 

As a result of the development of discipline a student must: 

- to know the traditions and customs, way of life of the people, his customs, national characteristics; the basics of etiquette and mentality of the 

Kazakhs, its main features: loyalty to tradition; respect for the memory of ancestors, your family, the eldest in the family and children; tolerance 

towards other cultures and religions. 

- be able to communicate freely, to have an idea about how the sides perceive each other, own etiquette and culture of communication; 

- have the skills conduct research projects in the culture of Kazakhstan, required to solve analytical and management tasks in the 

implementation of sustainable development. 

As a result of the development of the discipline the student mastering the following competencies: educational, worldview, communicative.  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Дінтану, Философия, Кәсіпорын экономикасы 

Государственное регулирование экономики, Религиоведение, Философия Экономика предприятия 

Public regulation of economy, Religious studies, Philosophy Economy of Enterprises 

 



Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 

Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі қарастырылады 

Мақсаты: белгілі философиялық мәселелерін дүниеге деген көзқарасты әлеуметтік және дара түсіну және талдауға студенттерды 

үйрету 

Пәннің мазмұны: Теориялық-методологиялық негіздері саясатын этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім. Типология 

саясатындағы этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім. Этноұлттық саясат әдіснамасы және оның негізгі концептердің: 

этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім. Ұқсастық мән мәтініндегі этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім 

қиындықтары. Қазақстан этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімдегі оның қоғамдық-саяси институтализациясы. Ұлттық құрылыс 

саласындағы халықаралық стандарттарды этносаралық толеранттылықтың шетелдік тәжірибесі. Қазақстан Республикасының этноұлттық 

саясаты мен бастамалары: жаңа парадигмалар халықаралық ынтымақтастығы. 

Білуі тиіс: толеранттылықтың теориялық негіздері, Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің қағидалары. 

Меңгеруі тиіс: күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі белгілі бір жағдайды ойластыруға діни көзқарасты қолдану.  

Оқу дағдылары: басқа адамның көзқарасын түсіну және бағалау қабілеттігі, мұсылмандық әлеммен және Батыс арасындағы 

диалогтың дамуы жайлы тура негізделген қорытындылар негізінде толық емес ақпараттың негізінде шешім қабылдау.  

Әлемдік көзқарастағы пән қалыптастыру құзыреттілігі: мағыналы-бағалы, интегративті. 

 

В курсе рассматривается Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия. 

Цель – научить магистрантов понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы. 

Содержание дисциплины: теоретико-методологические основы политики межэтнической толерантности и общественного согласия; 

типологии политики межэтнической толерантности и общественного согласия; методология этнонациональной политики и ее основных 

концептов: межэтнической толерантности и общественного согласия; проблема идентичности в контексте межэтнической толерантности и 

общественного согласия; казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия, ее общественно-политическая 

институтализация; зарубежный опыт национального строительства и международные стандарты в области межэтнической толерантности; 

этнонациональная политика и инициативы Республики Казахстан: новые парадигмы международного сотрудничества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические основы толерантности; принципы межконфессионального согласия в Казахстане; 

- уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности;  

- иметь навыки: способность понимать и ценить чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, принятие решений на основе 

неполной информации на основе четко обоснованных выводов  о развитии диалога между мусульманским миром и Западом.  

Дисциплина формирует мировоззренческую компетентность: ценностно-смысловую, интегративную. 

 

The Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent is considered 

The purpose - to teach undergraduates to understand and analyze the philosophical, socially and personally meaningful philosophical problems 

Theoretical and methodological foundations of the policy of ethnic tolerance and social harmony. Typology of policies of ethnic tolerance and 

social harmony. Methodology of ethnic policy and its basic concepts: interethnic tolerance and social harmony. The problem of identity in the context 



of inter-ethnic tolerance and social harmony. Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony, its socio-political institutalizatsiya. 

Foreign experience in the construction of national and international standards in the field of inter-ethnic tolerance. Ethno-national policy and initiatives 

of the Republic of Kazakhstan: a new paradigm for international cooperation 

Knowledge of the theoretical basis of tolerance; principles of interfaith harmony in Kazakhstan.  

Аbility: use religious studies approach to understanding the specific situations of the daily life and professional activities. 

Skills: The ability to understand and appreciate another's point of view, to seek cooperation, decision-making on the basis of incomplete 

information on the basis of well-founded conclusions about the development of dialogue between the Muslim world and the West; 

Discipline forms the ideological competence: value and meaning, integrative 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Дінтану, Философия, Кәсіпорын экономикасы 

Государственное регулирование экономики, Религиоведение, Философия Экономика предприятия 

Public regulation of economy, Religious studies, Philosophy Economy of Enterprises 

 

Дінтану  

Религиоведение 

Religious studies 

Пән діннің пайда болуын, дамуын, қызмет етуінінің заңдылықтарын, діни тілдің тануға, діни сенімнің тұғырын анықтауды, 

рационалдық пен нақтылықты, діннің табиғаты мен қызметін оқытады. 

Мақсаты - діннің әлемдегі қатынасу әдісінің ерекшеліктерін қалыптастыруды, діннің алатын орны мен маңыздылығын оқыту.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Дін адамзат өміріндегі әлемдік мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Діннің пайда болу, дамыту, қалыптастыру заңдылықтары. Діннің әртүрлі компонеттерін. Діннің мәдениеттің басқасаласымен байланысы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: дінтанудың негізгі категорияларын; әлемдік діндердің ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасындағы дін 

жағдайларын; 

Меңгеруі керек: кез келген діни мәселелерге деген көзқарасын дәлелді, нақты және түсінікті жеткізе білу; бөлек ұстанымды 

толерантты қабылдай білуді; 

Дағдылануы керек: діни құбылыстар мен үрдістерді  талдай алуды; діни танымдық әдебиетпен жұмыс жасай білуді.  

Құзыретті болу: 

әлемдік және ұлттық діндерде, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайларда, толеранттылық және діни төзімділік қалыптастыру 

қолдану әдістеріне. 

 

Дисциплина изучает закономерности возникновения, развития и функционирования религии; стремится понять смысл религиозного 

языка; определить статус религиозных верований, условия их обоснованности, рациональности и истинности; охарактеризовать   природу и 

функциирелигиозного опыта. 

Цель - сформировать понимание особенностей религиозного способа отношения к миру, места и роли религии в современном мире. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Религия как часть мировой культуры человечества. Закономерности 

возникновения, развития и функционирования религии. Строение и различные компоненты религии. Взаимосвязь и взаимодействие религии 

и других областей культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории религиоведения; особенности мировых религий и религиозной ситуации в Республике Казахстан; 

Уметь: аргументировано, доказательно высказывать и обосновывать собственный взгляд на ту или иную религиоведческую 

проблему; толерантно воспринимать иную позицию; 

иметь навыки: анализа религиозных явлений и процессов; работы с религиоведческой литературой. 

Быть компетентным: 

в мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в современном Казахстане, в применении методов 

формирования толерантности и веротерпимости. 

 

The discipline studies the laws of the origin, development and functioning of religion; seeks to understand the meaning of religious language; 

determine the status of religious belief, the conditions of their validity, rationality and truth; describe the nature and function of religious experience. 

The goal - to generate understanding of the religious way of relating to the world, the place and role of religion in the modern world. 

Contents: Religion as part of a global culture of mankind. Laws of the origin, development and functioning of religion. The structure and 

different components of religion.The relationship and interaction of religion, culture and other areas. 

As a result of study of discipline a student must: 

know: main categories of religion; characteristics of world religions and religious situation in the Republic of Kazakhstan; 

to be able to: argue convincingly express and justify their own view on this or that theological problem; tolerance to take a different position. 

have skills: analysis of religious phenomena and processes; work with theological literature. 

Be competent: 

in the world and the main national religions, the religious situation in the modern Kazakhstan, in the application of methods of format ion of 

tolerance and toleration. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Инновациялық экономика 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Инновационная экономика 

Economy of Enterprises, Entrepreneurship,Innovative economy 

 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Государственное и местное управление 

State and local government 

Пән ҚР мемлекеті мен аймақтарының әлеуметтік және экономикалық аумағын дамытуды басқару қызметін оқытады, әлеуметтік-

экономикалық талдай білу  түсінігін  қалыптастырады және әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту үшін шешім қабылдауды 

оқытады.  



Мақсаты-мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуының тарихи динамикасын оқытады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Мемлекеттік экономикалық саясаттың шараларының  жүйесінің мәселелерін 

методологиялықәректпен оқыту. Мемлекеттік аппараттың қалыптастыру кезеңдері. Мемлекеттік басқарудың құрылымдық  бөлімшелерімен 

қызметтерін оқыту. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет:мемлекеттік әкімшілік жүйенің ұйымдатыру мен зертеудің әрекетін;мемлекеттік әкімшілік ұйымның 

қағидаттарын;мемлекеттік басқарудың мазмұны мен құрылымын; 

істей алу қажет:мемлекеттік  және жергілікті басқарудың жүйесін, құрылымын мен үрдісін анықтауды,қалыптастыруды; 

дағдыға ие болу: мемлекеттік әкімшіліктің деңгейы мен органын құруды;саяси әкімшілік динамикасының мәселелерін анықтауды.  

Құзыретті болу:  мемлекет  пен  аймақтың экономика мен әлеуметтік сала дамуын білуге . 

 

Дисциплина изучает управленческую деятельность в сфере экономики и социального развития страны и регионов,дает представление 

об анализе социально-экономического развития регионов РК и принятия решений по улучшению социально-экономического положения в 

регионах РК. 

Цель - изучить историческую динамику становления системы государственного управления. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Методологический подход к изучению проблем, лежащих в основе 

системы мер государственной экономической политики. Основные этапы формирования государственного аппарата. Функции и 

структурные звенья государственного управления.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:подходы к организации и исследованию государственных административных систем; принципы государственной 

административной организации; состав и содержание основных функций государственного управления; 

уметь:определять, формулировать и анализировать проблемы системы, структуры и процесса государственного и местного 

управления; 

иметь навыки:построения уровней и органов государственной администрации; выявления проблем политико-административной 

динамики. 

Быть компетентным в сфере экономики и социального развития страны и регионов. 

 

The discipline studies the management activities in the economic and social development of countries and regions, giving a presentation on the 

analysis of socio-economic development of Kazakhstan and decision-making to improve the socio-economic situation in the regions of Kazakhstan. 

The goal - to study the historical dynamics of the formation of government. 

Contents: The methodological approach to the study of the problems underlying the system of measures of state economic policy. The main 

stages of the formation of the state apparatus.The functions and structural units of government. 

As a result of study of discipline a student must: 

know:approaches to the study of government and administrative systems;the principles of public administration organizations; the composition 

and content of the basic functions of government; 

tobeableto:identify, formulate and analyze the problems of the system, the structure and process of state and local government; 

have skills:levels of construction and public administration;identify issues of political and administrative dynamics.  

Be competent in the field of economy and social development of countries and regions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 



Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Инновациялық экономика 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Инновационная экономика 

Economy of Enterprises, Entrepreneurship,Innovative economy 

 

Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару 

Местное управление и самоуправление 

Local government and self-government 

«Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару» пәні территориялық басқарудың әр деңгейлері мен жүйелерінің буындары туралы жалпы 

түсінік береді.  

Мақсаты - студенттердің жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруы туралы түсініктерін қалыптастыру және оның жалпы жүйе 

екендігін көрсету, мақсатты шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін ойды қалыптастыру, сонымен қатар, әкімшілік-территориялық 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуымен байланысты жағдайларды түсіндіру, пәннің мемлекеттік деңгейдегі маңызын 

студенттерге жеткізе білу болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   Территориялық басқару ілімін дамыту. Территориялық басқарудың негізгі 

типтері. Әкімшілік-территориялық аймақтар. Жергілікті шаруашылықтың табиғаты. Жергілікті шаруашылықтың құрылымы. Жергілікті 

шаруашылықтың түрлері. Жергілікті шаруашылықтың ресурстары. Әкімшілік-территориялық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы және оны бағалау. Жергілікті бюджет. Жергілікті өзін-өзі басқару. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару.  

Әкімшілік-территориялық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын кешенді басқару.  

Пәнді оқу барысында студент: 

білу керек: территориялық басқарудың ілімі мен үлгілері;жергілікті билік пен оның органдарының қызмет етуінің 

механизмдері;жергілікті өзін-өзі басқарудың қағидалары мен ұйымдастыру формалары;жергілікті шаруашылықтың қызмет етуі мен оны 

реттеудің механизмдері; 

істей білу керек:жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру саласында алынған білімді себеп-салдар байланысын анықтауда 

пайдалану;жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру жағдайларын, үрдістерін, механизмдерін, нәтижелері мен тиімділігін өзіндік талдау 

мен бағалау;басқару шешімдерін негіздеу үшін жергілікті шаруашылықтардың жағдайын өзіндік талдау мен бағалау;басқару шешімдерінің 

нәтижелігін өзіндік талдау мен бағалау; 

дағдыларға ие болу керек:жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру саласындағы оқу, ғылыми әдебиет, статистикалық мәліметтер 

және нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс жасай білу;жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру бойынша тезистер, құрылымдық-

логикалық сызбалар, кестелер жасай білу. 

Құзыретті болу: шекаралық басқару ілімін қолдана білуге. 

 

Дисциплина «Местное управление и самоуправление» дает общее представление о различных уровнях и ветвях системы 

территориального управления.  

Цель курса - сформировать у студентов представление о местном управлении и самоуправлении как о целостной системе, 

обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с социально-экономическим развитием административно-



территориального образования, и их реализацию; имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой взаимодействуют в 

рамках единого правового, экономического и финансового пространства региона и страны. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: развитие теории территориального управления. Основные типы 

территориального управления. Административно - территориальные образования. Природа местного хозяйства.  Структура местного 

хозяйства. Виды местных хозяйств. Ресурсы местного хозяйства. Социально-экономический потенциал административно-территориального 

образования и его оценка.  Местные бюджеты. Местное самоуправление. Местное государственное управление в Республике Казахстан. 

Управление комплексным социально-экономическим развитием административно - территориального образования. Местное 

самоуправление в Республике Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теорию и модели территориального управления;механизмы функционирования местной власти и ее органов;принципы и 

формы организации и развития местного самоуправления;механизмы функционирования местного хозяйства и его регулирования; 

уметь: использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей для решения проблем местного 

управления;самостоятельно анализировать и оценивать состояние местного хозяйства для обоснования управленческих 

решений;самостоятельно анализировать и оценивать результативность управленческих решений, прогнозировать их последствия;  

владеть навыками: работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в 

области местного самоуправления;составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам в области местного 

самоуправления. 

Быть компетентным в применении теории территориального управления. 

 

Discipline «Local government and self-government» gives an overview of the various levels and branches of Territorial Administration. 

The purpose of the course - to form studentov understanding of local government and self-government as tselostnoy system that provides 

targeted decision-making related to socio-economic development of the administrative-territorial entity, and their implementation; has a complex 

hierarchical structure, kotoroy elements interact within a single legal, eko¬nomicheskogo and financial space in the region and the country. 

Course content: development of the theory of territorial administration. The main types of territorial administration. Administrative - territorial 

units. The nature of the local economy. The structure of the local economy. Types of local farms. The resources of the local economy. The socio-

economic potential of administrative-territorial unit and its evaluation. Local budgets. Local government. Local governance in Kazakhstan. 

Management of complex socio-economic development of the administrative - territorial unit. Local government in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

know:theories and models of territorial administration;mechanisms of functioning of local government and its agencies;principles and forms of 

organization and development of local self-government;mechanisms of functioning of the local economy and its regulation; 

to be able to:use the knowledge in identifying cause-effect relationships to solve problems of local governance;independently analyze and 

evaluate the state of the local economy to support; management decisions;independently analyze and evaluate the impact of management decisions, to 

predict their consequences; 

own skills:work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts in the field of local self-

government;compilation of abstracts, structural logic, tables of issues in the field of local government. 

Be competent in the application of territorial control theory. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 

Основы права, Современная история Казахстана, Культурология 



Basics of Law, The modern history of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Инновациялық экономика 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Инновационная экономика 

Economy of Enterprises, Entrepreneurship,Innovative economy 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование экономики 

Public regulation of economy 

Пән экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен ұйымдастырушылық негіздерін қарастырады. 

Мақсаты - нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдың әр 

түрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдау, Қазақстанның экономикалық болашақ дамуы мен 

мәселелерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның объектісі, 

экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері, экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық 

негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі, өтпелі экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары, экономиканы мемлекеттік реттеу 

қызметінің басты сатысы әлеуметтік экономикалық болжау мен жоспарлау, ғылыми – техникалық прогрестің бағыттары мен оны 

жеделдетудегі мемлекеттің ролі, халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу, мемлекеттің инвестициялық – 

саясатының қалыптасуы мен оны жүзеге асыру механизмдері. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жүйесі, экономиканы 

реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері, Қазақстан аймақтарының  әлеуметтік - экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу, мемлекеттің табиғатты 

қорғау және сыртқы экономикалық іс - әрекеттерін реттеу. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі мен оның мәнін, мемлекеттің экономикалық рөлі мәселелері 

бойынша негізгі ғылыми бағыттарды, нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын, экономикалық 

циклдың әртүрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдауды, ұлттық экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әдістері мен құралдарын талдай алу. 

Меңгеруі керек: экономиканы мемлекеттік реттеу пәнінде  қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, 

қорытынды жасауға мүмкіндігі болуы қажет. Атап айтқанда, мемлекеттік реттеу механизмдерін, мемлекеттік реттеуге қатысты жалпы 

экономикалық  жағдайларды зерттеуі және меңгеруі тиіс. 

Дағдылануы керек:  нарықтың қызмет ету жағдайында басқару шешімдерін қабылдаудың практикалық және ғаламдану жағдайында 

қазіргі әлемнің экономикалық мәселелеріне дербес баға беруге.  

Құзыретті болу:  

экономиканы мемлекеттік реттеуде және мемлекеттің экономикалық саясаттын талдауда және бағалауда. 

 

Дисциплина рассматривает теоретические основы, базовые  концепции о роли государства в экономике, механизмы государственного 

регулирования экономики, формы взаимодействия правительства и бизнеса. 

Цель курса - формирование у студентов умений и навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

государственного регулирования экономики и экономической политики государства. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: анализ роли государства в экономике, система государственного 

регулирования экономики, анализ методов и инструментов государственного воздействия, применяемых на разных фазах экономического 

цикла, изучение проблем и перспектив экономического развития Казахстана, научно-теоретические основы государственного регулирования 

экономики, методология государственного регулирования экономики, организационные основы государственного регулирования 

экономики, зарубежный опыт государственного регулирования экономики, экономический рост: основные факторы и меры государства по 

его обеспечению, формирование и механизмы осуществления инвестиционной политики государства, государственное регулирование 

рациональной занятости и социальная защита населения, бюджетно-налоговые методы государственного  регулирования экономики, 

денежно-кредитная политика государства, государственные меры по эффективному использованию земельных ресурсов и регулирование 

природоохранной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  ключевые понятия, теоретические основы, базовые концепций о роли государства в экономике, государственного регулирования 

экономики, взаимодействия правительства и бизнеса; 

- основные закономерности функционирования системы государственного регулирования экономики; 

- основные механизмы государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей в области государственного регулирования 

экономики, между развитием государства, экономики и бизнеса; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного 

регулирования экономики. 

Иметь  навыки: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов, структурно-логических схем, таблиц, составления и анализа ответов на вопросы. 

- анализа и оценки сложных и разнообразных явлений государственного регулирования экономики и экономической политики 

государства. 

Быть компетентным:  

в анализе и оценке государственного регулирования экономики и экономической политики государства. 

 

The course examines the theoretical foundations, the basic concepts of the role of government in the economy, the mechanisms of state 

regulation of the economy, forms of cooperation between government and business. 

An aim is forming for the students of abilities and skills of independent analysis and estimation of the difficult and various phenomena of 

government control of economy and economic politics of the state. 

Course content: analysis of methods and instruments of state influence for the different phases of the economic cycle, the study of the problems 

and prospects of economic development of Kazakhstan. Scientific-theoretical bases of state regulation of the economy. Methodology of state regulation 

of the economy. Organizational bases of state regulation of the economy. Foreign experience of state regulation of the economy. Economic growth: 

key factors and government measures for securing it. Formation and mechanisms for the implementation of the investment policy of the state. State 

regulation of rational employment and social protection of the population. Fiscal methods of state regulation of the economy. Monetary policy. 

Government measures for the effective use of land resources and environmental management. 

As a result of studying of discipline the student has to:  



Nobility: 

- key concepts, theoretical bases, basic concepts about a role of the state in economy, state regulation of economy, interaction of the 

government and business; 

- main regularities of functioning of system of state regulation of economy; 

- main mechanisms of state regulation of economy. 

To be able: 

- to use the gained knowledge at identification of relationships of cause and effect in the field of state regulation of economy, between 

development of the state, economy and business; 

- independently to analyze and estimate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of state regulation of economy. 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and analysis of answers to questions. 

To be competent: 

in the analysis and evaluation of state regulation of economy and economic policy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика,Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Основы права 

Economic Theory, Mаcroeconomics, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпкерлік, Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Бизнес планирование на предприятии, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship, Business planning at the enterprise,Investment activities of the company 

 

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование регионального развития 

State regulation of the regional development 

Пән экономикалық ойлау мен білім беруді аймақтандыруға мүмкіндік береді. Курс аймақтық дамуды реттеудің теориялық негіздерін, 

аймақтық дамуды реттеудің негізгі тұжырымдаламарын, аймақтық дамуды реттеу формаларын қарастырады.  

Мақсаты - аймақтық дамуды реттеудің теориялық негіздері мен тәжірибелік аспектілерін зерттеу болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:   аймақтық экономика теориясы мен оны реттеу. Қазіргі аймақтық даму 

концепциялары. Мемлекеттің өндірістік күштерінің орналастыру теориясы. ҚР экономикасының территориалдық-салалық құрылымы. 

Аймақтық талдау әдістері. Аймақтарды типологизациялау. Аймақтық дамуды реттеудің шетелдік тәжірибесі. ҚР аймақтық дамуын реттеу.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- аймақтық дамуды реттеудің теориялық негіздері, негізгі концепциялары; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді жүзеге асырудың негізгі заңдылықтары; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдері. 

Меңгеруі керек:  

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру саласында алынған білімді себеп-салдар байланысын анықтауда пайдалану; 



- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді тиімді жүзеге асырудың жағдайларын, үрдістерін, механизмдерін, нәтижелері мен 

тиімділігін өзіндік бағалау мен талдау. 

Дағдылануы керек:  

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеуді саласындағы оқу, ғылыми әдебиет, статистикалық мәліметтер және нормативтік-құқықтық 

актілермен жұмыс жасай білу; 

- аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу бойынша тезистер, құрылымдық-логикалық сызбалар, кестелер жасай білу. 

Құзыретті болу: 

күрделі және алуан түрлі құбылыстарды өңірлік дамуда мемлекеттік реттеу, мемлекеттік реттеудің нысандары мен әдістерін өңірлік 

дамуда қолдануды талдауа және бағалауда.  

 

Курс рассматривает теоретические основы, базовые концепции государственного регулирования регионального развития, механизмы 

государственного регулирования регионального развития, формы регулирование регионального развития. 

Цель курса – изучить теоретические основы и практические аспекты государственного регулирования регионального развития. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теории региональной экономики и регулирования. Современные 

концепции регионального развития. Теория размещения производительных сил страны. Территориально-отраслевая структура экономики 

РК. Методы регионального анализа. Типологизация регионов. Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития. 

Регулирование регионального развития в РК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  ключевые понятия, теоретические основы, базовые концепций регионального развития и его государственного регулирования; 

- основные закономерности функционирования системы государственного регулирования регионального развития; 

- основные механизмы государственного регулирования регионального развития; 

уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей в области государственного регулирования 

регионального развития; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного 

регулирования регионального развития; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами в области 

государственного регулирования регионального развития; 

- составления тезисов, структурно-логических схем, таблиц по вопросам государственного регулирования регионального развития. 

Быть компетентным: 

в анализе и оценке сложных и разнообразных явлений государственного регулирования регионального развития, в применении форм 

и методов государственного регулирования регионального развития. 

 

The study of this discipline contributes to regionalization of economic thinking and education. The course examines the theoretical foundations, 

the basic concepts of state regulation of regional development, mechanisms of state regulation of regional development, forms of regulat ion of regional 

development. 

The purpose of the course - to explore the theoretical foundations and practical aspects of state regulation of regional development. 



Course content: Theory of the regional economy and regulation. The modern concept of regional development. The theory of productive forces 

of the country. Territorially-economic structure of Kazakhstan. Methods of regional analysis. Typology of regions. Foreign experience of state 

regulation of regional development. Regulation of regional development in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Key concepts, theoretical foundations, basic concepts of regional development and state regulation; 

- Basic principles of functioning of the system of state regulation of regional development; 

- Basic mechanisms of state regulation of regional development. 

To be able to: 

- Use the knowledge in identifying cause-effect relationships in the field of state regulation of regional development; 

- Independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public regulation of regional development. 

Own skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts of the state regulation of regional development; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables on the state regulation of regional development. 

Be competent: 

in the analysis and evaluation of complex and diverse phenomena of state regulation of regional development in the application forms and state 

regulation of regional development methods. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Құқық негіздері  

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Основы права 

Economic Theory, Mаcroeconomics, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпкерлік, Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Бизнес планирование на предприятии, Инвестиционная      деятельность предприятия 

Entrepreneurship, Business planning at the enterprise,Investment activities of the company 

 

Аймақтық дамуды болжау және жоспарлау 

Прогнозирование и планирование регионального развития 

Forecasting and planning of regional development  
"Аймақтық дамуды болжау және жоспарлау" пәні, өңірлік дамуды зерттеуде нарық жағдайында экономиканың болжау және 

жоспарлаудың тұтас жүйесінің әдіснамалық және ұйымдастырушылық тәсілдерін құру және жұмыс істеуін қамтамассыз ету.  

Курстың мақсаты: басқару саласындағы негізделген шешімдер қабылдау үшін әлеуметтік-экономикалық дамуды болжаудың 

теориялық негіздерінзерделеу.  

Пәннің мазмұны қамтиды негізгі бөлімдер мазмұны: болжау түсінігі; әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау әдіснамасы; 

болжамдардың статистикалық базасы; болжау түрлері; болжау әдістері; Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық дамуды 

мемлекеттік болжау. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  



- әдіснамалық негіздері талдау уақытша қатарлардың қазіргі заманғы жүйесін сипаттайтын көрсеткіштер шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметі, микро - және макродеңгейде; 

- негізгі болжау әдістері шешуде қолданбалы экономикалық міндеттерді. Уметь:  

Менгеруі керек: 

- көздерін пайдалануға экономикалық, әлеуметтік, басқарушылық ақпарат; 

- талдау және деректерді отандық және шетелдік статистиканың әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар, анықтау 

үрдістер өзгерістер әлеуметтік - экономикалық көрсеткіштер;  

- таңдауды жүзеге асыруға аспаптық құралдарды өңдеу экономикалық деректер қойылған міндетке сәйкес, нәтижелерін талдау, 

есептеу және негіздеу алынған қорытындылар; 

- жүзеге асыруға, ақпаратты іздеу бойынша алынған тапсырмаға, жинау, деректерді талдау,- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Дағдылануы керек: 

- пайдаланудың қазіргі заманғы әдістерін жинау, өңдеу және талдау уақытша ақпарат экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер;  

- әдісін үлгілерін құру жөніндегі уақытша үшін ақпаратты зерттеу, еңбек нарығын, тұтыну мен қаржы нарығын және басқа да 

маңызды салалардағы экономика";  

- өз бетімен жұмыс істеу дағдысы бойынша болжау. 

Құзыретті болу:  

экономиканы болжау және жоспарлаудың тұтас жүйесін құру және оның жұмыс істеуінде. 

 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование регионального развития» является изучение теоретических и организационных 

подходов к построению и функционированию целостной системы прогнозирования и планирования экономики в условиях рынка.  

Цель курса: изучить теоретические основы прогнозирования социально-экономического развития для принятия обоснованных 

решений в области управления 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: понятие прогнозирования. методология прогнозирования социально-

экономического развития. Статистическаябаза прогнозирования. Видыпрогнозов. Методыпрогнозирования. 

Государственноепрогнозирование социально-экономического развития в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы методологии анализа временных рядов современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные методы прогнозирования в решении прикладных экономических задач. 

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей;  

- осуществлять выбор инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач прогнозного характера. 



Иметь навыки: 

- использования современных методов сбора, обработки и анализа временной информации экономических и социальных показателей;   

- метода построения моделей по временной информации для исследования рынка труда, потребительского и финансового рынка и в 

других важных областях экономики; 

- навыки самостоятельной работы по прогнозированию. 

Быть компетентным:  

в построении и функционировании целостной системы прогнозирования и планирования экономики. 

 

Discipline "Prognostication and planning of regional development" are study of the methodological and organizational going near a 

construction and functioning of the integral system of prognostication and planning of economy in the conditions of market.  

Aim of course: to study theoretical bases of prognostication of socio-economic development for the acceptance of reasonable decisions in the 

areas of management. 

The table of contents of discipline plugs in itself basic divisions: Сoncept of prognostication. Methodology of prognostication of socio-

economic development. Statistical base of prognostication. Types  of prognoses. Methods of prognostication. State prognostication of socio-economic 

development in Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- are bases of methodology of analysis of temporal rows of the modern system of indexes, characterizing activity of managing subjects on 

микро- and macrolevel; 

- are basic methods of prognostication in the decision of the applied economic tasks. 

To be able to: 

- to use economic, social, administrative information generators; 

- to analyse and interpret data of home and foreign statistics about socio-economic processes and phenomena, to expose the tendencies of 

change socially of economic indicators;  

- to carry out the choice of tools of processing of economic data in accordance with the set problem, to analyse the results of calculations and 

ground the got conclusions; 

- to carry out an information retrieval on the got task, collection, analysis of data, 

Have skills: 

- are the uses of modern methods of collection, treatment and analysis of temporal information of economic and social indicators;   

- method of construction of models on temporal information for market of labour research, user and financial market and in other important 

areas of economy;    

are skills of independent work on prognostication. 

To be competent: 

in the construction and operation of an integrated system of forecasting and planning of the economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  pre-requisites 

Экономикалық ілім, Макроэкономика, Микроэкономика, Құқық негіздері  

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Основы права 

Economic Theory, Mаcroeconomics, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 



Кәсіпкерлік, Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Бизнес планирование на предприятии, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship, Business planning at the enterprise,Investment activities of the company 

 

Экономикалық ілімдер тарихы 

История экономических учений 

History of economic thought 

История экономических учений представляет собой самостоятельную научную дисциплину, имеющую обширную сферу 

исследования, начиная с зарождения экономических идей в произведениях древних мыслителей и кончая современной экономической 

мыслью.  

Цель курса: формирование научного мировоззрения у студентов, будущих специалистов экономической сферы, воспитание нового 

экономического мышления и культуры, умение выявлять реальные противоречия процесса познания и находить пути их разрешения. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Предмет и метод истории экономических учений. Экономические 

воззрения античности и средневековья, Зарождение экономической науки, Возникновение классической политической экономии, Развитие 

классической традиции в теориях классиков постмануфактурного периода,  Эволюция социалистических идей, «Старая» историческая 

школа. Экономическое учение марксизма,  Нетрадиционные экономические теории, Маржинализм и формирование неоклассической 

экономической теории, Кейнсианство и его эволюция, Институционализм Экономические концепции российских и советских ученых, 

Возникновение и развитие экономических взглядов в Казахстане, Современное развитие экономических доктрин, Новые экономические  

проблемы последней четверти 20 – начала 21 вв. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные проблемы и перспективы развития экономических учений; 

- место истории экономических учений в системе экономических наук; 

- формирование основных направлений современной экономической мысли;  

- основные этапы развития экономической мысли ( начиная с древнейших времен и до современности) и теоретические особенности 

основных научных школ Х1Х-ХХ вв.; 

- основных представителей ведущих научных школ и направления их научного поиска, а также значение их исследования для 

современной экономической науки.  

уметь: 

- рассматривать и исследовать экономические учения как объект формирования методологии деятельности компетентного 

специалиста;   

- понимать адекватность принимаемой концепции в экономической политике - государств реальным потребностям экономической 

жизни; 

- свободно ориентироваться в основных концепциях и направлениях современной экономической теории; 

 - применять полученные теоретические знания об эволюции экономической мысли и многообразии теоретических подходов к 

исследованию экономических явлений в процессе самостоятельного творческого поиска при написании научно-исследовательских 

студенческих работ. 

Владеть навыками: 



- анализа экономической ситуации в стране и в мире с различных точек зрения, исходя из богатого опыта развития мировой 

экономической мысли.  

Быть компетентным: в анализе основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Экономикалық ілімдер тарихы экономикалық ой пікірлердің қалыптасуын, олардың дамуын зерттейді. 

Мақсаты: экономикалық теориядағы экономикалық пікірлер мен көзқарастардың жүйелік ерекшеліктеріне және даму кезеңдеріне 

айқындама беру және әртүрлі теоретикалық мектептердің пайда болу тарихын, экономист ғалымдардың өмірбаянын, экономика іліміне 

қосқан үлестерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Экономикалық ілімдер тарихының пәні және әдісі, Экономикалық ғылымның пайда 

болуы, Меркантилизм, Физиократтар, Классикалық саяси экономия, Социалистік теория. Марксизм, Тарихи мектеп, Маржинализм, 

Неоклассикалық экономикалық теория, Кейнсиандық және оның эволюциясы, Әлеуметтік-институциональдық бағыт, Неоклассикалық 

мектеп және неолиберализм эволюциясы, Монетаризм ,  Ресей және Кеңестік экономика ғылымының дамуы, Қазақстандағы экономикалық 

көзқарастардың пайда болуы және даму. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

білуі тиіс: 

- экономикалық ілімдердің негізгі мәселелері мен перспективалары; 

- экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының алар орны; 

- негізгі заманауи экономикалық ойларды қалыптастыру;  

- экономикалық ойлардың дамуының негізгі кезеңдері ( ескі заманнан бастап қазіргі заманға дейін) Х1Х-ХХ ғғ. негізгі экономикалық 

мектептердің теориялық ерекшеліктері; 

- негізгі жетекші ғылыми мектептер өкілдерінің және олардың ғылыми ізденістердің бағыттары, сонымен қатар олардың заманауи 

экономикалық ғылымдарды зерттеудегі орны.  

істей алуы тиіс: 

- компетентті мамандардың қызметінің әдіснамасын қалыптастыру объектісі ретіндегі экономикалық ілімдерді қарастыру және 

зерттеу;   

- экономикалық саясаттағы қабылданған тұжырымдама дұрыстығын түсіну –мемлекеттің экономикалық өміріндегі нақты 

қажеттіліктері; 

- заманауи экономикалық теорияның негізгі бағыттары мен тұжырымдамаларында еркін бағдарлану; 

 - экономикалық ойлар эволюциясы туралы алған теориялық білімдерін және студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу кезінде 

өзіндік шығармашылық ізденіс процесінде экономикалық құбылыстарды зерттеуде көптүрлітеориялық әдістерді қолдана алу. 

дағдылануы керек: 

- елдегі және әлемдегі экономикалық жағдайды әр түрлі көзқарас тұрғысынан әлемдік экономикалық ойларды дамытудың бай 

тәжірибесі негізінде экономикалық жағдайды талдау.  

Құзыреттілігі: азаматтық көзқарасты қалыптастыруда,ы қоғамның тарихи дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерді талдау. 

Құзіретті болу: экономикалық теориядан алған білімдерін толықтыра отырып, олардың осы пәнді оқу арқылы өмірде болып жатқан 

экономикалық құбылыстарға кәсіптік тұрғыдан қарауына себебін тигізеді. 

 

The history of economic teachings is an independent scientific discipline, which has an extensive field of research, starting with the origin of 

economic ideas in the works of ancient thinkers and ending with modern economic thought.  



The purpose of the course: the formation of the scientific worldview of students, future specialists in the economic sphere, the education of new 

economic thinking and culture, the ability to identify real contradictions in the process of knowledge and find ways to resolve them. 

The content of the discipline includes the main sections: the Subject and method of history of economic exercises. Economic views of antiquity 

and the middle ages, the Emergence of economic science, the Emergence of classical political economy, the Development of classical tradition in the 

theories of the classics of the postmanufactural period, the Evolution of socialist ideas, the "Old" historical school. Economic teaching Marxism, 

Unconventional economic theories, Marginalism and the formation of neoclassical economic theory, Keynesianism and its evolution, Institutionalism 

Economic concepts of Russian and Soviet scientists, the Emergence and development of economic views in Kazakhstan, the Modern development of 

economic doctrines, New economic problems of the last quarter of the 20th - early 21st centuries. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

know: 

 - the main problems and prospects of development of economic thought; 

- place of history of economic exercises in the system of economic Sciences; 

- formation of the main directions of modern economic thought;  

- the main stages of development of economic thought (from ancient times to the present) and theoretical features of the main scientific schools 

of the X1X-XX centuries.; 

- the main representatives of the leading scientific schools and the direction of their scientific search, as well as the importance of their research 

for modern economic science.  

know: 

- to consider and investigate economic doctrines as object of formation of methodology of activity of the competent expert;   

- to understand the adequacy of the accepted concept in the economic policy of the States to the real needs of economic life; 

- freely navigate the basic concepts and directions of modern economic theory; 

 - apply the received theoretical knowledge about evolution of economic thought and variety of theoretical approaches to research of the 

economic phenomena in the course of independent creative search at writing of research student's works. 

Possess skills: 

- analysis of the economic situation in the country and in the world from different points of view, based on the rich experience of the 

development of world economic thought.  

To be competent: in the analysis of the main stages and laws of historical development of society for the formation of citizenship. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Экономическая теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Economic Theory, Microeconomics, Marketing, Management, 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Бизнес планирование на предприятии 

Economy of Enterprises, Entrepreneurship, Business planning at the enterprise 

 

Қаржы менеджменті 

Финансовый менеджмент 

Financial management 



Пән қаржылық ресурсты және шаруашылық субьектілерінің арасында қаржы ресурстарының қозғалысы кезінде пайда болған 

қаржылық қатынастарды  басқарудың стратегиясы мен тактикасын оқытады. 

Мақсаты – қазақстанның экономикалық ерекшеліктерін ескере отырып, нарық жағдайындағы шаруашылық қызметпен айналысатын 

субъектілерді қаржылық басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілерін зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Қаржы менеджменті саласындағы  фундаментальды мәселелер. Жобаларды 

басқару.Шығынды басқару.Компания бағасын басқару. Нарықтық экономика жағдайында каржыны басқару.  

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет:қаржы менеджменті әдістерін,қызметтері; жүргізілетін зерттеудің шегінде мәселелерді шешу құралдары мен 

әдістерін;кәсіпорынның кұнын басқару; 

істей алу қажет:қазіргі және болашақтағы акша ағынын есептей алу; инвестициялық жобаны талдау-айналым капиталын басқару; 

дағдыға ие болу: кәсіпорынның кұнын басқару және капитал айналымы;өндірістік  және қаржылық тәуекелдікті басқару;жедел 

талдау. 

Құзыретті болу: қаржы ресурсын және қаржы қатынасын қорзғалысын басқаруға. 

 

Дисциплина изучает стратегию и тактику управления движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих 

между хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов.  

Цель - изучение теоретических основ и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в 

условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Управление 

стоимостью проекта. Управление стоимостью компании. Структура капитала и дивидендная политика. Финансовые решения 

краткосрочного характера. Стратегия и тактика финансового управления в современной рыночной экономике.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:функции и методы финансового менеджмента;особенности управления стоимостью проекта и компанией;структуру капитала и 

дивидендную политику; 

уметь:рассчитывать будущую и текущую стоимость денежного потока;анализировать инвестиционные проекты;управлять основным 

и оборотным капиталом; 

иметь навыки:анализа стоимости и структуры капитала; оценки производственного и финансового риска; операционного анализа. 

Быть компетентным в управлении движением финансовых ресурсов и финансовых отношений. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline - the study of the theoretical foundations and practical aspects of the financial management of business entities in the 

market conditions, taking into account features of the economy of Kazakhstan  

Course content - economic reading of the balance sheet, asset management, the results of the analysis of the effectiveness of the use of fixed 

assets.  

In the process of studying the discipline a student must:  

know: basic techniques and problem-solving tools as part of the research, principles, methodology and procedure for reporting, surveys, 

publications on the results of the research; 

be able to: make a choice of methods and means of solving problems that are adequate to the objectives of ongoing research; draw up reports, 

surveys, publications in accordance with the norms and standards; 



have skills: the use of modern mathematical tools to solve the economic problems of content.  

Be competent in the management of financial resources and financial relations. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Экономическая теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Economic Theory, Microeconomics, Marketing, Management, 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Бизнес планирование на предприятии 

Economy of Enterprises, Entrepreneurship, Business planning at the enterprise 

 

Қаржыны басқару 

Управление финансами 

Financial management 

Пән қаржылық ресурстардан  және қаржылық жүйелерден жоғарғы нәтижие алуға бағыталған кешенді шараларды, амалдардың мен 

құралдардың  стратегиясы мен тактикасын оқытады. 

Мақсаты - қаржылық шаруашылық субъектілерін, инвестицияларды ұйымдастырудағы бұрын алған білімдерін тереңдету 

үшіноқытылатын  практикалық жүйелі пән. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Қаржы кәсіпоорындары : олардың қаржылық ортаны ұйымдастыруы  және 

мазмұнының  негіздері. Қаржылық принциптерге  негізделген нарықтық ортада шешім қабылдаудың  қазіргі әдістемесі. Кәсіпорындардың 

негізгі және айналым капиталының басқару. Өнімді өндіруді және сатудағы шығынды басқару. Қаржылық жоспарлау. Компанияның өз 

капиталымен жұмысы. Компанияның қаржылық тұрақтылыққа жету және қаржылық жағдайын бағалау. Кәсіпорынның қаржылық 

дәрменсіздігін  жақсартуды. Компанияның қаржы ағындарының басқарудағы ақша ағындарын дисконттау әдісі.  

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білуі керек: бухгалтерлік есеп пен қаржылық моделін арасындағы айырмашылық идеясын алу; қаржылық басқару ақшалай 

қаражаттар ағындарының индикаторы деп танылсын; инвестициялық жобаларды бағалау негізгі мәселелері бойынша білім алады; 

компанияның қаржыландыру көздерінің құрамы мен құрылымын идеясын, сондай-ақ қаржыландырудың әр түрлі тәсілдермен 

артықшылықтары мен кемшіліктері алу; қолма-қол ақша айналым капиталын басқару және оңтайландыру негізгі модельдерін білімі бар, 

дебиторлық, түгендеу шоттары; 

мүмкіндігі болуы үшін: қаржы компанияларының түрлі көздерін пайдалану тартымдылығын талдау; оңтайлы мәні корпорациясының 

(қолма-қол ақша, түгендеу, дебиторлық) жұмыс астанасы табу; әр түрлі инвестициялық шешімдердің әсерін бағалау; 

дағдыларды меңгеру: экономикалық пайда призмасы арқылы компанияның жұмыс істеуін бағалау және талдау; капиталдың талдау. 

Пән кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина изучает комплекс мероприятий, совокупность стратегий и приемов, направленных на достижение высоких финансовых 

результатов и повышение эффективности финансовой системы в целом. 

Цель - углубление ранее полученных знаний в области организации финансов хозяйствующих субъектов, инвестиций, анализа, 

управления, придающим практическую направленность и системность изучаемым предметам. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Финансы предприятий: основы организации и содержание их 

финансовой среды. Современные методологии принятия решений в рыночной среде на базе финансовых принципов. Управление основным 

и оборотным капиталом предприятий. Затраты на производство и реализацию продукции. Управление собственным капиталом предприятий. 

Финансовое планирование предприятий. Оценка финансового состояния предприятия и пути достижения финансовой устойчивости. 

Финансовая несостоятельность и финансовое оздоровление предприятия. Метод дисконтированных денежных потоков в управлении 

финансовыми потоками предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: различия между бухгалтерской и финансовой моделями компании; значение показателя денежного потока в финансовом 

управлении; основные вопросы оценки инвестиционных проектов компании; состав и структуру источников финансирования компании, а 

также преимущества и недостатки различных способов финансирования; основные модели управления оборотным капиталом, оптимизации 

денежных средств, дебиторской задолженности и запасов; 

уметь: анализировать привлекательность использования разных источников финансирования; находить оптимальные величины 

составляющих оборотного капитала корпорации (денежных средств, запасов, дебиторской задолженности); оценивать последствия 

различных инвестиционных решений; 

иметь навыки: оценки и анализа функционирования компании через призму экономической прибыли; анализа капитала предприятия. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

Objective: To deepen previously acquired knowledge in the field of financial business entities, investment analysis and management, giving 

practical and systematic studied subjects. 

Contents: Finance companies: fundamentals of the organization and content of their financial environment. Modern methodology of decision-

making in a market environment based on financial principles. Management of fixed and circulating capital of enterprises. The cost of production and 

sales management equity businesses. Financial planning businesses. Evaluation of the financial condition of the company and the achievement of 

financial stability. Financial insolvency and financial improvement of the enterprise. Discounted cash flow method in the management of financial 

flows of the company. 

As a result of study of discipline a student must: 

know: get an idea ofthe differences between the accounting and financial model; recognize the value of the indicator of cash flow in the 

financial management; will gain knowledge on the main issues of evaluation of investment projects; get an idea of the composition and structure of the 

financing sources of the company, as well as the advantages and disadvantages of different ways of financing; possess knowledge of the basic models 

of working capital management and optimization of cash, accounts receivable, inventory; 

to be able to: to analyze the attractiveness of the use of different sources of finance companies; find the optimal value is the working capital of 

the corporation (cash, inventory, receivables); assess the impact of different investment decisions; 

have skills: evaluation and analysis of the functioning of the company through the prism of economic profit; analysis of capital. 

The discipline is aimed at the formation of professional competence. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Экономическая теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Economic Theory, Microeconomics, Marketing, Management, 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 



Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік, Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау 

Экономика предприятия, Предпринимательство, Бизнес планирование на предприятии 

Economy of Enterprises, Entrepreneurship, Business planning at the enterprise 

 

Каржы 

Финансы 

Finance 

«Қаржы» курсы базалық оқу пәнін білдіреді, онда экономика ғылымын маңызды құраушылардың бірі – қаржы туралы ғылымның 

ерекшеліктері зерделенеді. 

Мақсаты: студенттерді қаржылық категорияларды, терминдер ұғымдарын, жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық процестердегі мәні 

мен орнын меңгеруде теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының мәні, функциялары және ролі, Қаржы 

жүйесін ұйымдастыру, Қаржы саясаты және қаржы механизмі, Шаруашылық жүргізетін субъектілер қаржысы, Мемлекет қаржысының 

жалпы сипаттамасы, Мемлекеттің  табыстары мен шығыстары, Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру, Мемлекеттік бюджеттен тыс 

қорлар, Мемлекеттік кредит және мемлекеттік қарыз, Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, Қаржы нарығы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

Білу керек: 

- қаржының мәні мен қызмету ету тетігін, нарық жағдайындағы қаржының рөлін, қаржыны басқару мазмұнын және негіздерін, қаржы 

жүйесінің құрамын, оның құрылуы мен дамуының заңдылығын білу; 

- қаржы саясатын әзірлеу және жүзеге асыру тетігін теориялық тәсілдемесін; 

- елдегі болып жатқан қаржылық үдістері талдай білу, оларға шынайы баға беру, қаржыны басқару саласындағы шешімдерді 

оңтайландыру жолдарын анықтау; 

- қаржы саласыңдағы болып жатқан өзгерістерді түсіну, қаржылық құбылыстар мен макро және микро деңгейдегі үрдістердің өзара 

байланысын  талдау; 

- экономикалық үрдістер мен құбылыстарды сипаттайтын қаржылық қөрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістемесін 

игеру; 

Істей алу керек: 

-мемлекеттік бюджеттің кірісімен шығысының құрылымын талдау; 

-мемлекеттің қаржы және салық саясатының экономикаға әсерін бағалау; 

-қаржы нарығының оптималды жұмыс жасау жағдайын анықтау, оның тиымсыз, қолайсыз даму жақтарын анықтау; 

-қәсіпорынның қаржылық жоспарын құру және талдау. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық үдерістерді сипаттайтын қаржылық қөсеткіштерді есептеудің қазіргі әдістемесін және қаржылық қөрсеткіштердің 

талдауын игеру, сондай-ақ қаржылық қөрсеткіштерді жинақтау, өндеу және талдаудың заманауи әдістерін игеру. 

Құзыретті болу: қаржы әдістерін түсінуге және оларды практикада қолдануға. 

 

Дисциплина изучает общие закономерности, структуру и принципы организации современной финансовой системы, финансовых 

рынков и финансовых отношений. 

Цель курса – изучение студентами теоретических основ и формирование практических умений и навыков в области финансов. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: научно-теоретические основы финансовой системы страны, взаимосвязь 

и взаимодействие ее звеньев; особенности работы экономики и финансов общественного сектора; взаимосвязь звеньев финансовой системы, 

порядок формирования и использования внебюджетных фондов, финансовые инструменты денежного рынка и рынка капиталов, 

особенности функционирования национального финансового рынка и тенденции интеграции в мировой рынок. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- специфику и закономерности организации финансовой системы страны, взаимосвязь и взаимодействие ее звеньев;  

- особенности работы экономики и финансов общественного сектора;  

- финансовую систему, взаимосвязь звеньев финансовой системы, порядок формирования и использования внебюджетных фондов; 

  - финансовые инструменты денежного рынка и рынка капиталов, особенности функционирования национального финансового 

рынка и тенденции интеграции в мировой рынок; 

уметь: 

- анализировать структуру доходов и расходов государственного бюджета;  

-  оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики государства;  

-  определять условия достижения оптимального функционирования финансового рынка, уметь распознавать критические точки его 

нерационального развития; 

- уметь анализировать ситуацию на финансовом рынке и оперировать финансовыми инструментами; 

владеть:навыками использования знаний, полученных по дисциплине, в своей практической деятельности. 

Быть компетентными: в применении форм и методов финансовой деятельности в практической работе. 

 

The discipline studies the general laws, the structure and principles of the modern financial system, financial markets and financial relations. 

The aim of the course - the study of theoretical foundations and the formation of practical abilities and skills in the field of finance. 

Contents includes basic sections: scientific and theoretical foundations of the financial system, the relationship and interaction of its components; 

features of the Economy and Finance of the public sector; interconnection links of the financial system, the order of formation and use of budget funds, 

financial instruments of the money market and the capital market, particularly the functioning of the national financial market and integration trends in the 

world market. 

As a result of studying the discipline, students should: 

know: 

- Specificity and laws organizing the financial system of the country, the relationship and the interaction of its components; 

- Features of the Economy and Finance of the public sector; 

- The financial system, the relationship of units of the financial system, the order of formation and use of budgetary funds; 

- Financial instruments of the money market and the capital market, particularly the functioning of the national financial market and integration 

trends in the world market; 

be able to: 

- To analyze the structure of revenues and expenditures of the state budget; 

- Assess the impact on the economy of financial and tax policy of the state; 

- Determine the conditions for optimum functioning of the financial market, be able to identify the critical points of its unsustainable 

development; 

- Be able to analyze the situation on the financial market and financial instruments operate; 



be skilled: the skills of using the knowledge gained in the discipline in their practice. 

Be competent: in the application forms and methods of financial activities in the practical work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Экономическая теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Economic Theory, Microeconomics, Marketing, Management, 

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Инновациялық экономика, Кәсіпорында тәуекелдерді басқару 

Бизнес планирование на предприятии,Инновационная экономика, Управление рисками на предприятии 

Planning for the enterprise,Innovative economy,Enterprise risk managemen 

 

Бизнесті бағалау 

Оценка бизнеса 

Business valuation 

Пән  кәсіпорының сатып алу-сату объектісі ретінде, өз ішінде онымен байланысты  мүліктік кешен пакетімен  оқытылады.    

Мақсаты - студенттерді бизнесті бағалаудың концептуалды негіздермен таныстыру және кәсіпорынның құнын   бағалауды және  

бағалау жұмыстарын жүргізумен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бизнестің құнын  бағалауда шет ел тәжрибесі. Бизнесті бағалаудың заманауи 

түсінігі:  пәні, міндеті, әрекеті. Бағалаудың негізігі қағидасы мен  процедурасы. Кәсіпорынның  құнын  бағалау, бизнесті  бағалау. Бизнестің 

құрамына кіретін мүлік пен материалдық емес активтерді бағалау. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет:бағалау қадамдары мен әдістерін; мүлік бағасын анықтау факторларын; 

істей алу қажет:мүлік бағасын анықтауды; 

дағдыға ие болу: мүлік бағасының есептей алуды;бағалау қадамдары мен бағалау әдістерінің сұрыптауын. 

Пән кәсіби, зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина изучает предприятие как объект купли-продажи, представляющий собой имущественный комплекс в совокупности с 

пакетом связанных с ним прав. 

Цель - ознакомление студентов с концептуальными основами и принципами оценки бизнеса, с основами проведения оценочных 

работ.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Зарубежный опыт оценки стоимости бизнеса. Современное понимание 

оценки бизнеса: предмет, цели, подходы. Основные принципы и процедура оценки. Оценка стоимости предприятия, оценки бизнеса. Оценка 

отдельных видов имущества и нематериальных активов, входящих в состав бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: подходы и методы оценки; процедуру составления отчета об оценке;факторы, влияющие на стоимость бизнеса 

уметь: определять стоимость имущества предприятия; использовать корректирующие коэффициенты 

иметь навыки: работы с нормативной документацией;выбора оценочного подхода и методов оценки;расчета стоимости имущества 

предприятия. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций. 



 

Discipline forms the students the basic concepts in the field of property valuation and application of principles, approaches and methods of 

business valuation and drawing conclusions on the assessment of the business. 

The goal - to give students a set of theoretical and practical knowledge of business valuation. 

Contents: Methodological bases of company valuation. Estimates of the financial condition of the company Income approach to business 

valuation.A comparative approach to business valuation.The cost approach to business valuation.Optional method of business valuation.  Valuation of 

shareholdings.Business valuation in mergers and acquisitions.Reporting on the evaluation of the business. 

As a result of study of discipline a student must: 

know:approaches and methods of assessment;the procedure for drawing up the report;factors affecting the cost of business 

to be able to:determine the value of property companies; use of correction coefficients; 

have skills:work with the normative documents;the choice of evaluation approach and methods of assessment;calculating the value of the assets 

of the enterprise. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Экономическая теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Economic Theory, Microeconomics, Marketing, Management, 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Инновациялық экономика, Кәсіпорында тәуекелдерді басқару 

Бизнес планирование на предприятии,Инновационная экономика, Управление рисками на предприятии 

Planning for the enterprise,Innovative economy,Enterprise risk managemen 

 

Еңбек ресурстарын басқару 

Управление трудовыми ресурсами 

Humanresourccmanagement 

Бұл пән тұтастай еңбек ресурстарын молайту, сондай-ақ, бұл ретте экономикалық санаттар пайдаланылатын және еңбек нарығын 

реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың мәнін, негізгі принциптері мен тетіктерін зерттейді.  

Пән мақсаты: еңбек ресурстарының жай-күйi туралы, оларды қалыптастыру және тиiмдi пайдалану, сонымен бiрге, осы үрдістерді 

реттеу және басқару, тиiмдi жұмыспен қамтуға жету үшiн сыртқы және iшкi еңбек нарығын талдау әдiстерi игеруде студенттердiң ғылыми 

бiлiмдерiн  қалыптастырады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Еңбек ресурстары қалыптастыру және пайдалану. Еңбек ресурстары сандық және 

сапалық сипаттамалары. Еңбек ресурстарының көшi-қоны: мәні, түрлері, себебі. Көшi -қон саясаты, көші-қон үрдістерін басқару. Халықтың 

жұмыспен қамтылуы: ұғымы, пiшiны, түрлері. Жұмыссыздық: негiзгi түрлері, пайда болу себебi, үрдiсі. Жұмыссыздықтың көрсеткiштерi 

және бағалау әдiсі. Еңбек нарығы бұл жұмыспен қамту, жұмыссыздықтың реттегiшi. Еңбек нарығы құрылымы және саралау. Сыртқы және 

iшкi еңбек нарығы. Еңбек нарығындағы жағдайды болжау. Еңбек нарығын және жұмыспен қамтуды мемлекеттiк реттеу, жұмыспен 

қамтудың төңiрегiдегiн мемлекеттiк саясаттың бағыты және негiзгi қағидасы. Жұмыспен қамтудың мемлекеттiк саясатын жүзеге асыру 

тетігі. Жұмыс күшiнiң қысқарту: босаған жұмысшыларды қорғау саясаты мен шаралары. жұмыс жоғалтып алған; кәсiпорындармен 

босатылған; жұмысын алғаш iздеп жатқан азаматтардың әлеуметтiк кепiлдiктері және өтемі. Жұмыспен қамту үрдістерін реттеудің шетелдiк 

тәжiрибесі.  



Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- еңбек ресурстарына тән негiзгi ұғымдар мен көрсеткіштердің мәні және мазмұны, , оларды қалыптастыру және тиімді пайдалану 

сандық және сапалық сипаттамаларын; 

- бірінші рет жұмыс іздеушілер, кәсіпорындардан босатылған, жұмыстарынан айырылған азаматтарға әлеуметтік кепілдіктер мен 

өтемақылар туралы; 

- жұмыспен қамту және еңбек нарығында еңбек ресурстарын пайдалану және басқару, қалыптастырудың теориялық мәселелері; 

- еңбек нарығы мен жұмыспен қамту талдау және болжау әдістері;  

- еңбек нарығында жұмыспен қамту мемлекеттік саясаттын іске асыру тетігі; 

- еңбек нарығын реттеудің отандық және шетелдік тәжірибесін. 

Менгеруі керек: 

- шаруашылық субъектіні басқару тәжірибесіне қатысты еңбек ресурстары және еңбек нарығы динамикасында болып жататын 

өзгерістерді айқындау және дұрыс түсіндіріп беруді; 

- анықтау және дұрыс интерпретациялау болып жатқан өзгерістер динамикасы еңбек ресурстарын және еңбек нарығы тәжірибеде 

шаруашылық жүргізуші субъект; 

- халықтың жұмыспен қамтылуына талдау жүргізуді, жұмыссыздықты бағалауды, еңбек нарығы болжауды, халықтың жұмыспен 

қамтылу және еңбек нарығын реттеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар құрастыруды; 

- еңбек нарығының әр түрлі сегменттерін бөлудің, оның ішкі және сыртқы секторларының, еңбек нарығы және жұмыспен қамтуды 

мемлекеттік реттеудің мәнін, мемлекеттік жұмыспен қамту саясатын іске асыру тетігін түсінуді; 

- өз кәсіби қызметтінде еңбек, жұмыспен қамтылу және жұмыссыздық нарығының зерттеу әдістемелерін және әдістерін қолдануды; 

Дағдылануы керек: 

- - еңбек ресурстарын талдау облысындағы оқу, ғылыми және анықтама әдебиетпен жүйелі түрде жұмыстарға. 

Құзыретті болу: 

еңбек ресурстарын басқару саласындағы, еңбек ресурстарынның даму заңдарын  түсінісумен байланысты және жаһандық, өңірлік 

және жергілікті деңгейлерде еңбек ресурстарын басқару жүйесінде. 

 

Данная дисциплина изучает сущность, основные принципы и механизм реализации государственной политики в области 

регулирования рынка труда и воспроизводства трудовых ресурсов в целом, а также применяемые при этом экономические категории. 

Цель курса - сформировать у студентов научные знания о состоянии трудовых ресурсов, их формировании и эффективном 

использовании, а также регулировании и управлении этими процессами, овладеть методами анализа внешнего и внутреннего рынка труда 

для достижения эффективной занятости. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Формирование и использование трудовых ресурсов. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины. Миграционная политика, 

управление миграционными процессами. Занятость населения: понятие, формы, виды. Безработица: понятие, характеристика основных 

типов, причины возникновения, тенденции. Методы оценки и показатели безработицы. Рынок труда как регулятор занятости, безработицы. 

Структуризация и сегментация рынков труда. Внешний и внутренний рынки труда. Прогнозирование ситуации на рынке труда. 

Государственное регулирование рынка труда и занятости, основные принципы и направления государственной политики в области 

занятости населения. Механизм реализации государственной политики занятости. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по 



защите высвобожденных работников. Социальные гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу; высвобожденным с 

предприятий; впервые ищущим работу. Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий и показателей, свойственных трудовым ресурсам, их формирование и эффективное 

использование, количественную и качественную характеристику; 

- о социальных гарантиях и компенсациях гражданам, потерявшим работу, высвобожденным с предприятий, впервые ищущим 

работу; 

- теоретические вопросы формирования, использования и управления трудовыми ресурсами, занятости населения и рынка труда; 

- методы анализа и прогнозирования рынка труда и занятости населения; 

- механизм реализации государственной политики занятости на рынке труда; 

- отечественный и зарубежный опыт регулирования рынка труда 

Уметь: 

- выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в динамике трудовых ресурсов и рынка труда применительно к 

практике управления хозяйствующего субъекта; 

- проводить анализ занятости населения, оценивать безработицу, прогнозировать рынок труда, формулировать предложения по 

совершенствованию занятости населения и регулированию рынка труда. 

- выделять различные сегменты рынка труда, его внешний и внутренний секторы, понимать сущность государственного 

регулирования рынка труда и занятости, механизма реализации государственной политики занятости; 

- использовать методологию и методы исследования рынка труда, занятости и безработицы в своей профессиональной деятельности; 

Иметь навыки: 

- систематической работы с учебной, научной и справочной литературой в области анализа трудовых ресурсов. 

Быть компетентным: 

в области управления трудовыми ресурсами, связанных с пониманием законов развития трудовых ресурсов и системой управления 

трудовыми ресурсами на глобальном, региональном и местном уровнях.  

 

This discipline studies essence, basic principles and mechanism of realization of public policy in area of adjusting of labour-market and 

reproduction of labour resources on the whole, and also the economic categories applied here. 

Aim of course - to form for students scientific knowledge about the state of labour resources, their forming and effective use, and also adjusting 

and management by these processes, to capture the methods of external and internal market of labour analysis for the achievement of effective 

employment. 

Brief description of the course: Formation and use of labor resources. Quantitative and qualitative characteristics of the labor force. Labor 

migration: the nature, types, causes. Migration policy, management of migration processes. Employment: the notion, forms, types. Unemployment: 

definition, characteristics of the main types, causes, trends. Methods of assessment and unemployment. The labor market as a regulator of employment 

and unemployment. Structuring and labor market segmentation. External and internal labor markets. Prediction of the situation on the labor market. 

State regulation of the labor market and employment, basic principles and directions of the state policy in the field of employment. The mechanism of 

implementation of the state employment policy. Reducing labor: policies and measures for the protection of workers laid off. Social guarantees and 

compensation for citizens who have lost their jobs; the released from the enterprises; first time job seekers. Foreign experience of regulation of 

processes of employment. 



As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The nature and content of the basic concepts and parameters inherent in labor resources, their formation and the efficient use of quantitative 

and qualitative characteristics; 

- Social guarantees and compensations to citizens who lost their jobs, the release of a first-time job seekers; 

- Theoretical issues of formation, use and management of human resources, employment and the labor market; 

- Methods of analysis and forecasting of the labor market and employment; 

- The mechanism of implementation of the state policy of employment in the labor market; 

- Domestic and foreign experience in regulating the labor market. 

To be able to: 

- Identify and correctly interpret the changes in the dynamics of the labor force and the labor market in relation to the practice of management 

of an economic entity; 

- An analysis of employment, rate of unemployment, the labor market is forecast to formulate proposals to improve employment and labor 

market regulation. 

- Highlight the different segments of the labor market, its external and internal sectors to understand the essence of state regulation of the labor 

market and employment mechanism for the implementation of the state policy of employment; 

- Use the methodology and research methods of the labor market, employment and unemployment in their professional activities; 

Have skills: 

- Systematic work with the educational, scientific and reference books in the field of the analysis of the labor force.The discipline aimed at 

creating research and professional competences. 

To be competent: 

in the field of human resource management relating to understanding of laws of development of human resources and the management of 

human resources at the global, regional and local levels. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Экономическая теория, Микроэкономика, Маркетинг, Менеджмент 

Economic Theory, Microeconomics, Marketing, Management, 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Инновациялық экономика, Кәсіпорында тәуекелдерді басқару 

Бизнес планирование на предприятии,Инновационная экономика, Управление рисками на предприятии 

Planning for the enterprise,Innovative economy,Enterprise risk managemen 

 

Бухгалтерлік есеп  

Бухгалтерский учет  

Accounting 

Бухгалтерлік есеп  курсы  бухгалтерлік есептің негізі және ол курс қаржылық  есептің бастамасы. Бухгалтерлік есеп  негізін меңгереді 

және осы алған білімдерін  ұйымдарда  іс-тәжірибеде бухгалтерлік  есеп стандартына  сәйкес  қолдана білуді үйренеді. Бухгалтерлік 

концепциялар мен принциптерінің дамуын негіздеу себептерін барлық курс бойынша терең оқып үйренеді. 



Бухгалтерлік есепкурсын оқып үйрену арқылы өндірістік шығындарды меңгеріп, басқарушылық бақылау жүргізіп, стратегиялық 

шешімдер қабылдауға болады. 

Мақсат: болашақ мамандарға басқару есебін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыруды қалыптастыру, кәсіпорынды 

тиімді басқаруда басқару есебінің ақпаратымен қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау және бақылау, кәсіпорынның дамуын 

жоспарлау және ұйымдастыру. 

Мазмұны: Бухгалтерлік есепті ұйымдастырунегіздері, Шығындардың жіктелуі, Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру,  Өндірістік 

шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық калькуляция. 

Студенттер, пәнді  оқу, нәтижесінде: 

Білуі керек: басқару есебінде шығындардың жіктелуін, өндірістегі шығындарды элементер бойынша топтастыруды, өнімнің өзіндік 

құнын анықтау үшін материалдық, еңбек және үстеме шығындарды талдауды. 

Үйренуі керек: өнімнің өзіндік құнының әдістемесі мен ұйымдастыру принциптерін, құрамын, құрылымынанықтауды. 

Пәнді оқу процесі мынадай ортақ мәдени, арнайы, кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған: олмақсаттарды 

қоюжәнеоған қол жеткізужолдарын таңдауда, синтездеу, талдау, ақпараттықабылдауқабілетті, ойлаумәдениетінмеңгерген,сандық және 

сапалықәдістеріқолданыладыэкономикалықшешім қабылдауталдаужәне экономикалық, қаржылық, ұйымдық-басқару моделін 

құруғақабілеті. 

 

Курс «Бухгалтерский учет» занимает важное место в учебном процессе, являясь одним из обязательных базовых дисциплин.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» представляет собой основы теории и практики бухгалтерского учета. Данная программа 

рассматривает общепринятые международные принципы, методы и приемы бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики, 

позволяет специалистам в области финансов приобрести навыки составления финансовой отчетности и умения анализировать, владеть 

современными методами и средствами обработки информации. 

Для подготовки конкурентоспособных кадров в области финансов и  экономики большую роль играет знание специалистами теории и 

практики бухгалтерского учета.  

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по организации 

управленческого учета, подготовке и представлению полной информации управленческому персоналу в целях эффективного управления 

предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации развития предприятия.  

Содержание: Управление доклада о концепции классификации затрат, расчета издержек производства, себестоимости и учета 

методов расчета стоимости продукта производства. Процесс расчета процесса расчета. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

Знать: классификацию затрат в управленческом учете, группировку затрат на производство по элементам, анализа материальных, 

трудовых и накладных расходов для принятия решений, калькулирования себестоимости продукции. 

Уметь: определять состав, структуру, принципы организации и методику калькулирования себестоимости. 

Владеть: 

- группировки затрат в соответствии с задачами управленческого учета; 

- исчисления себестоимости продукции в зависимости от методов и приемов калькулирования себестоимости продукции; 

- заполнения регистров аналитического учета расходов предприятия; 

- составления бюджета (смет) предприятия; 

- планирования и контроля уровня запасов. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных, специальных, 

профессиональных компетенций: владет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, Способен применять количественные и качественные методы, анализа при принятии экономических 

решений и строитьэкономические, финансовые и организационно-управленческиемодели. 

 

The processof studying the disciplineis aimed atthe formation anddevelopment ofthesecommon cultural, specialty, professional competencies: 

own theculture of thinking, it is ableto synthesize, analyze, the perception ofinformation, settinggoals andchoosingthe waysto achieve it, is ableto 

applyquantitative and qualitative methods, the analysis ofeconomic decision-makingandbuildeconomic, financial, organizational and management 

models. 

Discipline: Accounting organizationcourse for high school students, accounting for the final presentation of the principles of the structure of a 

number of issues. 

Accounting organizationcourse learned through the study of the costs of production and control of strategic decision-making. 

The purpose of the discipline - the formation of the future experts of theoretical knowledge and practical skills in the organization of 

management accounting, preparation and submission of the complete information management personnel to ensure effective management of the 

enterprise, operational monitoring and evaluation of the results of its work, planning and coordination of the development of the enterprise. 

Subject: Management report on the concept of cost classification, the calculation of cost of production, cost and accounting methods for 

calculating the cost of production of the product. The process of calculating the settlement process. 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

To know: the classification of costs in managerial accounting, grouping of production costs on the elements of analysis of material, labor and 

overhead costs for decision-making calculation of the cost of production. 

To be able to: determine the composition, structure, principles of organization and method of calculation of the cost. 

Own: 

- Categories of expenses in accordance with the objectives of management accounting; 

- Calculation of cost of production, depending on the techniques and methods of calculation of production costs; 

- Fill the registers of the analytical account of expenses of the enterprise; 

- Budget (estimates) of the enterprise; 

- Planning and control inventory levels. 

Discipline: professional and research aimed at developing competence. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prereguisites 

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Статистика 

Экономическая теория, Математика в экономике, Статистика 

Economic theory, Мathematics in economics, Statistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Еңбекақы төлеу, Салық және салық салу, Шығындарды басқару және баға құру 

Оплата труда, Налоги и налогообложение, Управление затратами и ценообразование 

Compensation, Taxes and the taxation, Managing costs and pricing 

 

Саладағы басқарушылық талдау 

Управленческий анализ в отраслях 



Management analysis in the sectors 

Пән ең үздік басқару шешімдерін қабылдау мақсатында кәсіпкерлік қызметті талдауды зерттейді; экономиканың түрлі салалары үшін  

басқарушылық талдау ерекшеліктерін және басқарушылық талдау  мақсаттары, объектілері, формалары, әдістері бойынша көрініс береді. 

Пән мақсаты - студенттерде аналитикалық, шығармашылық ойлауды әдіснамалық негіздерін меңгеру арқылы қалыптастыру және белгілі 

бір экономика саласындағы іс-тәжірибелік жұмысына қажетті шаруашылық қызметті басқарудың тәжірибелік дағдыларын игеру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: басқарушылық талдау мәні мен мақсаты; басқарушылық талдау салалық басқару 

функциясы ретінде; басқарушылық талдау бағыттары мен негізгі кезеңдері; басқарушылық талдау мақсаттары үшін әртүрлі салаларының 

экономикалық және техникалық-ұйымдастырушылық ерекшеліктері; басқарушылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету; шаруашылық 

резервтер түсінігі мен жіктелуі, оларды іздеу принциптері мен әдістері; талдау басқару шешімдерін негіздеуәдісі ретінде; 

ұйымдастырушылық-техникалық деңгейін және тағы басқа өндіру шарттарын талдау; сауда ұйымдары басқарушылық талдауы;. күрделі 

құрылыс басқарушылық талдауы; ауыл шаруашылығы кәсіпорындары басқарушылық талдауы; көлік кәсіпорындарының қызметін 

басқарушылық талдау; қызмет көрсету салалары кәсіпорындардың қызметін басқарушылық талдау. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- шаруашылық қызметтің талдаудың негізгі бағытын,  жүрізу тізбегін; 

- өндіріс көлемі мен сатудың негізгі көрсеткіштерін және экономика секторлардағы техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін және 

басқа өндіріс жағдайын; 

- экономиканың әртүрлі салаларындағы ұйымның өндірістік ресурстарын пайдалану, шығындар, қаржылық нәтижелер, қызмет 

рентабельділігі және ұйымның қаржылық жағдайын;  

- шаруашылық қызметті талдау нәтижесін пайдалану бағытын. 

Менгеруі керек: 

 саладағы басқарушылық шешімдерді негіздеу мақсатында факторлық талдау нәтижелерін пайдалану; 

  бизнес жоспарды негіздеу мақсатында талдамалық есептеулер нәтижелерін  қолдану;  

  тұтастай алғанда экономика секторларындағы  кәсіпкерлік және қаржы-шаруашылық қызметінің жекелеген түрлерін және 

бағыттарын ұйымдастыру  тиімділігін есептеу. 

Дағдылануы керек: 

- ағымдағы өндірістік қызметтің әр түрлі аумағын талдау;  

-қысқа, ұзақ болашақтағы қабылданатын шешімдерді негіздеу; 

- кәсіпорынның қызмет жасау тиімділігін көтерудің резервтерін анықтау 

  экономиканың түрлі салаларында пайдаланылмаған резервтерді анықтау және бағалау. 

Құзыретті болу:  

кәсіпорындағы барлық ішкі ресурстарды және әлеуетті мүмкіндіктерді талдауда. 

 

Дисциплина изучает анализ бизнес-деятельности с целью принятия оптимальных управленческих решений; дает представление о 

целях, объектах, видах, методах управленческого анализа, а также особенностях управленческого анализа применительно к различным 

отраслям экономики. 

Цель - формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения методологических основ и приобретение 

практических навыков управления хозяйственной деятельности, необходимой в практической работе в определенной сфере экономики 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность и цель управленческого анализа;управленческий анализ как 

функция отраслевого управления;направления и основные этапы управленческого анализа;экономические и технико-организационные ососбенности 

различных отраслей для целей управленческого анализа;информационное обеспечение управленческого анализа;понятие и классификация 

хозяйственных резервов, принципы и методы их поиска;анализ как метод обоснования управленческих решений;анализ организационно-технического 

уровня и других условий производства;управленческий анализ организаций торговли;. управленческий анализ в капитальном 

строительстве;управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий;управленческий анализ деятельности предприятий 

транспорта;управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность его проведения;  

 основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный уровень и другие условия 

производства в секторах экономики,  

 использование производственных ресурсов организации, затраты, финансовые результаты, рентабельность деятельности и 

финансовое состояние организаций в различных секторах экономики;  

 направления использования результатов анализа хозяйственной деятельности. 

Уметь:  

  применять результаты факторного анализа в целях обоснования управленческих решений в отраслях; 

  применять результаты аналитических расчетов в целях обоснования бизнес-планов;  

  рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и 

организации в целом в секторах экономики. 

Иметь навыки: 

 анализа различных областей текущей производственной деятельности;  

 объективного обоснования принимаемых решений в краткосрочной и долгосрочной перспективе;  

 выявления и оценки недоиспользованных резервов в различных отраслях экономики. 

Быть компетентным: 

в анализе всех внутренних ресурсов и потенциальных возможностей предприятия. 

 

The discipline studies the analysis of business activities in order to make the best management decisions; giving a presentation on the 

objectives, objects, forms, methods of management analysis and management analysis features for the various sectors of the economy. 

Purpose: formation of students' analytical and creative thinking by mastering the methodological foundations and practical skills of 

management of economic activities that are necessary in practical work in a particular area of the economy 

Brief description of the course: The study of the discipline will enable students to acquire and develop knowledge in the field of analytical 

studies of the economic, technological and technical parameters of the company in certain sectors of the economy, and will also allow the use of 

special skills to master the techniques of economic substantiation of administrative decisions in the economy. 

In the process of studying the discipline a student must:  

To know: 

- the main directions of economic analysis, the sequence of the meeting; 

- the main indicators characterizing the volume of production and sales, technical and organizational level, and other conditions of production, 



- use of production resources of the organization, costs, financial results and profitability of operations and financial condition of the 

organization; 

- ways of using the results of the analysis of economic activity. 

To be able to: 

-  apply the results of the factor analysis in order to inform management decisions; 

-  apply the results of analytical calculations to justify business plans; 

- to calculate the efficiency of individual species and areas of business and financial activities and the organization as a whole. 

Have skills: 

-  analysis of the various areas of current operations; 

-  an objective decision support in the short and long term; 

- identification and assessment of unused reserves. 

Be competent: 

in the analysis of all internal resources and potential capabilities of the enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Статистика 

Экономическая теория, Математика в экономике, Статистика 

Economic theory, Мathematics in economics, Statistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Еңбекақы төлеу, Салық және салық салу, Шығындарды басқару және баға құру 

Оплата труда, Налоги и налогообложение, Управление затратами и ценообразование 

Compensation, Taxes and the taxation, Managing costs and pricing 

 

Өзіндік құнды талдау 

Анализ себестоимости  

Analysis of prime price  

Пән экономикалық тиімділіктің маңызды көрсеткішін зерттейді, онда шаруашылық қызметінің барлық жақтары, барлық өндірістік 

ресурстарды пайдаланудың нәтижесі жинақталады.  

Мақсаты – өндіру және тауарларды сату өзіндік құнын деңгейін және өзгерту үрдісі анықтау саласындағы білімді меңгеру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Өзіндік құны ресурстар тұтынудың қарқындандыру және тиімділігінің жалпылама 

көрсеткіші ретінде. Өнім өндіруге арналған шығындардың жалпы сомасын талдау. Бір ақша бірлігіне өндірілген өнім шығындарды талдау. 

өнімнің жекелеген түрлерінің өзіндік құнын талдау. Тікелей материалдық шығындар талдау. Тікелей еңбек шығындарын талдау. Жанама 

шығындарды талдау. Өнімнің  өзіндік құнын төмендету резервтерін анықтау әдістемесі. Басқару  шешімдері оңтайлы нұсқа таңдау негізінде 

өзіндік құнын төмендету резервтерін анықтау 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- өзіндік құны анықтау әдістерін; 

- өзіндік құн құрамы және құрылымын; 

- өзіндік құнды төмендету резервтерін анықтау әдістемесін. 

Менгеруі керек: 



- калькуляциялу және өнімнің өзіндік құны талдау; 

- өзіндік құнға әсер ететін факторларды анықтау; 

- өзіндік құнын ары қарайғы азайту резервтерін анықтауға 

Дағдылануы керек: 

- өнімнің жекелеген түрлерінің өзіндік құнын есептеу; 

- өзіндік құны бойынша динамикасын және жоспардың орындалуын талдау. 

Құзыретті болу:   

өзіндік құнын және оны төмендету резервтерін талдауда. 

 

Дисциплина изучает важнейший показатель экономической эффективности, в котором отражаются все стороны хозяйственной 

деятельности, аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов. 

Цель – овладеть знаниями в области определения уровня и тенденции изменения себестоимости производства и реализации товаров.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: себестоимость как обобщающий показатель интенсификации и 

эффективности потребления ресурсов. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат на одну денежную единицу 

произведенной продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямых 

трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. Определение резервов 

снижения себестоимости на основе выбора оптимального варианта управленческого решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы определения себестоимости; 

- состав и структуру себестоимости; 

- методики определения резервов снижения себестоимости. 

Уметь:   

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции; 

- определять факторы, влияющие на себестоимость; 

- выявлять резервы дальнейшего снижения себестоимости. 

Иметь навыки: 

- расчета себестоимости отдельных видов продукции; 

- анализа динамики и выполнения плана по себестоимости. 

Быть компетентным: 

в анализе себестоимости и резервов ее снижения. 

 

The discipline studies the most important indicator of economic efficiency, which reflects all aspects of economic activity, accumulate the 

results of using all production resources. 

The goal - to master the knowledge of the level and trends in the cost of production and sale of goods. 

Contents: Cost as a general indicator of the intensification and efficiency of resource consumption. Analysis of the total production costs. 

Analysis of the cost of one monetary unit of output. Analysis of the cost of certain types of products. Analysis of direct material costs. Analysis of 

direct labor costs. Analysis of the indirect costs. Methods of determining the reserves to reduce the cost of production. Determination of reserves to 

reduce the cost by selecting the optimal variant management solutions. 



As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Methods to determine the cost; 

- The composition and cost structure; 

- Methodology for determining reserves to reduce costs. 

To be able to: 

- Calculate and analyze the cost of production; 

- To determine the factors affecting the cost price; 

- Identify the reserves to further reduce costs. 

Have skills: 

- Calculating the cost of certain products; 

- Analysis of the dynamics and performance of the plan at cost. 

Be competent: 

in the analysis of the cost and provisions to reduce it. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Статистика 

Экономическая теория, Математика в экономике, Статистика 

Economic theory, Мathematics in economics, Statistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Еңбекақы төлеу, Салық және салық салу, Шығындарды басқару және баға құру 

Оплата труда, Налоги и налогообложение, Управление затратами и ценообразование 

Compensation, Taxes and the taxation, Managing costs and pricing 

Еңбек ақы төлеу 

Оплата труда 

Payment for labor  

Пәннің мақсаты жұмыс процестерінің жобалау, еңбек нормаларын белгілеу, оның жалақысы ұйымдастыру және ынталандыру үшін 

кешенді ғылыми негізі және практикалық әдістерін студенттердің білімін дамыту болып табылады. Осы пән білім мен дағдыларды зерттеу 

назарға ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын ескере отырып, диссертация орындау кезінде, сондай-ақ жылжымайтын 

практикалық мәселелерді шешуде студенттің пайдалы болуы мүмкін алынған. 

Пәннің міндеттері мыналар болып табылады: жұмыс өлшеу және материалдық ресурстарды табысты ұйымдастыру үшін практикада 

қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру; жұмыс процестерінің үздік нұсқада, талдау және іріктеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Кіріспе. Еңбек ұйымының ғылыми-әдістемелік негіздері; еңбегін ұйымдастыруды 

жетілдіру еңбек басқару; Еңбек және ынтымақтастық бөлімшесі; Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жүргізу; Жұмыстың инновациялық 

әдістері. Оқыту және хабардарлық; Жұмыс шарттары; Жұмыс өлшеу ұйымдастыру; . Жұмыс уақытының жоғалуы мен машиналар пайдалану 

уақыты; Материалдар тұтыну нормалау; Сыйақы; Еңбегін ұйымдастыруды жақсарту үшін жоспарлау 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  



- ұйымдастыру және еңбек процесінің еңбек және материалдық ресурстарды реттеу, құрылымы, жұмыс уақыты мен еңбек реттеуді, 

еңбек нормаларын есептеу стандарттар мен әдіснамасын әзірлеу үшін тәртібін, жұмысшылар, инженерлер мен мамандар жетілдіру негізгі 

бағыттарын, жалақы ұйымдастыру әдістерін зерттеу әдістерін принциптері. 

Менгеруі керек: 

- сыйақы әр түрлі нысандары мен жүйелерін, интеграция түрлі дәрежелі стандарттарын әзірлеу, пайдалану және жақсарту үшін, 

назарға кешенді техникалық, экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторларды ескере отырып, жұмыстың ғылыми-

негізделген нормаларын белгілеуі үшін, еңбек процесін жүзеге асыру үшін ең жақсы нұсқаларын таңдауға, жұмыс уақытының пайдалану 

деңгейін және жұмысының ұтымды ұйымдастыру дәрежесі талдауға . 

 Дағдылануы керек: 

Қызметкерлер талаптарын анықтау меншікті әдістері, жұмыс процестерді жобалау жұмысы, әдістерін ғылыми ұйымдастыру үшін 

дамыту және техникалық-экономикалық негіздеме іс-тәсілдері; 

- Ұйымдастыру және стандарттау жақсарту бойынша іс-шаралар тиімділігін есептеу әдістері еңбек; жұмыс уақыты мен еңбек 

нормаларын қалыптастыру зерделеу әдістері; 

Құзыретті болу: басқарудың теориясы мен практикасын дамыту қолдануда. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний по научным основам и практическим методам 

проектирования трудовых процессов, установлению норм труда, организации его оплаты и стимулирования. Полученные при изучении 

настоящей дисциплины знания и навыки могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а также при решении реальных 

практических задач с учётом основных направлений научно-технического прогресса. 

Задачами дисциплины являются: формирование знаний, умений и навыков, необходимых в практической деятельности для успешной 

организации, нормирования труда и материальных ресурсов; анализа и выбора оптимальных вариантов осуществления трудовых процессов. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Введение. Научно-методические основы организации труда; Управление 

трудом, совершенствование организации труда; Разделение и кооперация труда; Организация и обслуживание рабочих мест; Передовые 

методы труда. Подготовка и повышение; Условия труда; Организация нормирования труда; . Потери рабочего времени и времени 

использования машин; Нормирование расхода материалов; Оплата труда; Планирование совершенствования организации труда 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы организации и нормирования труда и материальных ресурсов, структуру трудового процесса, методы изучения 

затрат рабочего времени и нормирования труда, порядок разработки нормативов и методику расчета норм труда, основные направления 

совершенствования труда рабочих, ИТР и специалистов, методы организации заработной платы; 

Уметь: анализировать уровень использования рабочего времени и степень рациональности организации труда, выбирать оптимальные 

варианты осуществления трудового процесса, устанавливать научно обоснованные нормы труда с учетом комплекса технических, 

экономических, психофизиологических и социальных факторов, разрабатывать нормативы различной степени укрупнения, применять и 

совершенствовать различные формы и системы оплаты труда. 

Иметь навыки: 

- владеть методами определения потребности в персонале, методами разработки и экономического обоснования мероприятий по 

научной организации труда, методиками проектирования трудовых процессов; 

-  методиками расчета показателей экономической эффективности мероприятий по совершенствованию организации и 

нормированию труда; 

- методами изучения затрат рабочего времени и установления норм труда; 



Быть компетентным в применение развитие теории и практики управления. 

 

The purpose of discipline is to develop the students' knowledge of complex scientific basis and practical methods for the design of work 

processes, the establishment of labor standards, the organization of its pay and incentives. Obtained in the study of this discipline knowledge and skills 

can be useful to the student in the performance of the thesis, as well as in solving real practical problems, taking into account the main directions of 

scientific and technical progress. 

The objectives of the discipline are: the formation of knowledge and skills needed in practice for the successful organization of work 

measurement and material resources; analysis and selection of the best embodiment of the work processes. 

Course content: Introduction. Scientifically-methodical bases of the organization of labor; labor management, improving the organization of 

labor; The division of labor and cooperation; Organization and maintenance of jobs; Innovative methods of work. Training and awareness; Working 

conditions; The organization of work measurement; The loss of working time and the time of use of machines; Rationing of consumption of materials; 

Salary; Planning to improve the organization of labor 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know:  

principles of organization and regulation of labor and material resources of the labor process, structure, methods of studying the working time 

and labor regulation, the procedure for developing standards and methodology for calculating the labor standards, the basic directions of improvement 

of workers, engineers and specialists, methods of wage organization; 

To be able to:  

analyze the level of use of working hours and the degree of rational organization of work, to choose the best options for the implementation of 

the labor process, to establish science-based norms of work, taking into account the complex technical, economic, psycho-physiological and social 

factors, to develop standards of varying degrees of integration, use and improve various forms and systems of remuneration . 

Have skills:  

Own methods of determining staff requirements, methods of development and feasibility study activities for the scientific organization of work, 

methods of design of work processes; 

- Methods of calculating the cost-effectiveness of measures to improve the organization and standardizationlabor; 

 methods for studying the working time and the establishment of labor standards; 

Be competent:  

in the use of the development of the theory and practice of management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

Economic theory, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру,Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship,International economics, Managing costs and pricing, Investment activities of the company 

 

Басқару теориясы  

Теория управления 



Management theory 

"Басқару теориясы" курстың қысқаша мазмұны: басқару теориясының негізгі категорияларын, анықтамаларын және ұғымдарын 

зерттейді; басқарудың негізгі тұжырымдамаларымен таныстырады; басқару функциялары қарастырады. 

Мақсаты – студенттердің басқару теориясының тұжырымдамалық негіздерін меңгеру мүмкіндігін қамтамасыз ету, басқару теориясы 

негізгі ұғымдары мен санаттарын, қазіргі заманғы тиімді басқару технологияларды және әдістерді, принциптерді зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: басқару ғылымының пәні мен әдісі; менеджментгің мәні мен қағидалары; 

Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері; Ұйым түсінігі және оның түрлері; ұйымның ішкі және сыртқы ортасы; менеджментгі 

ақпаратпен қамтамасыз ету; менеджменттегі коммуникация; менеджменттегі басқару шешімдері; басқарудың экономикалық әдістері; 

басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері; басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық әдістері; басқару функциялары; менеджменттегі 

жоспарлау; ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде; менеджменттегі мотивация; менеджмент жүйесіндегі бақылау; басшылық: билік, 

ықпал ету және әріптестік; лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі; қайшылықты, күйзелісті және өзгерістерді басқару; фирманың 

кадрлық саясаты; басқару қызметінің мәдениеті; басқарудың корпоративтік мәдениеті; менеджердің іскерлік этикасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- басқару теориясының негізгі ұғымдарын, категорияларын және анықтамаларын; 

- басқарудың негізгі теориясы мен тұжырымдамалар эволюциясын; 

- басқару теориясы саласындағы негізгі теориялық жұмыстарды; 

- басқару мәні мен мазмұны;  

- қазіргі заман жағдайындағы басқарудың ерекшеліктерін; 

- басқарушылық проблемалардын шешімі нысандарын, әдістері мен технологияларын; 

Меңгеруі керек:  

- түйін тұжырымдамасын көрнекі көрсетуге мүмкіндік беретін және басқару аспектілері көрсетін, ұйым өміріндегі басқарушылық 

жағдайды өз бетінше талдауды; 

- нақты ұйымдарда басқару шешімдерін әзірлеуге және қабылдауға теориялық білімдерін пайдалануды; 

-  ұйым қызметінің тиімділігін арттыру үшін басқарудың ұйымдастырушылық мәдениетті жүйесін әзірлеуді; 

- ұйымдағы коммуникациялық үдеріске әсер етуді;  

-  кадрлық әкімшіліктендірудің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдануды. 

Дағдылануы керек:  

- ұйымдарды біріктірудің қазіргі заманғы нысандарын, үрдістер мен олардың даму перспективаларын;  

- ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыру және оның ұйым қызметінің тиімділігін арттырудағы мүмкіндіктері; 

- ұйым мінездемесіне коммуникациялардың  ықпал туралы 

Құзыретті болу:  

тиімді басқарудың принциптерін, әдістерін және заманауи технологияларын зерттеуде.  

 

Краткое описание курса «Теория управления»: изучить основные категории, определения и понятия теории управления; 

познакомиться с основными концепциями управления; рассмотреть функции управления. 

Цель дисциплины: обеспечить возможность освоения студентами концептуальных основ теории управления, основных понятий и 

категорий теории управления, изучение принципов, методов и современных технологий эффективного управления. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  предмет и метод науки управления; сущность и правила менеджмента в 

Казахстане; методические основы менеджмента; понятие Организации и ее виды; внутренняя и внешняя среда организации; обеспечение 

информацией, менеджментгі; коммуникации в менеджменте; управленческие решения в менеджменте управления; экономические методы 

управления; социально-психологические методы управления; организационно-правовые методы управления; функции управления; 

планирование в менеджменте; организация как функция менеджмента; мотивация в менеджменте 

Знать: 

- основные понятия, категории и определения теории управления; 

- основные теории и эволюцию концепций управления; 

- основные теоретические работы в области теории управления; 

- сущность и содержание управления;  

- особенности управления в современных условиях; 

- формы, методы и технологии решения управленческих проблем; 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать управленческие ситуации из жизни организаций, позволяющие наглядно показать ключевые 

концепции и продемонстрировать управленческие аспекты; 

- применять полученные теоретические знания для разработки и принятия управленческих решений в конкретных организациях; 

- разрабатывать систему управления организационной культурой для повышения эффективности деятельности организации; 

- влиять на процесс коммуникации в организации;  

- применять современные методики кадрового администрирования. 

Иметь навыки: 

- о современных формах объединения организаций, тенденциях и перспективах их развития.  

- о формировании организационной культуры и ее возможностях в повышении эффективности деятельности организации. 

- о влиянии коммуникаций на характеристики организации. 

Быть компетентным:  

в изучение принципов, методов и современных технологий эффективного управления. 

 

Short description of course is "management Theory": to study basic categories, determinations and concepts of management theory; to become 

acquainted with basic conceptions of management; to consider management functions. 

Aim of discipline : to provide mastering possibility the students of conceptual bases of theory of management, basic concepts and categories of 

management theory, study of principles, methods and modern technologies of effective management. 

Course content: the subject and method of management science; the essence and rules managementg in Kazakhstan; methodological bases of 

management; the concept of Organization and its types; internal and external environment of the organization; providing information, managementg; 

communication in management; management decisions management; economic management; socio-psychological methods of management; legal 

management; functions of management; planning management; organization as function of management; motivation management; 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know:  



- Possession of a marketing terminology in the rationale and decision-making; - The evolution of theories, especially the Kazakh management 

organization as a system of governance, the principles of HR management, forms of power, samomendzhment and guidance, methods of market 

research.  

To be able to:  

- Perform the functions and use methods of marketing management; 

- To make decisions; manage conflict, stress, changes in the organization and assess the effectiveness of management.  

Have skills:  

- The definition of the mission of the company, the development of marketing strategies; - Marketing research; - Needs analysis and consumer 

behavior; 

- Organization of marketing management in the enterprise;  

Be competent:  

in the study of the principles, methods and modern technologies of effective management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

Economic theory, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру,Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship,International economics, Managing costs and pricing, Investment activities of the company 

 

 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 

Пән тауар өндірісін ойлап табу, жасау, өндіру үрдісі кезіндегі басқарудың ұйымдастырушылық бағытын, маркетингтік саясатын 

жетілдіру мақсатын,сонымен қатар өндірістік және тұтынудың нарықтық қатынасын оқытады.  

Мақсаты- студентерді өндірістік экономиканың және өндірісті ұйымдастырудың негізгі заңдарын, кәсіпорынның материалдық-

техникалық жағдайымен және еңбек әлеуетімен таныстыру. 

Пән мазмұны:Кәсіпорын мемлекеттің негізгі шаруашылық қуатының компоненті ретінде. Өндірістік кәсіпорынның негізгі 

экономикалық элементтері және көрсеткіштері. Кәсіпкерлік қызметке маркетингтік әрекет. Жаңа тауарларды шығарудың және жүзеге 

асырудың циклін ұйымдастыру. Өндірістік ғылыми-техникалық дайындығы. Кәсіпорынды басқарудың мәні мен негізі.  Кәсіпорынның 

материалдық-техникалық және еңбек әлеуетімен басқару мен ұйымдастыру. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

Білу тиіс: 

- кәсіпорынды ұйымдастыруды  және оның    экономикасының  негіздерін; 

- кәсіпорынның  маркетингтік саясаттының негізін; 

Меңгеруі керек: 

 - кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін есептей білуді; 



- ақпараттың тез өзгеруіне байланысты оперативті әсер етуді; 

Дағдылануы керек: 

-  кәсіпорынның материалдық-техникалық жағдайын  бағалауды; 

--кәсіпорынның қаржылық нәтижиесін есептеуді; 

-  еңбек потенциалымен бағалауды; 

Құзыретті болу:  

өндірісті ұйымдастыруда экономикалық білім негіздері қолдануда. 

 

Дисциплина изучает организационную направленность действий по управлению процессами создания, освоения и производства 

товаров с целью совершенствования маркетинговой политики, а также рыночных отношений между производственными организациями и 

потребителями. 

Цель - ознакомление студентов с основами знаний об экономике и организации производства, о порядке нововведений в 

производство, а также с основами организации и использования материально-технического и трудового потенциала предприятий. 

Содержание дисциплины: предприятие как ключевой компонент хозяйственного потенциала страны. Основные экономические 

элементы и показатели функционирования производственных предприятий. Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности. 

Организация цикла создания и освоения новых товаров. Научно-техническая подготовка производства. Производственный процесс и типы 

производств. Сущность, цели и задачи управления предприятием. Организация и управление материально-техническим и трудовым 

потенциалом предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы организации и экономики предприятия; 

- основы маркетинговой политики предприятия; 

Уметь: 

- проводить анализ расчетных экономических показателей деятельности предприятия; 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

Иметь навыки:  

- оценку материально-технического потенциала предприятия; 

- расчета финансовых результатов деятельности; 

- анализ трудового потенциала предприятия. 

Быть компетентным: 

в применении основами экономических знаний в организации производства. 

 

Discipline examines the organizational course of action to manage the creation, development and production of goods with the aim of 

improving the marketing policy and market relations between the industrial organizations and consumers. 

The goal - to familiarize students with basic knowledge about the economy and the organization of production, on the order of innovations in 

production, as well as the basics of the organization and the use of material, technical and labor potential of enterprises. 

Contents: the enterprise as a key component of the economic potential of the country. Basic economic elements and performance indicators of 

the manufacturing enterprises.A marketing approach to business.Organization of the cycle of creation and development of new products.Scientific and 



technical preparation of production.The production process and the types of productions.The essence, aims and objectives of management.Organization 

and management of logistics and labor potential of the enterprise. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Basis for the organization and business economics; 

- The basis of the marketing policy of the enterprise; 

To be able to: 

- Analysis estimated the economic performance of the company; 

- Quickly navigate the rapidly changing flow of information; 

Have skills: 

- Evaluation of logistical capacity of the enterprise; 

- Calculation of financial performance; 

- Analysis of the labor potential of the enterprise. 

Be competent in:  

applying the basics of economic knowledge in the organization of production. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Құқықнегіздері 

Экономическая теория, Микроэкономика, Основы права 

Economic theory, Microeconomics, Bases of law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру,Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship,International economics, Managing costs and pricing, Investment activities of the company 

 

Экономико-математикалық әдістер мен үлгілер  

Экономико-математические методы и модели  

Economic and Mathematical Methods and Models  

Математикалық әдістерің қосымшаларының қоғамдық  ғылымдарда дамуы   соңғы жылдары математика мәнін гуманитарлық атап 

айтқанда, экономикалық  білімде арттыру әкелді. Дәстүрлі экономикалық жоғары оқу орындарында оқыған математизация курстары, оқу 

жоспарларына салыстырмалы қысқа уақыт ішінде жаңадан көптеген пәндер еңгізілді, оларда математикалық модельдер кеңінен 

қолданылады. Экономистер ғана емес математикалық әдістерін практикалық мұқтаждықтарына сәйкес қосылған зерттеу қажет: 

математикалық модельдеу әдістемесін иелену емес сызықтық ойлау қалыптасуына ықпал етеді, даму принциптерін түсіну үшін 

синергетикалық тәсіл игеру. 

Пән мақсаты  - «Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер» пәні   студенттерге  қолданбалы экономикалық-

математикалық  модельдерді талдау және  шешім қабылдау үшін пайдалануды қалыптастыру бойынша қарапайым тәжірибелік дағдыларын   

және теориялық білімдерін меңгеру мақсатында жүзеге  асырылады . 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Экономикадағы оңтайландыру әдістері мен модельдері; Әдістері және сызықтық 

бағдарламалау моделі; модель және модельдеу моделі элементтерін, моделі пікір ұғымдар; циклдік процесс ретінде модельдеу; модельдерін 

құру кезеңдері; модельдеу объектісі ретінде экономиканың ерекшеліктері; Оңтайландыру экономикадағы проблемалар және оларды шешу 



жолдары; сызықтық бағдарламалау әдістермен шешіледі экономикалық мәселелері; Оңтайландыру модельдер және олардың құрылыс 

кезеңдері; оңтайландыру мәселелері классикалық модельдері: және т.б. өнімнің ассортименті, тиеу жабдықтар, шикізат препараттық 

көлігінде материалдарды кесу, сызықтық бағдарламалау арқылы шешілетін міндеттерді оңтайландыру талдау және кестелік нотации; 

экономикадағы динамикалық программалау әдістері, экономика оңтайлы басқару теориясы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- математикалық құралдар қажеттілігі бар шешім оның негізгі экономикалық мәселелері; 

- экономикалық-математикалық модельдеу көмегімен шешіледі негізгі экономикалық мәселелері; 

- теориялық негізі және экономикалық-математикалық модельдеу көмегімен басқару проблемаларын шешу үшін практикалық 

әдістері; 

Менгеруі керек: 

- экономикалық проблемасын рәсімдеу; есептеулерді жасау үшін белгілі математикалық моделін оны сипаттау және сандық 

нәтижелерін алуға; 

- нәтижелерін талдау және қорытынды жасау, экономикалық мәселенің жеткіліктілігінің үшін. 

- мәселенің экономикалық есепте шарлау және оған анықтау, онда бөлім Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер, оны 

шешу үшін қаражат іздеп керек. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық-математикалық үлгілерді қарапайым қосымшалар тұжырымдау. 

Құзыретті болу: 

ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылданғанға; ұйымдардың маркетингтік стратегияларын дамытуға қатысуға 

оны іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру. 

 

Развитие приложений математических методов в общественных науках привело за последние годы к усилению значения математики 

в гуманитарном образовании и, в частности, в экономическом. При этом одновременно с математизацией курсов, традиционно изучавшихся 

в экономических вузах, в учебные планы за сравнительно короткий срок было включено много новых дисциплин, в которых широко 

используются математические модели.  Необходимость изучения экономистами математических методов связана не только с практическими 

потребностями: владение методологией математического моделирования способствует формированию нелинейного мышления, 

синергетического подхода к пониманию принципов развития.  

Учебная дисциплина «Экономико-математические методы и модели» реализуется и осваивается с целью усвоения студентами 

теоретических знаний и приобретения элементарных практических навыков по формулированию прикладных экономико-математических 

моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  Методы и модели оптимизации в экономике; Методы и модели 

линейного программирования; Понятия модель и моделирование, Элементы модели, Виды моделей; Моделирование как циклический 

процесс; Этапы построения моделей; Особенности экономики как объекта моделирования; Оптимизационные задачи в экономике и методы 

их решения; Экономические задачи, решаемые с помощью методов линейного программирования; Оптимизационные модели и этапы их 

построения; Классические модели оптимизационных задач: ассортимента продукции, загрузки оборудования, рецептуры сырья, раскроя 

материалов, о перевозках и др, Аналитическая и табличная форма записи оптимизационных задач, решаемых методами линейного 

программирования; Методы динамического программирования в экономике; Теория оптимального управления в экономике.  

В результате изучения курса студент должен: 



Знать: 

- основные экономические проблемы, при решении которых возникает необходимость в математическом инструментарии; 

- основные хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования; 

- теоретические основы и прикладные методы решения задач менеджмента с помощью экономико-математического моделирования; 

Уметь: 

- формализовать экономическую задачу, т.е. описать ее с помощью известной математической модели, провести расчеты и получить 

количественные результаты; 

- анализировать эти результаты и делать выводы, адекватные поставленной экономической задаче. 

- ориентироваться в экономической постановке задачи и определять по ней, в каком разделе Экономико-математические методы и 

модели следует искать средства ее решения  

Иметь навыки: 

- формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей. 

Быть компетентным: 

в принимаемых организационно-управленческих решений;к участию в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; в принятий стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;в планировании операционную (производственную) 

деятельностьорганизаций; 

 

The development of applications of mathematical methods in the social sciences has led in recent years to the strengthening of the value of 

mathematics in humanities education and, in particular, in the economic. At the same time, with the ma-thematization of courses traditionally studied 

in economic institutions, many new disciplines were included in the curricula in a relatively short period of time, in which mathematical models are 

widely used. The necessity of studying mathematical methods by economists is connected not only with practical needs: mastering the methodology of 

mathematical modeling contributes to the formation of nonlinear thinking, a synergetic approach to understanding the principles of development. 

The academic discipline "Economic-mathematical methods and models" is realized and mastered with the aim of mastering theoretical 

knowledge by students and acquiring elementary practical skills in the formulation of applied economic-mathematical models, their analysis and use 

for making managerial decisions. 

Brief description of the course: Methods and models of optimization in the economy; Methods and models of linear programming; Concepts of 

model and modeling, Elements of the model, Types of models; Simulation as a cyclic process; Stages of building models; Features of the economy as 

an object of modeling; Optimization problems in the economy and methods for their solution; Economic problems solved with the help of linear 

programming methods; Optimization models and stages of their construction; Classical models of optimization tasks: product assortment, equipment 

loading, raw materials recipe, material cutting, transportation, etc. Analytical and tabular form of recording optimization problems solved by linear 

programming methods; Methods of dynamic programming in economics, Theory of optimal control in economics. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- the main economic problems, in solving which there is a need for mathematical tools; 

- the basic economic problems solved with the help of economic and mathematical modeling; 

- theoretical foundations and applied methods for solving management problems with the help of economic and mathematical modeling; 

To be able to: 



- formalize the economic task, i.e. Describe it with the help of a well-known mathematical model, perform calculations and obtain quantitative 

results; 

- Analyze these results and draw conclusions that are adequate to the assigned economic task. 

- orient in the economic formulation of the problem and determine from it, in which section Economic and mathematical methods and models 

should be sought means of solving it. 

Have skills: 

- the formulation of the simplest applied economic-mathematical models. 

To be competent: 

n the adopted organizational and management decisions; To participate in the development of the marketing strategy of organizations, to plan 

and implement activities aimed at its implementation; In the adoption of strategic, tactical and operational decisions in the management of operational 

(production) activities of organizations, in planning the operational (production) activities of organizations; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Құқық негіздері. Экономика теориясы негіздері. 

Основы права, Основы экономической теории. 

Law basics, Theory of State and Law. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Мәліметтерді талдау және болжау, Шығындарды басқару және баға құру, Кәсіпорын құнын бағалау.  

Анализ данных и прогнозирование, Управление затратами и ценообразование, Оценка стоимости предприятия 

Data analysis and forecasting, Managing costs and pricing, Evaluation of a company 

 

Кәсіпорынның кадрлық саясаты 

Кадровая политика предприятия 

Skilled politics of enterprise  

Пән жүйесін кадрлармен жұмыс зерттейді, ол қолданыстағы заңнаманы сақтаған жағдайда кәсіпорынды экономикалық және 

әлеуметтік әсер алуға бағыттайды. 

Мақсаты – студенттерді ұйымның қажеттіліктеріне, қолданыстағы заңнамасының талаптарына және еңбек нарығының жай-күйін 

сәйкес, кадрлардың сандық және сапалық құрамын жаңарту және сақтау үдерістердің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз етуді үйрету.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Кадрлық саясаттың теориялық негіздері. Кадрлық саясатты жіктеу. Пассивті, 

реактивті, алдын алу және белсенді кадрлық саясат. Кадрлық  саясаттың ашық және жабық түрі. Кадрлық саясаттың құрылымы. 

Кәсіпорындағы кадр қызметінің тәсілдерін құру. Кадрлық саясатты жобалау кезеңдері. Қызметкерлерді қабылдау. Персоналдың бейімделуі. 

Персоналды оқыту және дамыту. Персонал жылжыту. Персонал еңбегі мотивациялау және ынталандыру. Кәсіпорын персоналының 

қозғалысын, құрылымын және құрамын талдау. Кадрлық саясатты ерекшеліктері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- кадрлық саясаты мәні мен маңызы; 

- кадр қызметінің жұмысын; 

- персоналды бағалау және іріктеу үдерісі. 

Менгеруі керек: 

- кәсіпорынның кадрлық саясатын кәсіпорын стратегиясымен бірлігін ұштастыру;  



-  кадрлық саясатқа экономикалық негіздеме жасау;  

- кадрлық саясат баламасын көру. 

 Дағдылануы керек: 

- кәсіпорын персоналының құрылымын талдау; 

- кәсіпорында кадрлар қозғалысын сандық көрсеткіштердің көмегімен бағалау. 

Құзыретті болу:  

ұйымның кадрларын жаңарту процестерінің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз етуге және сандық және сапалық құрамын сақтауға.  

 

Дисциплина изучает систему работы с кадрами, которая ориентирует предприятие на получение как экономического, так и 

социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства. 

Цель – научить студентов обеспечению оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка 

труда. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: теоретические основы кадровой политики. Классификация кадровой 

политики. Пассивная, реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Открытый и закрытый тип кадровой политики. Структура 

кадровой политики. Подходы к построению кадровой службы на предприятии. Этапы проектирования кадровой политики. Набор персонала. 

Адаптация персонала. Обучение и развитие персонала. Продвижение персонала. Мотивация и стимулирование труда персонала. Анализ 

движения, структуры и состава персонала предприятия. Особенности кадровой политики.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать:  

- сущность и значение кадровой политики; 

- работу кадровой службы; 

- процесс отбора и оценки персонала.  

Уметь:  

- увязывать кадровую политику предприятия со стратегией предприятия;  

- делать экономическое обоснование кадровой политики;  

- видеть альтернативы в кадровой политике. 

Иметь навыки:  

- анализа структуры персонала предприятия; 

- оценки движения кадров на предприятии с помощью количественных показателей. 

Быть компетентным: 

в обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров организации. 

 

The discipline studies the system of work with the staff, which directs the company to both economic and social benefits, subject to applicable 

law. 

The goal - to teach students to ensure optimum balance and the updating sohraneniya quantitative and qualitative composition of the personnel 

in accordance with the needs of the organization, the applicable legislation and the state of the labor market. 

Contents: the theoretical foundations of human resources policy. Classification of personnel policy. Passive, reactive, preventive and active 

personnel policy. Indoor and outdoor type of personnel policy. The structure of the personnel policy. Approaches to the construction of personnel 



service in the company. Stages of designing personnel policies. Recruitment. Adapting staff. Staff training and development. Promotion staff. 

Motivation and incentives for staff. Analysis of movement, structure and composition of the staff of the enterprise. Features personnel policy. 

As a result of the discipline, students should: 

Know: 

- The nature and value of the human resources policy; 

- Work of personnel services; 

- The process of selection and evaluation of personnel. 

To be able to: 

- Align the personnel policy of the enterprise with the strategy of the company; 

- To do feasibility study of personnel policies; 

- To see an alternative in the personnel policy. 

Have skills: 

- Analysis of the personnel structure of the enterprise; 

- Motion estimation frame in the enterprise with the help of quantitative indicators. 

Be competent:  

to provide an optimal balance of the updating and maintaining of the numerical and qualitative composition of the organization staff. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтану, Саясаттану, Менеджмент 

Социология, Политология,Менеджмент 

Sociology, Political science, Management 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Мәліметтерді талдау және болжау, Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру 

Анализ данных и прогнозирование, Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование  

Data analysis and forecasting, Entrepreneurship, Managing costs and pricing 

Еңбек экономикасы 

Экономика труда 

Laboureconomics 

Пән еңбек нарығының экономикасы мәселелерінің теориялық аспектілері қарастырады.  

Мақсаты - халық өмірінің деңгейін көтеру үшін әлеуметтік және экономикалық алғы шарттарын құруға бағытталған, приоритетті 

еңбек мәселелерінің шешімін ықшамдау және жарыққа шығару, еңбек нарығында болатын экономика үдерістерімен таныстыру саналады.    

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Еңбек нарығы: түсінігі, элементтері, құрылымы және еңбек нарығының модельдері. 

Еңбек және еңбек ресурстары. Еңбек түрлерінің топтасуы. Еңбек нарығының мәселелерін шешуге арналған тарихи жолдары. Еңбек 

нарығының модельдері. Еңбек нарығын қалыптастыру механизмі. Еңбекке ұсыныс. Мазмұны және құрылымы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: еңбек нарығы: түсінігі, элементтері, құрылымы және нарығының модельдері анықтамасын.  

 Менгеруі керек: аймақтық деңгейде кәсіпорындардың ішкі еңбек нарықтарын реттеу мен талдауды. 

Дағдылануы керек: еңбек нарығының мәселелерін шешудің  дұрыс жолын іздестіруде аналитикалық ойлау дағдыларын игере білуі 

керек. 

Құзыреттілігі: еңбек нарығының экономикасы мәселелерін талдауда экономикалық тәсілдерді қолдана білуі. 



 

Дисциплина изучает изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы людей в процессе трудовой 

деятельности, а также основных теоретических концепций экономики труда. 

Цель курса –приобретение умений в области разработки практических решений по управлению трудом  на различных уровнях 

управления. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Теоретические основы экономики труда. Формирование ресурсов для 

труда. Качество и компетентность рабочей силы. Рынок труда и политика занятости. Условия эффективного использования человеческих 

ресурсовю. Управление трудом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные теории, концепции и методологию экономики труда; закономерности функционирования рынка труда и 

поведения его агентов на макро- и микроуровне; содержание и сущность социально-трудовых отношений, принципы и методы управления 

ими;  

уметь: выявлять, анализировать, правильно интерпретировать экономические проблемы социально-трудовых отношений, тенденции 

их развития, применять современные методы макро- и микроэкономического регулирования этих отношений, прежде всего – в области 

рынка труда, занятости, воспроизводства рабочей силы, формирования качества жизни и трудовой жизни, доходов и заработной платы, 

социального партнерства. 

иметь навыки: методики и методологии проведения исследований в сфере экономики труда и социально-трудовых отношений. 

Быть компетентным: в применении экономических методов при анализе  экономики рынка труда. 

 

The discipline studies studying of system of the relations reflecting social and economic interests of people in the course of a labor activity, and 

also the main theoretical concepts of labor economics. 

The rate purpose – acquisition of abilities in the field of development of practical decisions on management of work at various levels of 

management. 

Content of discipline includes the main sections: Theoretical bases of the economy of work. Forming of resources for work. Quality and 

competence of a labor power. Labor market and policy of employment. Conditions of effective use human ресурсовю. Management of work. 

As a result of studying of discipline the student shall: 

nobility: modern theories, concepts and methodology of labor economics; regularities of labor market performance and behavior of his agents 

on macro - and microlevel; content and essence of the social and labor relations, principles and methods of management over them;  

to be able: to reveal, analyze, to correctly interpret economic problems of the social and labor relations, tendencies of their development, to 

apply modern methods macro - and microeconomic regulation of these relations, first of all – in the field of the labor market, employment, 

reproduction of a labor power, forming of quality of life and labor life, the income and the salary, social partnership. 

to have skills: techniques and methodologies of carrying out researches in the sphere of labor economics and the social and labor relations. 

To be competent: in application of economic methods in the analysis of economy of the labor market. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Әлеуметтану, Саясаттану, Менеджмент 

Социология, Политология,Менеджмент 

Sociology, Political science, Management 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Мәліметтерді талдау және болжау, Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру 



Анализ данных и прогнозирование, Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование  

Data analysis and forecasting, Entrepreneurship, Managing costs and pricing 

 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 
Пән ҚР салық жүйесін құру,реформалау үрдісін, салық салудың қағидаттарын.Қазақстандағы салықтың теориялық және әдістемелік 

негізін, физикалық және заңдық тұлғаларға арналған  негізгі салықтарды оқытады. 

Мақсаты– салық жинау жинақтау,салықты төлеу мен есептеу әдістемелері саласынынан  білім береді.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Фискалдық, бюджетке түсетін міндетті төлем, салықтың мемлекеттік реттеуші 

қызметі. Салық ұлттық экономика негізі болып табылатынындығы. Салық ұлттық экономика дамуы негізі. Мемлекеттегі қызметтегі және 

әлеуметтік мәселерді шешудегі салықтың ролі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білу тиіс: салық салудың нормативтік- заңдылық базасын білу; салық түрлері мен қызметтерін; салық жүйесінің негізгі анықтамасын, 

мазмұнын; 

Меңгеруі керек: әр салық бойынша жинақты және салықтық базаны анықтауды; салықтық ставканы таңдауды; 

Дағдылануы керек: салық соммасын есептеуді; салықтық декларациясын толтыруды. 

Құзыретті болу:  

салықтарды есептеу және төлеу әдіснамасына. 

 

Дисциплина изучает процесс создания и реформирования налоговой системы РК, принципы налогообложения, рассматривает 

теоретические и методологические основы действующей в Казахстане системы налогообложения, основные налоги, предназначенные для 

уплаты как юридическими, так и физическими лицами. 

Цель - приобретение знаний в области налогообложения, методологии исчисления и уплаты налогов. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Фискальная, регулирующая, перераспределительная функции 

обязательных платежей в бюджет. Налоги как основа для развития национальной экономики. Роль налогов в осуществлении 

государственных функций и решения социальных проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу налогообложения; сущность, виды и функции налогов; содержание основных понятий налоговой 

системы; 

Уметь: определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; выбрать налоговую ставку; 

Иметьнавыки: начисления суммы налога; заполнения налоговой декларации. 

Быть компетентным: 

в методологии исчисления и уплаты налогов. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of the discipline - the acquisition of knowledge in the field of taxation, the methodology for the calculation and payment of taxes. 

The essence of the course to show fiscal, regulatory, redistributive function obligatory payments to the budget, which are the basis for the 

development of the national economy, the implementation of state functions and solving social problems. 



In the process of studying the discipline a student must: 

to know: normativno legal tax base; suschnost, types and functions of taxes; content of the basic concepts of the tax system. 

be able to: is to define the tax base for each tax and the collection; select tax rate; 

have the skills to: nachisleniya amount of tax; zapolneniya tax return. 

Be competent: 

in the methodology of calculation and payment of taxes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Экономикалық ілім, Құқық негіздері, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Экономическая теория, Основы права, Государственное регулирование экономики 

Economic Theory, Basics of law, Public regulation of economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру,Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship, International economics, Managing costs and pricing, Investment activities of the company 

 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Taxplanningandcontrol 

Пән кәсіпорындағы жалпы экономикалық жоспарлау жүйесінде өз орнын анықтау үшін салықтық жоспарлауды ұйымдастырудың 

ғылыми әдіснамасын,салықтық жоспарлау қағидаттары мен әдістерін зерттейді. 

Мақсаты - салықтық жоспарлау және бақылау сұрақтарын, оның нысандары мен түрлерін, әр түрлі деңгейдегі бюджетке салық 

аударымдар төлеу іс-шараларын,сондай-ақ, мемлекеттік және жергілікті бюджеттерге салық түсімдерін жоспарлау мәселелерін зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады салық жоспарлау мазмұны және принциптері; салық жоспарлау кезеңдері және 

құрылымы; салық жоспарлаудың стратегиялық, тактикалық және жедел деңгейлері; салықтық бақылаудың экономикалық мәні; салық салу 

объектiлерi мен салық салуға байланысты объектілері; салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер есебі; салық жоспарлау 

мен болжау әдістері; салықтық бақылау мақсаттары үшін фискалдық жады бар бақылау-касса пайдалану; салықтық тексерулер түрлері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: салық жоспарлау және салықтық бақылау мәні; салық жүйесі; салық агенттері; салық қатынастары қатысушыларының 

өзара іс-қимыл әдістері; 

Менгеруі керек: Салық кодексімен жұмыс істеу; салықтарды есептеу. 

Дағдылануы керек: салық оңтайландыру (салық шегерiмдерi азайту) әдістерін қолдану. 

Құзыретті болу:   

салықтық жоспарлау және бақылау мәселелері бойынша. 

 

Дисциплина изучает принципы и методы налогового планирования, научную методологию организации налогового планирования, 

выявление его места в системе общеэкономического планирования на предприятии. 

Цель - изучение вопросов налогового планирования и контроля, его формы и виды, меры взыскания по уплате налоговых отчислений 

в бюджет различного уровня, а также планирование налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: содержание и принципы налогового планирования; этапы и структура 

налогового планирования; стратегический, тактический и оперативный уровни налогового планирования; экономическая ценность 

налогового контроля; объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением; учет налогов и других обязательных платежей в 

бюджет; методы налогового планирования и прогнозирования; использование кассовых машин с фискальной памятью для целей налогового 

контроля; виды налоговых проверок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность налогового планирования и налогового контроля; налоговую систему; субъекты налогообложения; методы 

взаимодействия с участниками налоговых отношений; 

Уметь: работать с Налоговым кодексом; исчислять налоги. 

Иметьнавыки: применения методов налоговой оптимизации (минимизации налоговых отчислений). 

Быть компетентным: 

в вопросах налогового планирования и контроля. 

 

The discipline studies the principles and methods of tax planning, tax planning methodology of scientific organizations, identifying its place in 

the system of general economic planning at the enterprise. 

The goal - to study the issues of tax planning and control, its forms and types, recovery measures in the payment of tax deductions to the budget 

of different levels, as well as the planning of tax revenues to the state and local budgets. 

Contents includes basic sections: the content and principles of tax planning; the stages and structure of tax planning; strategic, tactical and 

operational levels of tax planning; the economic value of tax control; objects of taxation and objects related to taxation; including taxes and other 

obligatory payments to the budget; methods of tax planning and forecasting; the use of cash registers with fiscal memory for tax control purposes; 

types of tax audits. 

As a result of study of discipline a student must: 

know: the essence of tax planning and tax control; the tax system; tax agents; methods of interaction with the participants of tax relations; 

be able to: work with the Internal Revenue Code; calculate taxes. 

to have skills: application of methods of tax optimization (minimization of tax deductions). 

To be competent: 

in matters of tax planning and management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Экономикалық ілім, Құқық негіздері, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Экономическая теория, Основы права, Государственное регулирование экономики 

Economic Theory, Basics of law, Public regulation of economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру,Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship, International economics, Managing costs and pricing, Investment activities of the company 

 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 

Международное экономическое сотрудничество  

International economic cooperation 



Бұл пән жекелеген елдер мен елдер топтары арасындағы шаруашылық байланыстар кешені жайлы мағлұматтар береді. 

Мақсаты - халықаралық интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтерін зерделеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: ынтымақтастық мәні, алғышарты, кезеңдері, халықаралық экономикалық 

ынтымақтастық, интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтері, дамушы елдердегі және дамыған елдердегі интеграциялық бірлестігі,  

интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтер, интеграциялық бірлестіктің мәні мен типтері, пост социалистік мемлекеттердің интеграциялық 

процестерге қатысуы, дүние жүзілік шаруашылық және Қазақстанның әлемдік шаруашылықтағы рөлі, Еуразиялық экономикалық 

Қауымдастыққа Қазақстанның қосқан үлесі, Дүниежүзілік сауда ұйымының қызмет ету мақсаты мен қағидалары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: экономикалық ынтымақтастық жеке елдердің ұлттық шаруашылығы деңгейінде және де кәсіпорындар, фирмалар, 

корпорациялар, компаниялардың іс әрекеті. 

Менгеруі керек: халықаралық экономикалық ынтымақтастық ерекшеліктерін сараптап, жүйелеу.  

Дағдылануы керек: оқу құралдарымен, электронды оқулықтармен, интернетпен, бұқаралық басылымдармен, тағы басқада 

экономикалық материалдар, таблицалар, схемалармен жұмыс жасауға дағдылану.  

Құзыретті болу:  

халықаралық экономикалық ынтымақтастық саласында. 

 

Данная диспциплина рассматривает сущность и основные направления международного экономического сотрудничества. 

Цель курса – изучить  процессы международного экономического сотрудничества. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность и содержание международного экономического 

сотрудничества, основные направления международного экономического сотрудничества, формы международного экономического 

сотрудничества, международные экономические организации: порядок образования, организационная структура, классификация, 

международные валютно-финансовые организации и их роль в развитии экономического сотрудничества, цели и принципы 

функционирования Всемирной торговой организации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные процессы международного экономического сотрудничества. 

Уметь:работать с учебной литературой, распределять учебный материал во времени и последовательности его изучения и усвоения. 

Владеть: приобрести теоретические и практические навыки в основных вопросах дисциплины. 

Быть компетентным: 

в области международного экономического сотрудничества. 

 

This discipline considers the essence and the main directions of international economic cooperation. 

The purpose of the course - to study the processes of international economic cooperation. 

Course content: the nature and content of international economic cooperation, the main directions of international cooperation ekonomichesko 

go, shape international economic sotrudnichestva, international economic organizations: the order of formation, organizational structure, classification, 

mezhdunarodnye monetary and financial institutions and their role in development of economic cooperation, the objectives funktsionirovaniya and 

principles of the World Trade Organization. 

As a result of the discipline, students should: 

To know: basic processes of international economic cooperation. 

To be able to: work with educational literature, to distribute educational material in time sequence and its study and assimilation. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1


Own: acquire theoretical and practical skills in the fundamental questions of discipline. 

Be competent: 

in the field of international economic cooperation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Құқық негіздері, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Экономическая теория, Основы права, Государственное регулирование экономики 

Economic Theory, Basics of law, Public regulation of economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Кәсіпкерлік, Шығындарды басқару және баға құру,Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Предпринимательство, Управление затратами и ценообразование, Инвестиционная деятельность предприятия 

Entrepreneurship, International economics, Managing costs and pricing, Investment activities of the company 

 

Мәліметтерді талдау және болжау 

Анализ данных и прогнозирование 

Dataanalysisandforecasting 

«Мәліметтерді талдау және болжау» - кешенді ғылыми пән, экономикалық ақпараттық жүйелерде заманауи маман даярлау жүйесінде 

әдіснамалық маңызы бар. 

Пән мақсаты болашақ мамандарға бүгінгі таңдағы микро-макроэкономика деңгейіндегі шешім қабылдау және әлеуметтік 

экономикалық дамуды болжау үшін экономикалық көрсеткіштерді талдаудың негізгі әдістерін меңгерту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: нарықтық сұраныс мөлшерін анықтаушы факторлар; нарықтық сұраныс болжау 

және бағалау әдістері; эксперттік бағалау әдістері; иерархия талдау әдісі; эконометрикалық модельдер; имитациялық модельдеу; нарықты 

стратегиялық талдау; болжау әдістері.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

білуі тиіс: кәсіпорын, сала, аймақ, ұлттық экономика дамуының алғышарттарын болжау және жағдайын талдау әдістерін; 

менгеруі керек:экономикалық, әлеуметтік, басқарушылық ақпарат көздерін пайдалану;әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 

құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистиканың деректерін талдау және интерпретациялау, әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштер өзгерістерінің серпінін анықтау; таңдауды жүзеге асыруға аспаптық құралдарды өңдеу экономикалық деректер қойылған 

міндетке сәйкес, нәтижелерін талдау, есептеу және негіздеу алынған қорытындылар; талдаудың сандық әдістерн қолдану негізінде 

кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін арттыру мен өндірістік ресурстарды тиімді пайдалану шараларын жобалауды; 

дағдылануы керек:көпөлшемді статистикалық талдауды меңгеруі; факторлық талдау әдістемесін меңгеруі; дисперсиялық талдау, 

дисперсияны жіктеуді меңгеруі. 

Құзыретті болу: кәсіпорынның  даму болашағын талдау мен болжай алуға . 

 

«Анализ данных и прогнозирование» - комплексная научная дисциплина, имеющая важное методологическое значение в системе 

подготовки современного специалиста экономических информационных систем.  

Цель дисциплины - дать студентам-экономистам знания, умения и навыки анализа данных различной природы для обоснованных 

принятия управленческих решений и прогнозирования социально-экономического развития.  



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  факторы, определяющие величину рыночного спроса; методы оценки и 

прогнозирования рыночного спроса; метод экспертных оценок;метод анализа иерархий; эконометрические модели; имитационное 

моделирование; стратегический анализ рынка; методы прогнозирования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы анализа состояния и прогнозирования перспектив развития предприятий, отраслей, регионов и национальной 

экономики; 

уметь:использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; осуществлять выбор инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач прогнозного характера. 

иметь навыки:использования современных методов сбора, обработки и анализа временной информации экономических и социальных 

показателей; метода построения эконометрических моделей для исследования состояния и прогнозирования развития рынка, экономики и 

предприятий;презентации результатов анализа и прогнозирования.  

Быть компетентным в анализе состояния и прогнозирования перспектив развития предприятия. 

 

A «Analysis of data and prognostication» are complex scientific discipline having an important methodological value in the system of 

preparation of modern specialist economic informative systems.  

The purpose of discipline: The course aim is to give students the knowledge and skills to economists analyze the data of different nature for 

informed decision-making and forecasting of socio-economic development 

Brief description of the course: analysis of data and forecasting the economy is one of the most important areas of application of economic 

theory to solve practical problems. тhe course aim is to give students the knowledge and skills to economists analyze the data of different nature for 

informed decision-making and forecasting of socio-economic development. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

to know:the basis of the methodology of time series analysis of a modern system of indicators characterizing the activities of economic entities 

in the micro and macro level;the main methods of forecasting in solving applied economic problems; 

to be able to:use of sources of economic, social, management information;to analyze and interpret the data of domestic and foreign statistics on 

socio-economic processes and phenomena, to identify trends in the socio-economic indicators;carry out a choice of tools processing of economic data 

in accordance with the task to analyze and validate the results of calculations of the findings;search for information on getting the job, the collection, 

analysis of data necessary for solving the economic problems of looking; 

have skills:the use of modern methods of data collection, processing and analysis of temporal information of economic and social 

indicators;method of constructing models of temporal information for the study of the labor market, consumer and financial markets, and in other 

important areas of the economy;the skills of independent work on forecasting. 

Be competent in analyzing and forecasting the state of the company's development prospects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Кәсіпорын экономикасы, Қаржы , Салық және салық салу 

Экономика предприятия, Финансы, Налоги и налогообложение 

Business Economics, Financ,Taxes and the taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 



Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 

Economics and organization of production  

Пән теориялық негіздері қарасырады, объективті экономикалық заңдарды және олардың шарттары мен факторларына әсерін 

(ықпалы) зерттеу болып табылады, ол экономиканың басым салаларындағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмыс істеуінің ең жақсы 

нәтижелерін қамтамасыз етеді. 

Курстың мақсаты- объективті экономикалық заңдарды және олардың шарттары мен факторларына әсерін (ықпалы) зерттеу болып 

табылады, ол экономиканың басым салаларындағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмыс істеуінің ең жақсы нәтижелерін қамтамасыз етеді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қазіргі жағдайы Қазақстанның өнеркәсіп; қалыптастыру және өнеркәсіптік саясатты 

жүзеге асыру; басқару органдары, өнеркәсіпті сипаттамасы, отын-энергетикалық кешенін дамыту; экономика және қызметін ұйымдастыру 

кәсіпорындар тау-кен-металлургия кешенінің экономикасы; машина жасау өндірісінің ерекшеліктері; дамыту; мұнай өңдеу 

кәсіпорындарының экономикасы тамақ өнеркәсібі; экономика және өндірісті ұйымдастыру жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- Қазақстан Республикасы халық-шаруашылық кешенінің жалпы жағдайы мен экономикасының дамуын,; 

- сала, сала экономика түсінігі және мәнін; 

- Қазақстан Республикасы геосаясаты даму басымдықтарынның мазмұны; 

- өнеркәсіп салалары экономиканың дамыту саласында проблемаларды шешудің жолдарын. 

Менгеруі керек: 

- өнеркәсіптік саясаттың негізгі ережелерін әзірлеуді; 

- макроэкономикалық проблемалары шешудің негізгі жолдары қалыптастыруды; 

- халық шаруашылығы салаларының экономикалық өсуіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды талдау.  

Дағдылануы керек:   

- өнеркәсіпті дамытуды талдау; 

- өнеркәсіптің салалық құрылымының көрсеткішін есептеу; 

- өнеркәсіп тиімділігін дамыту критерийлерін дұрыс таңдауды жүзеге асыру; 

- өнеркәсіптің салалық құрылымының тиімділігін бағалау; 

- өнеркәсіп кәсіпорындары оңтайлы мөлшері анықтау; 

- өнеркәсіптік өндірістердің даму бағыттары әзірлеу.  

Құзыретті болу:  

өнеркәсіптік кәсіпорындар өндірісінде, тиімді өндіруді қамтамасыз ету үшін. 

 

Дисциплина рассматривает теоретические основы, является изучение объективных экономических законов и их воздействие 

(влияние) на условия и факторы, которые бы обеспечивали наилучшие результаты функционирования промышленных предприятий в 

приоритетных отраслях экономики. 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Экономика и организация производства 



Цель курса - является изучение объективных экономических законов и их воздействие (влияние) на условия и факторы, которые бы 

обеспечивали наилучшие результаты функционирования промышленных предприятий в приоритетных отраслях экономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: современное состояние промышленности Казахстана; формирование и 

реализация промышленной политики; органы управления промышленностью; характеристика развития топливно-энергетического 

комплекса; экономика и организация деятельности предприятий горно-металлургического комплекса;экономика машиностроительного 

производства; особенности развития нефтеперерабатывающих предприятий; экономика пищевой промышленности;экономика и организация 

производства предприятий легкой промышленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общее состояние и развитие экономики народно-хозяйственного комплекса Республики Казахстан; 

- понятие и сущность отрасли, сферы экономики; 

- содержание приоритетов развития геополитики Республики Казахстан; 

- пути решения проблем в области развития экономики отраслей промышленности. 

Уметь: 

- разрабатывать основные положения промышленной политики; 

- формулировать основные пути преодоления макроэкономических проблем; 

- анализировать внешние и внутренние факторы, воздействующие на экономический рост отраслей народного хозяйства. 

Иметь навыки: 

- анализировать состояние развития промышленности; 

- рассчитывать показатели отраслевой структуры промышленности; 

- осуществлять правильный выбор критериев эффективности развития промышленности; 

- оценивать эффективность отраслевой структуры промышленности; 

- определять оптимальные размеры промышленных предприятий; 

- разрабатывать направления развития промышленных производств 

Быть компетентным:  

в производстве промышленных предприятий, для обеспечения эффективного производства. 

 

Discipline examines theoretical bases, there are a study of objective economic laws and their affecting (influence) terms and factors that would 

provide the best results of functioning of industrial enterprises in priority industries of economy. 

Aim of course -  there are a study of objective economic laws and their affecting (influence) terms and factors that would provide the best 

results of functioning of industrial enterprises in priority industries of economy 

Contents:modern state of industry of Kazakhstan; forming and realization of industrial politics; management organs by industry; description of 

development of fuel and energy complex; economy and organization of activity of enterprises of горно-металлургического complex; economy of 

machine-building production; features of development of oil-processing enterprises; economy of food industry; economy and organization of 

production of enterprises of light industry. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- it is the common state and development of economy of folk-economic complex Republics of Kazakhstan; 

- it is a concept and essence of industry, sphere of economy; 



- it is maintenance of priorities of development of geopolitics of Republic of Kazakhstan; 

- are ways of decision of problems in area of development of economy of industries of industry. 

To be able to: 

- to develop the substantive provisions of industrial politics; 

- to formulate the basic ways of overcoming of macroeconomic problems; 

- to analyse external and internal factors affecting economy growing of industries of national economy. 

Have skills: 

- to analyse development of industry status; 

- to expect the indexes of branch structure of industry; 

- to carry out the correct choice of criteria of efficiency of development of industry; 

- to estimate efficiency of branch structure of industry; 

- to determine the optimal sizes of industrial enterprises; 

- to develop directions of development of industrial productions 

Be competent:  

in the production of industrial enterprises, for obespecheniya efficient production. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Қаржы , Салық және салық салу 

Экономика предприятия, Финансы, Налоги и налогообложение 

Business Economics, Financ,Taxes and the taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 

Жобаларды талдау 

Анализ проектов 

Analysis of projects 
Пән экономикалық және экономика саласындағы мамандандырылған студенттердің зерттеу болып табылады. 

Пәннің мақсаты - инвестициялық қаржыландыруды ұйымдастыру және талдау саласындағы білімі мен дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Инвестициялар және инвестициялық тартымдылығы. Жобаның инвестициялық 

қажеттіліктері мен оларды қаржыландыру көздері. Инвестициялық жобаның тиімділігін коммерциялық бағалау жүйесі. Есеп және 

инвестициялық тәуекелдерді азайту. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- жобаны талдаудың қазіргі заманғы принциптері, әдістері мен тәсілдері; 

- жоба талдаудың практикалық құралдары. 

Менгеруі керек: 

- инвестициялық жобаның тартымдылығын бағалау үшін; 

- инвестициялық жобаның тәуекел деңгейін бағалау үшін. 



Дағдылануы керек: 

- жобаларға қаржылық және экономикалық талдау жүргізу. 

Құзыретті болу:   

жобалық талдау жүргізудің  әдістері мен тәсілдерін қолдануға. 

 

Дисциплина является экономической и изучается студентами, специализирующимися в области экономики. 

Цель - формирование знаний и навыков в области организации и анализа финансирования инвестиций  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Инвестиции и инвестиционная привлекательность. Инвестиционные 

потребности проекта и источники их финансирования. Система коммерческой оценки эффективности инвестиционного проекта. Учёт и 

снижение инвестиционных рисков.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- современные принципы, методы и приемы проведения проектного анализа 

- практический инструментарий анализа проектов 

Уметь:  

- проводить оценку привлекательности инвестиционного проекта; 

- оценивать уровень риска инвестиционного проекта; 

Иметь навыки: 

- проведения финансово-экономического анализа проектов. 

Быть компетентным: 

в применении методов и приемов проведения проектного анализа. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline: the formation of knowledge and skills in the field of organization and analysis of investment financing 

Course Outline: Investment and investment attractiveness. The investment needs of the project and the sources of their funding. The system of 

commercial evaluation of the effectiveness of the investment project. Accounting and reducing investment risks. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Modern principles, methods and techniques of project analysis 

- Practical tools, Project Analysis 

To be able to: 

- To assess the attractiveness of the investment project; 

- To assess the level of risk of the investment project; 

Have skills: 

- Carrying out financial and economic analysis of projects. 

Be competent: 

in the application of methods and techniques of project analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Қаржы , Салық және салық салу 



Экономика предприятия, Финансы, Налоги и налогообложение 

Business Economics, Financ,Taxes and the taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 

Шығындардыбасқаружәнебағақұру 

Управлениезатратамииценообразование 

Managing costs and pricing  

Пән компания ресурстарын есепке алу, тиімді пайдалану, олардың барлық өндірістік процесс кезеңдерінде үнемдеуді және 

қайтарымын арттыруға бағытталуын, кәсіпорында баға құру-экономиканың маңызды салалары мен аясындағы тауарлар (қызметтердің) 

бағасын басқару зерттейді,. 

Пәннің мақсаты - кәсіпорындарда есептік және есептік-экономикалық қызметтерді жүзеге асыруға студентті дайындау және . 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: ғылыми-зерттеу және талдау қызметі бойынша зерттеу және болжау; шығын 

көздерін теориялық және практикалық тұрғыдан анықтау; шығындарды басқару процесінің негізгі элементтерінің мазмұны және өзара 

байланысы; шығындарды басқаруды ұйымдастыру принциптері; ұйымның операциялық қызметінің шығындарын басқарудың негізгі әдістері 

мен құралдары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

  шығындарды басқару саласындағы басқару шешімдері түрлері және оларды қабылдау әдістері; 

 операциялық қызметтегі шығындарды басқарудың ұйымдастыру принциптері.  

Менгеруі керек: 

 өнімнің өзіндік құны калькуляциялау және талдау мен басқарушылық есеп деректері негізінде негізделген шешімдер қабылдауь; 

  әр түрліе есеп жүйелерін пайдалану тиімділігін бағалауға және өндірістік шығындарды бөлу.  

 Дағдылануы керек: 

- кәсіпорының өндірістік шығындарын жоспарлау және талдау әдістерін меңгеру; 

- кәсіпорын шығындарды басқару заманауи құралдармен. 

Құзыретті болу:  

компанияның ресурстарды тиімді пайдалануында. 

 

Дисциплина изучает закономерностей рыночной экономики, учет, эффективное использование ресурсов компании, их экономию и 

максимизацию отдачи от них на всех этапах производственного процесса. 

Цель - подготовка студента к осуществлению учетной и расчетно-экономической деятельности на предприятиях.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: научно-исследовательская и аналитическая деятельность по 

исследованию и прогнозированию;теоретические и практические подходы к определению источников затрат;содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса управления затратами;принципы организации управления затратами;основные методы и инструменты 

управления затратами в операционной деятельности организации. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 виды управленческих решений и методы их принятия в области управления затратами; 

 принципы организации управления затратами в операционной деятельности 

Уметь:   

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого 

учета; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения производственных затрат; 

Иметь навыки: 

 владения методами планирования и анализа производственных затрат предприятия; 

 современным инструментарием управления затратами предприятия. 

Быть компетентным: 

в эффективном использовании ресурсов компании. 

 

Discipline is the study of economic , of market and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline: to prepare students for the implementation of accounting and settlement and economic activities of enterprises. 

Course Outline: Research and analytical work on the research and forecasting. Theoretical and practical approaches to determining cost 

sources. The content and the relationship between the basic elements of cost management. Principles of the organization of management of expenses. 

Basic techniques and management tools in the operating costs of the organization. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

 types of management decisions and methods of their decision in the field of cost management; 

 principles of cost management in operating activities 

To be able to: 

 calculate and analyze the cost of products and make informed decisions on the basis of management accounting; 

 assess the effectiveness of the use of different accounting systems of production and distribution costs; 

Have skills: 

 possession of planning and analysis of the production costs of the enterprise; 

 modern enterprise cost management tools. 

Be competent:  

in the effective use of company resources. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Менеджмент, Маркетинг,Қаржы. 

Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау, Сапа экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер  

Бизнес планирование на предприятии, Экономика качества, Риски на предприятии 



Business planning at the enterprise,The economics of quality Enterprise risk managemen 

 

Өнеркәсіптікөндірісті ұйымдастыру  

Организация промышленного производство 

Organizationofindustrialproduction 

"Өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру" экономика және кәсіпорынды басқару салаларындағы бейінді мамандарды даярлау пәнінің бірі 

болып табылады. 

Пәннің мақсаты - материалдық өндірістің негізгі буыны болып табылатын өнеркәсіптік кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз 

етудегі өндірісті ұйымдастыру жөніндегі өзара байланысты маңызды мәселелер мен факторларды оқып үйрену болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: кәсіпорындардың жіктелуі және олардың сыртқы ортада орны; кәсіпорынның 

өндірістік құрылымы; өндірістік үдеріс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру; өндірісті ұйымдастыру түрлері және әдістері; кәсіпорынның 

өндірістік қуаты; жедел-өндірістік жоспарлау және кәсіпорынның ырғақты жұмысын ұйымдастыру; өндірісте жаңа өнімдерді шығаруды 

ұйымдастыру; құрал-жабдық шаруашылығын ұйымдастыру; қойма шаруашылығын ұйымдастыру; өнім сапасы техникалық бақылауды 

ұйымдастыру; кәсіпорнының материалдық-техникалық қамтамасыз етулуін ұйымдастыру;  өткізу қызметі ұйымдастыру; өндірісті 

ұйымдастыруды жобалау; өндіріс ұйымдастыруды жетілдіру; өндірісті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- өндірісті ұйымдастырудағы жүйелі тәсілдеменің негіздерін; 

- өндірісті ұйымдастыру нысандары мен механизмдерін; 

- өндірістік инфрақұрылымды ұйымдастыру негіздерін; 

Менгеруі керек: 

- өндірісті оперативті басқару; 

- бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; 

-өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; 

Дағдылануы керек: 

 - өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға икемді болуын меңгеруі . 

- өндірісті материалды-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету, өнім өткізу жұмыстарын және қойма шаруашылығын 

ұйымдастыруды меңгеруі; 

Құзыретті болу:  

өнеркәсіптік кәсіпорындар өндірісінде, тиімді өндіруді қамтамасыз ету үшін. 

 

Дисциплина«Организация промышленного производства» является одной из профилирующих для формирования специалистов в 

областях экономики и управления предприятием. 

Целью дисциплыны является ключевым элементом в производстве промышленных предприятий, связанных с организацией, чтобы 

обеспечить эффективное функционирование производства важно, чтобы изучить проблемы и факторы. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: классификация предприятий и их место во внешней среде; 

производственная структура предприятия; производственный процесс и его организация во времени; типы и методы 

организациипроизводства; производственная мощность предприятия; организация оперативно-производственного планированияи 

ритмичной работы предприятия; организация подготовкипроизводства к выпуску новой продукции; организация инструментального 



хозяйства; организация складского хозяйства; организация технического контроля качества продукции; организация материально-

технического обеспечения предприятия; организация сбытовой деятельности; проектирование организации производства; 

совершенствование организации производства; зарубежный опыт организации производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные и вспомогательные функции менеджмента;  

- методы и модели управления; планирование производственной программы и мощности производственных ресурсов предприятия, 

производительности труда;  

- основы управления качеством; принципы и методы планирования: инфраструктуру предприятий; 

Уметь:  

- пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета параметров различных систем управления; 

прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

-  определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации; с системных позиций проводить анализ и 

синтез системы управления; 

- применять экономико-математические методы, экспертные оценки, современную управленческую оргтехнику. 

Иметь навыки: 

- применять организационные, графические и математические модели и вычислительную технику для моделирования и оптимизации 

управления различными организационными объектами;  

- воздействия на социально- психологический климат коллектива;разрабатывать и обосновывать различные управленческие решения, 

осуществлять их многокритериальную оптимизацию; организации производственных процессов. 

Быть компетентным:  

в производстве промышленных предприятий, для обеспечения эффективного производства. 

 

The discipline "Organization of industrial production" is one of the majors for the formation of professionals in the fields of economics and 

business management. 

The purpose distsiplyny is a key element in the production of industrial enterprises connected with the organization to ensure the effective 

operation of the production, it is important to study the issues and factors. 

Brief description of the course: classification of enterprises and their place in the external environment; production structure of the enterprise; 

the manufacturing process and its organization in time; types and methods of production; production capacity; organization of operational production 

planning and smooth operation of the enterprise; organization of pre-production to the production of new products; оrganization management tool; 

organization of storage facilities; organization of technical quality control of products; organization of logistics enterprises; organization of marketing 

activities; the design organization of production; improving the organization of production; foreign experience of organizing production. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- Basic and auxiliary management functions; 

- Methods and models of management; planning the production program and production capacity enterprise resource productivity; 

- The basics of quality management; principles and methods of planning: enterprise infrastructure; 

To be able to: 



- Use methods of operational-calendar planning, different methods of calculating the parameters of control systems; predict the development 

strategy of the enterprise, efficiency and competitiveness of products; 

- Define the system goals of the organization, to form the strategy and tactics of their implementation; a system approach for analysis and 

synthesis of control systems; 

- Apply the economic and mathematical methods, expert assessment of modern management office equipment. 

Have skills: 

- Apply the organizational, graphical and mathematical models and computational techniques to simulate and optimize the management of 

different organizational entities; 

- Impact on the socio-psychological climate of the collective; to develop and validate various management decisions, to carry out their multi-

criteria optimization; organization of production processes. 

Be competent:  

in the production of industrial enterprises, for obespecheniya efficient production. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites. 

Құқық негіздері. Экономика теориясы негіздері. 

Основы права, Основы экономической теории. 

Law basics, Theory of State and Law. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites. 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 

Нарықтық инфрақұрылым 

Рыночная инфраструктура 

Market infrastructure 

Пән нарықтық инфрақұрылымды кеңінен тармақталған желісі бар, әр-түрлі жұмыстар мен қызметтер орындайтын, бір-бірімен тығыз 

байланысты және жиынтығында экономикада маңызды рөл атқаратын, тиісінше, шаруашылықтың нарықтық жүйесімен және 

институционалдық өзгерістермен талап етілетін ұйымдар мен кәсіпорындар ретінде зерттейді. 

Пән мақсаты - нарықтық экономика жағдайындағы экономика, мемлекеттік жергілікті басқара отырып, өндірісті ұйымдастыру және 

жобалау проблемаларын зерттеу жұмыстары және өндірістік жүйелерін эффективті қамтамасыздандыратын басқару шешімдерді қолдау 

пәннің мақсаты болып саналады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: нарықтық инфрақұрылым мәні;. нарықтық инфрақұрылым функциялары; 

инфрақұрылымдық кешен құрамын зерттеу бағыттары; өндірістік, әлеуметтік, институционалдық және экологиялық инфрақұрылым; жұмыс 

күші нарығының инфрақұрылымы; тауар нарығының инфрақұрылымы; қаржы нарығының инфрақұрылымы; ақпараттық нарық 

инфрақұрылымы; технологиялар инфрақұрылым. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

-ұйымдық-техникалық нарық инфрақұрылымы; 

- қаржы-несие нарық инфрақұрылымы; 

- ғылыми-зерттеу нарығының инфрақұрылымын.  



 Менгеруі керек: 

- бос қаражаттың шоғырландыру есебінен бағалы қағаздар шығару және сату,  оларды жекелеген кәсіпорындар, облыстардың 

дамуына бағыттау;  

- салааралық капитал құю;  

- құру тиісті алғышарттар кәсіпкерлік қызмет;  

- тұрақтандыру жинақ жекелеген прослоек халықтың және олардың тиісті өсуі.өндірісті дұрыс басқаруда көмектесетін техника-

экономикалық талдаудың әдістерін көрсету; создание соответствующих предпосылок для предпринимательской деятельности;  

- стабилизация сбережений отдельных прослоек населения и их соответствующий рост.  

Дағдылануы керек: 

- нарықтың құрылымы, нарық  механизмін менгеруі; 

- экономиканы мемлекеттік реттеу әдісі менгеруі 

Құзыретті болу:  

нарықтық инфрақұрылым субъектілерінің әрекет механизмнің саласында. 

 

Дисциплина изучает рыночную инфраструктуру как широко разветвленную сеть организаций и предприятий, выполняющих 

разнообразные работы и услуги, которые тесно связаны между собой и в совокупности играют важную роль в экономике, и, соответственно, 

востребованные рыночной системой хозяйствования и институциональными преобразованиями. 

Цель дисциплины: изучить рыночную инфраструктуру развитой рыночной экономики, во многом определяющей ее 

воспроизводственные возможности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность рыночной инфраструктуры; функции рыночной инфраструктуры; 

подходы к изучению состава инфраструктурного комплекса;производственная, социальная, институциональная и экологическая 

инфраструктура;инфраструктуры рынка рабочей силы;инфрструктура товарного рынка;инфраструктура финансового рынка; 

инфраструктура рынка услуг;инфраструктура информационного рынка; инфраструктура технологий.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- организационно-техническую инфраструктуру рынка; 

- финансово-кредитную инфраструктуру рынка 

- научно-исследовательскую инфраструктуры рынка 

Уметь: 

- аккумулирование свободных средств за счет выпуска и продажи ценных бумаг, и их направление на развитие отдельных 

предприятий, областей;  

- межотраслевое переливание капитала;  

- создание соответствующих предпосылок для предпринимательской деятельности;  

- стабилизация сбережений отдельных прослоек населения и их соответствующий рост.  

Иметь навыки:  

- принятия управленческих и организационных решений для обеспечения финансового устойчивого состояния предприятия 

Быть компетентным: 

в области механизма действия субъектов рыночной инфраструктуры. 

 



Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy.The purpose of teaching - the concept of market 

infrastructure, knowledge of its structure and mechanism of action of market infrastructure.  

The purpose of discipline: to study the market infrastructure developed market economy is largely determined by its reproductive capability. 

Brief description of the course: the essence of the market infrastructure; functions of the market infrastructure; approaches to the study of the 

composition of a complex infrastructure;. industrial, social, institutional and environmental infrastructure; infrastructure of the labor market; 

infrastructure commodity market; financial market infrastructure; the infrastructure services market;The infrastructure of the information market.  

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The organizational and technical infrastructure of the market; 

- Financial and credit market infrastructure 

- Research and development of market infrastructure 

To be able to: 

- Accumulation of surplus funds through the issuance and sale of securities and their direction for the development of individual enterprises, 

regions; 

- Intersectoral transfusion of capital; 

- The establishment of appropriate premises for entrepreneurial activity; 

- Stabilization of the savings of individual layers of the population and their respective growth.  

Have skills: 

- The adoption of management and organizational solutions to ensure the financial sustainability of the enterprise 

Be competent: 

in the field of action of market infrastructure entities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Қаржы нарықтары және делдалдары, Салық және салық салу 

Экономика предприятия, Финансовые рынки и посредники, Налоги и налогообложение 

Business Economics, Financial markets and intermediaries,Taxes and the taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 

Кәсіпорын құнын бағалау 

Оценка стоимости предприятия 

Evaluation of a company 

Пән  кәсіпорының сатып алу-сату объектісі ретінде, өз ішінде онымен байланысты  мүліктік кешен пакетімен  оқытылады.    

Мақсаты - студенттерді бизнесті бағалаудың концептуалды негіздермен таныстыру және кәсіпорынның құнын   бағалауды және  

бағалау жұмыстарын жүргізумен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Бизнестің құнын  бағалауда шет ел тәжрибесі. Бизнесті бағалаудың заманауи 

түсінігі: пәні, міндеті, әрекеті. Бағалаудың негізігі қағидасы мен  процедурасы. Кәсіпорынның құнын бағалау, бизнесті бағалау. Бизнестің 

құрамына кіретін мүлік пен материалдық емес активтерді бағалау. 



Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет:бағалау қадамдары мен әдістерін; мүлік бағасын анықтау факторларын; 

істей алу қажет: мүлік бағасын анықтауды; 

дағдыға ие болу: мүлік бағасының есептей алуды;бағалау қадамдары мен бағалау әдістерінің сұрыптауын. 

Пән кәсіби, зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина изучает предприятие как объект купли-продажи, представляющий собой имущественный комплекс в совокупности с 

пакетом связанных с ним прав. 

Цель - ознакомление студентов с концептуальными основами и принципами оценки бизнеса, с основами проведения оценочных 

работ.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Зарубежный опыт оценки стоимости бизнеса. Современное понимание 

оценки бизнеса: предмет, цели, подходы. Основные принципы и процедура оценки. Оценка стоимости предприятия, оценки бизнеса. Оценка 

отдельных видов имущества и нематериальных активов, входящих в состав бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: оценочные подходы и методы; факторы, определяющие стоимость имущества; 

уметь: определять стоимость имущества; разрабатывать алгоритм построения оценок; 

иметь навыки: расчета стоимости имущества; выбора оценочного подхода и методов оценки. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of this course is to familiarize students with the basics of kontseptualnymi and principles of business valuation, with the basics 

provedeniya assessment work.  

As a result of the discipline, students should be aware of all the changes occurring in the field of business valuation; ably work with all 

regulations vzai¬mosvyaz see them, a critical approach to their content, to express their opinions on controversial provisions; master the theoretical 

knowledge and skills of business valuation.  

In the process of studying the discipline a student must:  

know: evaluation approaches and methods; factors that determine the value of the property; 

be able to: define the value of the property; 

have skills: calculating the value of the property; Stock selection approach and assessment methods.  

Discipline aimed at creating professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Информатика, Маркетинг, Құқық негіздері, Қаржы. 

Информатика, Маркетинг, Основыправа, Финансы. 

Informatics, Marketing, Basics of Law, Finance. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 



Инвестициялау 

Инвестирование 

Investment 

Пән болашақта пайда алу үшін капитал салымын салу мүмкіндігін, инвесторға   тұтынудың мүмкіндігін бағалауды,жалпы баға өсім 

деңгейін бағамдауды оқытады.  

Мақсаты –студенттердің инвестициялық саясаттыжүзеге асыруға басқарудың әр түрлі деңгейінде,инвестицияны басқарумен талдау 

аумағында практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Инвестиция жайлы және оны  басқару механизмі жөнінде толық жүйелі білімді 

қалыптастырады. Инвестициялардың  тиімділігін  бағалау әдістемесі. Инвестициялық қызметтің нақты қатысушыларыммен қоғамның 

мүддесін ескере отырып қолдану. Нарықтық экономикадағы    инвестициялық  тәуекелдіктер. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

Білу қажет: 

- инвестициялық қызметтің компания мен нарықта түсінгі мен нысанын; 

- инвестиция мен инвестициялық қызметтің экономикалық мәнін; 

- инвестициялық бағдарлау және жоспарлау.  

Істей алу қажет: 

- инвестицияның нормативті актілерімен жұмыс істей білуді, 

- инвестицияның тиімділігін сипаттауды. 

Дағдыға ие болу:  

- инвестициялық жобаларды инвестициялық тиімділігін бағалау; 

- инвестициялық тәуекелдікті талдай білуді. 

Пән зерттеушілік, кәсіби   құзыреттіліктерді қалыптастырады. 

 

Дисциплина изучает возможности вложения капитала в целях получения дохода в будущем, компенсирующего инвестору 

отложенное потребление, ожидаемый рост общего уровня цен и неопределенность получения будущего дохода. 

Цель - формирование у студентов комплекса знаний, необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционной политики на 

разных уровнях управления, а также приобретение практических навыков в области управления и анализа инвестиций. 

Содержание дисциплины: Инвестиции: определение и сущность. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты и объекты. 

Инвестиционная политика: содержание, цели и этапы. Классификация инвестиций. Институты коллективного инвестирования. 

Инвестиционный проект: сущность, цели, виды. Финансирование инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционного проекта. 

Денежные потоки в инвестиционном процессе. Инвестирование в финансовые инструменты. Доходность и риск инвестирования в 

ценные бумаги. Инвестиционный портфель: сущность и цели. Стратегия в области портфельных инвестиций. Формирование и 

оптимизация инвестиционного портфеля. Анализ инвестиционного портфеля. Международные портфельные инвестиции. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- формы и виды инвестиционной деятельности компании на рынке; 

- экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и инвестиционной деятельности; 

- процессы планирования и реализации инвестиционных программ; 



уметь: 

- работать с законодательными и нормативными актами по инвестициям и инвестиционной деятельности; 

- охарактеризовать методы оценки эффективности инвестиций; 

иметь навыки: 

- оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- анализа инвестиционных рисков. 

Быть компетентными: 

в анализе инвестиций, разработке, реализации и оценке инвестиционной политики на разных уровнях управления. 

 

Discipline is studying the possibility of investing for income in the future, deferred consumption of compensating investors, the expected 

increase in the general level of prices and the uncertainty of obtaining future revenue. 

The goal - formation of students' body of knowledge needed in the development, implementation and evaluation of an investment policy at 

different levels of management, as well as the acquisition of practical skills in management and investment analysis. 

Contents: Investments: definition and essence. Investment activities: the nature, subject and object. Investment policy: the content, objectives 

and milestones. Classification of investments. Collective investment institutions. Investment project: the nature, purpose, types. The financing of 

investment projects. The effectiveness of the investment project. Cash flows in the investment process. Investment in financial instruments. The yield 

and the risk of investing in securities. Investment portfolio: the nature and purpose. The strategy in the field of portfolio investment. Formation and 

optimization of the investment portfolio. An analysis of the investment portfolio. International portfolio investments. State regulation of investment 

activity. 

Know: 

- Forms and types of investment activity in the market; 

- The economic substance and the content of the various categories of investments and investment activities; 

- Planning and implementation of investment programs. 

To be able to: 

- Work with the laws and regulations on investment and investment activities; 

- Describe the methods for evaluating the effectiveness of investments; 

Have skills: 

- Evaluation of investment projects; 

- The analysis of investment risks. 

To be competent: 

in the analysis of investment, development, implementation and evaluation of investment policy at different levels of governance.  

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

Экономикалық ілім, Микроэкономика 

Экономическая теория, Микроэкономика 

Economic Theory, Microeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 



 

Стандартизациялау және сертификациялау  

Стандартизация и сертификация 

Standardizationandcertification 

Пән өлшем бірлігін тұтастығы үшін құрылған, сондай-ақ қызметтердің, өнімдер мен жабдықтар сапасын бақылау үшін бірыңғай 

кешенге біріктірілген екі аралас жүйенің белгіленген нормаларын, ережелерін және мінездемесін зерттейді.  

Пән мақсаты - сатып алу, іскерліктер әртүрлі міндеттерді шешуде стандарттау бойынша өнімді құрайтын нормативтік-техникалық 

құжаттама жасау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: стандарттау; сертификаттау; өлшеу құралдарын қолдану; өлшеу қателігі; 

нормативтік-құқықтық аспектілері сертификаттау және стандарттау; Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құжаттар. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:   

- стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша заңнамаларды;  

- өнімді, қызметті, жұмысты міндетті сертификаттау процедурасын; 

- сауда саласында қолданылатын негізгі стандарттар мазмұнын. 

Менгеруі керек: 

 - сертификациялау  процедурасына қажетті құжаттар пакетін дайындау. 

-қажетті ақпараттар базасын қолдану. 

Дағдылануы керек: 

-өлшемдер құралын қолдану. 

-нормативті құжаттар категориялары жұмыс. 

Құзыретті болу:  

сапаны бақылау үшін  белгіленген нормалар жүйесінде, ережелер мен сипаттамаларға. 

 

Дисциплина изучает две смежные системы установленных норм, правил и характеристик, объединенные в единый комплекс и 

созданные для единства измерений, а также для контроля качества услуг, продукции и оборудования.  

Цель - приобретение умения решать различные задачи постандартизации продукции, составлять нормативно-

техническуюдокументацию. 

Содержание курса:стандартизация; сертификация;применение средств измерений; погрешности измерений; нормативно-правовые 

аспекты в сертификации и стандартизации; категории нормативных документов применяемых в Республике Казахстан.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- действующее законодательство по стандартизации, сертификации, метрологии; 

- процедуры обязательной сертификации продукции, работ, услуг,  

- знать содержание основных стандартов, применяемых в сфере торговли. 

Уметь:  

- подготовить пакет документов для процедуры сертификации; 

- пользоваться информационной базой по стандартизации и сертификации 

Иметь навыки: 



- работы с нормативной документацией по стандартизации, пересмотра действующих стандартов и других документов по 

сертификации; 

- осуществления систематической проверки нормативной документации по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Быть компетентным: 

в системе установленных норм, правил и характеристик для контроля качества. 

 

Discipline examines two adjacent systems established norms, rules and characteristics, combined into a single set and started for the uniformity 

of measurements, and to monitor the quality of services, products and equipment. 

Purpose - to examine issues related to the current state of standardization, certification and metrology, as well as their individual problems.  

Course content: standardization; certification; application of facilities of measuring; errors of measuring; normatively legal aspects are in a 

certification and standardization; categories of normative documents applied in Republic of Kazakhstan.  

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The current legislation on standardization, certification, metrology;  

- Procedures for mandatory certification of products, works and services;  

- To know the content of the basic standards applicable in the field of trade.  

Be able to: prepare a package of documents for the certification process.  

Have skills: the use of measuring instruments.  

Be competent: 

in the system established by the rules, regulations and specifications for quality control. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Менеджмент, Маркетинг,Қаржы. 

Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Риски на предприятии 

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Risks to Enterprises 

 

Инновациялық экономика 

Инновационная экономика  

Innovationeconomy 

Пән экономикадағы инвестициялар мен инновацияларды басқару негіздері зерттейді және оларды мемлекеттік инвестициялық. 

инновациялық бағдарламалар іске асыру процесінде пайдалану. 

Курстың мақсаты - инвестициялық және инновациялық мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу және іске асыруға қажетті, сондай-ақ 

ұлттық экономиканың инновациялық типті дамуға өту жағдайында инвестициялық және инновациялық қызмет реттеу тетіктері туралы 

білімдері мен дағдылары бар жоғары білікті сарапшы-аналитиктер мен экономис-басқарушыларды даярлау,  . 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Инвестицияны экономикалық бағалау. Инвестициялық экономиканың дамуын 

қамтамасыз ету. Экономиканың дамуының инновациялық түрі. Инновациялық менеджмент. Халықаралық инновациялық және 



инвестициялық ынтымақтастық. Инновациялық -белсенді экономикада бірігу және сіңіру. Ұлттық инновациялық жүйесін қалыптастыру 

және дамыту. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қалыптастырудағы инновациялық экономика. Инвестициялық  және инновациялық 

қызметі салықтық реттеу 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- макро-, мезо - және микроэкономикалық деңгейдегі инвестициялық және инновациялық қызметін теориялық және нормативтік-

құқықтық негіздерін; 

-  мемлекет және муниципалитеттер инвестициялық және инновациялық қызметін инвестициялық шешімдер негіздеу мен 

механизмдерді реттеу әдістерін.  

Меңгеруі керек: 

- отандық өңірлердің, қалалар мен корпоративтік құрылымдардың инвестициялық және инновациялық стратегиясын әзірлеу; 

-  инвестициялық қызметтен күтілетін нәтижелердің болжау үшін қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; 

 - инвестициялық тәуекелдерді өлшеу және реттеу, мемлекеттік инвестициялық бағдарламалардың тиімділігін бағалау  

Дағдылануы керек: 

- экономиканың түрлі деңгейлерде инновациялық және инвестициялық қызметтің тиімділігін кешенді бағалау әдіснамасына;  

-  мемлекеттік инвестициялық және инновациялық бағдарламаларды іске асыруды басқару дағдыларына;  

- ұйымға инвестициялық ресурстарды тартуға. 

Кәсіби, зерттеушілік  құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған пән. 

 

Дисциплина изучает основы управления инвестициями и инновациями в экономике и их использования в процессе реализации 

государственных инвестиционных. инновационных программ. 

Цель курса подготовка высококвалифицированных экспертов-аналитиков и экономистов-управленцев, обладающих необходимыми 

знаниями и навыками по разработке и реализации инвестиционных и инновационных государственных программ, а также механизмов 

регулирования инвестиционной и инновационной деятельности в условиях перехода национальной экономики на инновационный тип 

развития. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Экономическая оценка инвестиций. Инвестиционное обеспечение 

развития экономики. Инновационный тип развития экономики. Инновационный менеджмент. Международное инновационное и 

инвестиционное сотрудничество. Слияния и поглощения в инновационно активной экономике. Национальные инновационные системы: 

формирование и развитие. Государственно-частное партнерство в формировании инновационной экономики. Налоговое регулирование 

инвестиционной и инновационной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающие должны: 

Знать: 

- теоретические и нормативно-правовые основы инвестиционной и инновационной деятельности на макро-, мезо- и 

микроэкономическом уровня; 

-  методы обоснования инвестиционных решений и механизмов регулирования инвестиционной и инновационной деятельности 

государства и муниципалитетов. 

Уметь:  

- разрабатывать инвестиционные и инновационные стратегии отечественных регионов, городов и корпоративных структур; 

-  использовать современное программное обеспечение для прогнозирования ожидаемых результатов инвестиционной деятельности; 



- измерения и регулирования инвестиционных рисков, оценки эффективности государственных инвестиционных программ. 

Имет навыки: 

- методологией комплексной оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности на разных уровнях экономики; 

- навыками управления реализацией государственных инвестиционных и инновационных программ; 

- организации привлечения инвестиционных ресурсов. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

Discipline studies government bases investments and innovations in an economy and their uses in the process of realization of state investment. 

innovative programs. 

The aim of the course to train highly qualified experts, analysts and economists-managers with the necessary knowledge and skills to develop 

and implement investment and innovative public programs, as well as the mechanisms of regulation of investment and innovation in the transition of 

the national economy to an innovative type of development. 

The content of discipline includes the main sections: Investment maintenance of development of the economy. Innovative development of 

economy. Innovation Management. International Innovation and investment cooperation. Mergers and acquisitions in the innovative activity of the 

economy. National innovation systems: the formation and development. Public-private partnership in the formation of an innovative economy. Tax 

regulation of investment and innovation activity 

As a result of studying the student has to: 

Nobility: theoretical and practical questions of an assessment and forecasting of the investment market; theoretical bases of formation are more 

whole than investment activity, definition of the strategic directions of their realization; methodology of development of business plans of real 

investment projects. 

Тo be able: investment to develop innovative strategies and domestic regions, cities and corporate structures; use advanced software for 

predicting the expected investment performance, measurement and control investment risks, assessing the effectiveness of public investment programs. 

Toown: a comprehensive assessment of the effectiveness of the methodology of innovation and investment at different levels of the economy; 

skills to manage the implementation of public investment and innovation programs; organization of investment resources. 

The discipline is directed on formation of professional, research competences 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Менеджмент, Маркетинг,Қаржы. 

Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Бизнес планирование на предприятии, Риски на предприятии 

Investment activities of the company, Planning for the enterprise, Risks to Enterprises 

 

Инновациялық менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Innovative management 



Кәсіпорынның ғылыми, ғылыми-техникалық,өндірістік және персоналдың интеллектуалдық әлеуетін жаңа өнім(қызмет) шығару мен 

жүзеге асыруды жетілдіруді,және де қоғамның қажеттілігіне қанағаттандыру мақсатында бәсекелестік қабілеттілігі бар тауар мен 

қызметтерді ұйымдастыру мен оны өндіру мәдениетін оқытады.. 

Мақсаты- инновациялық өзгерістерді жүзеге асыру саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Курс студенттерде инновациялар мен оларды басқару механизмдері туралы білім 

алуға бағыттайды. Инновациялық менеджменттің ұйымдық-экономикалық моделі. Инновацияның тиімділігін бағалау әдістемесі. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет:  инновациялық стратегияларды қалыптастыру барысындағы стратегиялық басқару процесіндегі негізгі элементтердің 

мазмұны мен өзара байланысын; жоспарлаудың әдістері мен модельдерін; инновациялық стратегияның таңдауы мен жүзеге асырылуын; 

істей алу қажет: инновациялық стратегияны таңдау кезінде шешімдерді негіздеу және жүзеге асыру әдістерін қарастыру;  

дағдыға ие болу: бизнес-бірлік деңгейінде инновациялық стратегияларды қалыптастыру және жүзеге асыру.  

Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина изучает управление научной, научно-технической, производственной деятельностью и интеллектуальным потенциалом 

персонала фирмы с целью совершенствования производимого или освоения нового продукта (услуги), а также способов, организации и 

культуры его производства и на основе этого удовлетворение потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах.  

Цель - формирование знаний и навыков в области подготовки и осуществления инновационных изменений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Система знаний об инновациях и механизме управления ими. 

Организационно-экономическая модель инновационного менеджмента. Методика оценки эффективности инноваций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления при формировании инновационной 

стратегии;основные методы и модели планирования, выбора и реализации инновационной стратегии;  

уметь: обосновывать решения в сфере выбора инновационной стратегии предприятия и способов ее реализации; 

иметь навыки: формулирования и реализации инновационных стратегий на уровне бизнес-единицы. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций. 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline is to develop in the future managers of receptivity to innovation, knowledge and skills in the preparation and 

implementation of innovative changes.  

The course aims to ensure that the students to formulate a coherent system of knowledge about innovation and the mechanism of management. 

To reveal the relationship of all the concepts and present organizational and economic model of innovation management. Writing a methodology to 

assess the effectiveness of innovation.  

In the process of studying the discipline a student must:  

know: the content and the relationship of basic elements of the process of strategic management in the formation of the innovation strategy, the 

main methods and models of planning, selection and implementation of innovative strategies; 

able: to justify decisions in the selection of innovative enterprise strategy and ways to implement it; 

have skills: formulating and implementing innovative strategies at the level of the business unit.  

Discipline aimed at creating professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Менеджмент, Маркетинг,Қаржы. 



Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Инвестиционная деятельность предприятия, Бизнес планирование на предприятии, Риски на предприятии 

Investment activities of the company, Planning for the enterprise, Risks to Enterprises 

 

Тауар нарығының инфрақұрылымы 

Инфраструктура товарного рынка 

The infrastructure of the commodity market 

Пән экономикалық және экономика саласындағы мамандандырылған студенттердің зерттеу болып табылады. 

Мақсаты - тауар нарығының мәні мен оның инфрақұрылымын құрайды компаниялар мен ұйымдардың қызметін зерттеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  тауар нарығының сипаттамалары. Тауар нарығының инфрақұрылымын 

элементтері. Бизнес кәсіпорындар мен коммерциялық және делдалдық ұйымдар. Қызмет ұйымдар. Ақпараттық ұйымдастыру. Қаржы 

институттары. Мониторинг және заңды ұйымдар. Еңбек қамтамасыз ету ұйымдастыру. Транспорт және коммуникация жүйесі. Энергия. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- Тауар нарығының сипаты мен ұлттық экономикадағы оның рөлі; 

- Тауар нарығының инфрақұрылымын элементтері. 

Менгеруі керек: 

- Тауар нарығының инфрақұрылымын құрайтын компаниялар мен ұйымдардың қызметін сипаттама беру; 

- Тауар нарығының субъектілері арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды анықтау; 

- Нақты коммерциялық кәсіпорынның инфрақұрылымын қалыптастыру. 

Дағдылануы керек:   

- Тауар нарығының субъектілерін және оның инфрақұрылымын арасындағы экономикалық байланыстарды анықтау 

- Кәсіпорын тауар инфрақұрылымын іске асыру саласындағы нормативтік құжаттарды қолдану. 

Құзыретті болу:  

тауар нарығы инфрақұрылым субъектілерінің әрекет механизмнің саласында. 

 

Дисциплина является экономической и изучается студентами, специализирующимися в области экономики. 

Цель – изучение сущности товарного рынка и деятельности предприятий и организаций, составляющих его инфраструктуру.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:характеристика товарного рынка. Элементы инфраструктуры товарного 

рынка. Торговые предприятия и коммерческо-посреднические организации. Организации по оказанию услуг. Информационные организации. 

Финансовые организации. Контролирующие и юридические организации. Организации по трудовому обеспечению. Трнаспортная система и система 

связи. Топливно-энергетический комплекс. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность товарного рынка и его роль в экономике страны;  

- Элементы инфраструктуры товарного рынка. 



Уметь:  

- характеризовать деятельность предприятий и организаций, составляющих инфраструктуру товарного рынка; 

- определять коммерческо-хозяйственные связи между субъектами товарного рынка; 

- формировать инфраструктуру конкретного торгового предприятия. 

Иметь навыки:  

- выявления межхозяйственных связей между субъектами товарного рынка и его инфраструктуры  

- применения нормативной документации в осуществлении деятельности предприятий товарной инфраструктуры.  

Быть компетентным: 

в области механизма действия субъектов инфраструктуры товарного рынка. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The goal - to study the essence of the commodity market and the activities of companies and organizations that make up its infrastructure. 

Contents: characteristics of the commodity market. Elements of the infrastructure of the commodity market. Business enterprises and 

commercial and intermediary organizations. Service organizations. Information organization. Financial institutions. Monitoring and legal 

organizations. Organization of labor provision. Trnasportnaya and Communications System. Energy. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- The nature of the commodity market and its role in the national economy; 

- Elements of the infrastructure of the commodity market. 

To be able to: 

- To characterize the activities of companies and organizations that make up the infrastructure of the commodity market; 

- Determine the commercial and economic ties between the subjects of the commodity market; 

- To form the infrastructure of a particular commercial enterprise. 

Have skills: 

- Identify the economic links between the subjects of the commodity market and its infrastructure 

- The application of normative documents in the implementation of enterprise commodity infrastructure. 

Be competent:  

in the field of the mechanism of action of subjects of infrastructure of the commodity market. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп және аудит, Экономика предприятия, Макроэкономика 

Бухгалтерский учет, Экономика предприяти, Макроэкономика 

Accounting, Business Economics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, Салалар экономикасы, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Инвестиционная деятельность предприятия, Экономика в отраслях, Управление рисками в отраслях  

Investment activities of the company,The economy in the sectors, Management рисками in industries 

 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі 

Инвестиционная деятельность предприятия 



Investment activities of the company 

Пән экономикалық және экономика саласындағы мамандандырылатын студенттерге оқытылады. 

Мақсаты - студенттерде инвестициялық шешімдерді қабылдаудың принциптерінің түсінігін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: инвестиция жайлы және басқару механизмі жөнінде толық жүйелі білімді 

қалыптастырады; инвестициялардың  тиімділігін бағалау әдістемесі; инвестициялық қызметтің нақты қатысушыларыммен қоғамның 

мүддесін ескере отырып қолдану; нарықтық экономикад инвестициялық  тәуекелдіктер. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

-инвестициялық менеджменттің  стратегиясы, 

- инвестицияларды стратегиялық басқарудағы процестерінің негізгі элементтері. 

Менгеруі керек: 

-инвестицияның тиімділігін бағалау, 

-кәсіпорынның инвестициялық стратегиясының жүйесін таңдаудағы шешімдерін негіздеу.  

Дағдылануы керек: бизнес –бірлік  бойынша инвестициялық шешім қабылдау 

Құзыретті болу: 

инвестициялық портфельді қалыптастыруда басқару шешімдерді әзірлеуде. 

 

Дисциплина является экономической и изучается студентами, специализирующимися в области экономики. 

Цель - сформировать у студентов представление об основных принципах принятия инвестиционных решений. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: система знаний об инвестициях и механизме управления ими; методика 

оценки эффективности инвестиций;рациональное использование средств с учетом интересов общества и конкретных участников 

инвестиционной деятельности;инвестиционные риски в условиях рыночной экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- стратегии инвестиционного менеджмента;  

- основные элементы процесса стратегического управления инвестициями. 

Уметь:   

- оценить эффективность инвестиций;  

- обосновывать решения в сфере выбора инвестиционной стратегии предприятия. 

Иметь навыки:  

- принятия инвестиционных решений на уровне бизнес-единиц. 

Быть компетентным: 

в выработке управленческих решений по формированию инвестиционного портфеля предприятия. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

Targets consist of discipline is to form students' understanding of the basic principles of investment decisions, provide a methodology to assess 

the effectiveness of investments  



This course aims to ensure that the students to formulate a coherent system of knowledge about investments and management mechanism. 

Instill in them the skills of selection and rational use of resources, taking into account the interests of society and the specific participants of investment 

activity in the complex and contradictory conditions of market economy.  

In the process of studying the discipline a student must:  

Know: the basic strategy of investment management; the main elements of the strategic management of investments.  

To be able to evaluate the efficacy of investments; justify decisions in the choice of investment strategy.  

Have skills: investment decisions at the level of the business units.  

Be competent:  

in developing management decisions on formation of the investment portfolio of the company. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Макроэкономика, Микроэкономика, Қаржы, Халықаралық экономика. 

Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы, Международная экономика. 

Macroeconomics, Microeconomics, Finance, International Economics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау, Қаржылық талдау, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности, Финансовый анализ, Управление рисками в отраслях  

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity, Financial analysis, Management рисками in industries 

 

Инновациялық кәсіпкерлік 

Инновационное предпринимательство 

Innovative entrepreneurship 

Курстың орны мен рөлі білім беру үрдісінде инновациялық құзыреттілікті дамытуға, оқушылардың интеллектуалды және жеке 

әлеуетін жаңартуға бағытталған, жалпыға бірдей белгісіздік жағдайында шешім қабылдайтын, инновация саласындағы сарапшы ретінде 

қызмет ететін кәсіби мамандарды дайындауға бағытталған. 

«Инновациялық кәсіпкерлік» пәнін оқып-үйрену мақсаты студенттерді өндірістік сектордағы кәсіпкерлік саласында табысты жұмыс 

істеу, нарықтағы инновациялық қызметті жүзеге асыру, материалдық өндірісте тәуекелді инвестицияларды басқару үшін қажетті дағдылар 

мен құзыреттерді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Инновациялық кәсіпкерліктің сипаттамасы; Инновациялық кәсіпкерліктің ұйымдық 

формалары; Инновациялық кәсіпкерліктің бәсекеге қабілетті стратегиясы; Инновациялық кәсіпкерлік механизмі; Инновациялық 

кәсіпкерлікті қолдау жүйесі; Инновациялық кәсіпкерліктегі тәуекелдер; Инновациялық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламалары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- экономикалық дамудың қазіргі заманғы серпіні мен әртүрлілігі,; 

- экономиканы әлеуметтік конверсиялау және осы үдерісті басқару мәселелері; 

- инновациялық кәсіпкерліктің мәні және өндіруші күштердің дамуына шешуші әсер етуі; 

- инновацияларды ұйымдастыру мен ұйымдастырудың негізгі ережелері; 

- жаңа инновациялық кәсіпорындар мен ұйымдарды құру принциптері мен әдістері. 

Меңгеруі керек: 



- нарықтағы экономикалық субъектінің экономикалық жағдайын бағалайды және бәсекелестік артықшылықтарды алуға және 

қолдауға мүмкіндік беретін инновациялық мінез-құлық стратегиясын және тактикасын таңдайды; 

- инновацияларды модельдеу, инновациялық бизнесті дамыту; 

- қажетті инвестициялардың көлемін, болашақтағы операциялық шығындарды анықтау, олардың өтелуін есептеу, инновацияның 

әлеуметтік-экономикалық тиімділігі және тәуекелдердің шамасы; 

- жаңа инновациялық кәсіпорындар мен ұйымдар құру. 

Дағдылануы керек: 

- инновациялық жобалардың жалпы және коммерциялық тиімділігінің индикаторларын есептеу әдісі; 

- инновациялық кәсіпорын капиталын қалыптастыру әдістері; 

- меншікті және қарыздық капиталдың тиімділігін бағалау әдістері; 

- көтерме капиталдың құнын есептеу әдістері, оның ішінде оның түрлері; 

- инновациялық қызметке инвестициялаудың формалары мен нұсқаларын таңдау әдістері; 

- инновациялық кәсіпорындар мен ұйымдарды құру әдістері. 

Кәсіби, зерттеушілік  құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған пән. 

 

Место и роль курса в учебном процессе определяется общей направленностью подготовки студентов на развитие инновационной 

компетентности, актуализацию интеллектуально-личностного потенциала слушателя, заведомо принимающего решения в условиях 

неопределенности, ориентация на подготовку педагога-профессионала, который будет выступать экспертом в области инноваций. 

Целью изучения дисциплины «Инновационное предпринимательство» является формирование у студентов необходимых навыков и 

компетенций для успешной работы в области предпринимательства в производственной сфере, осуществления инновационной деятельности 

в условиях рынка, управления рисковыми инвестициями в материальное производство. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Характеристика инновационного предпринимательства; 

Организационные формы инновационного предпринимательства; Конкурентная стратегия инновационного предпринимательства; Механизм 

инновационного предпринимательства; Система поддержки инновационного предпринимательства; Риски в инновационном 

предпринимательстве; Программы развития инновационного предпринимательства 

В результате изучения дисциплины обучающие должны: 

Знать: 

- современные тенденции и разновидности экономического развития; 

- проблемы социальной конверсии экономики и управления этим процессом; 

- сущность инновационного предпринимательства и его решающее влияние на развитие производительных сил; 

- основные положения организации и методы управления нововведениями; 

- принципы и методы создания новых инновационных предприятий и организаций. 

Уметь:  

- оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного 

поведения, позволяющего получить и сохранить конкурентные преимущества; 

- моделировать нововведения, программировать инновационный бизнес; 

- определять величину необходимых капиталовложений, будущих текущих затрат, рассчитывать их окупаемость, социально-

экономическую эффективность нововведений и величины рисков; 

- создавать новые инновационные предприятия и организации. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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Имет навыки: 

- методами расчета показателей общей и коммерческой эффективности инновационных проектов; 

- методами формирования капитала инновационного предприятия; 

- методами оценки эффективности использования собственного и заемного капитала; 

- методами расчета цены привлечения капитала, в том числе по его видам; 

- методами выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную деятельность; 

- методами создания инновационных предприятий и организаций. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

The place and role of the course in the educational process is determined by the General direction of training students to develop innovative 

competence, actualization of intellectual and personal potential of the listener, knowingly making decisions in conditions of uncertainty, focus on the 

training of a professional teacher who will act as an expert in the field of innovation. 

The purpose of discipline "Innovative entrepreneurship" is to develop in students the necessary skills and competences for successful work in 

the field of entrepreneurship in the industrial sector, implementation of innovation activity in market conditions, management risk investment in 

material production. 

The content of the discipline includes the main sections: Characteristics of innovative entrepreneurship; Organizational forms of innovative 

entrepreneurship; Competitive strategy of innovative entrepreneurship; mechanism of innovative entrepreneurship; system of support for innovative 

entrepreneurship; Risks in innovative entrepreneurship; programs for the development of innovative entrepreneurship 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- modern trends and varieties of economic development; 

- problems of social conversion of the economy and management of this process; 

- the essence of innovative entrepreneurship and its decisive influence on the development of productive forces; 

- the basic provisions of the organization and methods of innovation management; 

- principles and methods of creation of new innovative enterprises and organizations  

To be able to: 

- to assess the economic situation of the economic entity in the market and to choose the strategy and tactics of innovative behavior that 

allows to obtain and maintain competitive advantages; 

-  to simulate innovation, programming innovation business; 

-  determine the amount of necessary investments, future current costs, calculate their return, socio-economic efficiency of innovations and the 

magnitude of risks; 

- to create new innovative enterprises and organizations  

Have skills: 

- methods of calculation of indicators of General and commercial efficiency of innovative projects; 

- methods of formation of the capital of the innovative enterprise; 

- methods for evaluating the effectiveness of the use of equity and borrowed capital; 

- methods of calculation of the price of attraction of the capital, including by its types; 

- methods of choice of forms and options of investment in innovation; 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
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- methods of creation of innovative enterprises and organizations.The discipline is directed on formation of professional, research competences 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп және аудит, Экономика предприятия, Макроэкономика 

Бухгалтерский учет, Экономика предприяти, Макроэкономика 

Accounting, Business Economics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау, Қаржылық талдау, Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности, Финансовый анализ, Управление рисками в отраслях  

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity, Financial analysis, Management рисками in industries 

 

Дағдарысқа қарсы басқару 

Антикризисное управление 

Antirecessionary management 

Пән басқару жүйелерін әзірлеу мүмкіндіктерін зерттеуде, оларды бизнес үшін қолайсыз құбылыстарды алдын алуға бағытталған 

қазіргі заманғы менеджмент барлық әлеуетін қолдану. 

Пәннің мақсаты: макро және микро деңгейде дағдарысқа қарсы басқару мәселелерін шешу ең тиімді әдістері мен құралдарын 

таңдауға қабілетін сатып алу. 

Пәннің мазмұны: дағдарысқа қарсы басқару екі деңгейі - макро, микро деңгейі. дағдарысқа қарсы басқару механизмі және оның 

тиімділігін үшін қажетті шарттарын анықтайды. Дағдарысқа қарсы басқару түрлері. Ұйымдастыру және дағдарыс алдын алу кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын диагностикалау. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- дағдарысқа қарсы басқарудың теориялық негіздері, нысандары мен әдістері; 

- дағдарыс қарсы басқарудың негізгі заңдары мен алгоритмдері. 

Менгеруі керек: 

- дағдарысқа қарсы процесінде себеп-салдарлық байланыстарды анықтаған кезінде алынған білімдерді пайдалану;  

- дағдарысқа қарсы басқару нәтижелері мен әсерлерін өз бетінше талдау. 

Дағдылануы керек:  

- ұйым дәрменсіздігінің ішкі және сыртқы себептерін талдау; 

- дағдарысты диагностикалау. 

Құзыретті болу: 

дағдарысқа қарсы басқару нысандары мен әдістерін  экономика саласындағы  микро және макродеңгейлерде қолдануға. 

 

Дисциплина изучает возможности выработки таких систем управления, которые направлены на предотвращение неблагоприятных 

для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента. 

Цель - приобретение умений в выборе наиболее эффективных методов и средств решения задач антикризисного управления на макро- 

и микроуровнях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Два уровня антикризисного управления – макроуровень, микроуровень. 

Принципы антикризисного управления. Механизм антикризисного управления и необходимые условия его эффективности. Типы 



антикризисного управления. Диагностика финансового состояния организации. Варианты предупреждения возникновения кризисной 

ситуации в деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы, формы и методы антикризисного управления;  

- основные закономерности и алгоритмы антикризисного управления. 

Уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей в процессе антикризисного;  

- самостоятельно анализировать результаты и эффекты антикризисного управления; 

Иметь навыки:  

- анализа внутренних и внешних причин несостоятельности организации; 

- диагностики кризиса. 

Быть компетентными: 

в применении форм и методов антикризисного управления в сфере экономики на микро и макроуровнях. 

 

Discipline is exploring the possibility of developing such control systems that focus on prevention of adverse effects for the business through 

the use of the full potential of modern management. 

The goal - the acquisition of skills in the selection of the most effective ways and means of solving the problems of crisis management at the 

macro and micro levels. 

Contents: Two levels of crisis management - macro, micro level. The principles of crisis management. The mechanism of crisis management 

and a prerequisite for its effectiveness. Types of crisis management. Diagnosis of the financial condition of the organization. Options for the prevention 

of a crisis in the enterprise. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Theoretical foundations, forms and methods of crisis management; 

- Basic laws and algorithms of crisis management. 

To be able to: 

- Use the knowledge in identifying cause-effect relationships in the process of crisis; 

- Independently analyze the results and effects of crisis management; 

Have skills: 

- Analysis of internal and external causes of the insolvency of the organization; 

- Diagnosis of the crisis. 

To be competent: 

in the application of forms and methods of crisis management in the field of Economics on micro and macro levels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп және аудит, Экономика предприятия, Макроэкономика 

Бухгалтерский учет, Экономика предприяти, Макроэкономика 

Accounting, Business Economics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 



Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау, Сапа экономикасы, Кәсіпорындағы тәуекелдер, Қаржылық талдау, Өндірістік-шаруашылық 

қызметті экономикалық талдау 

Бизнес планирование на предприятии, Экономика качества, Риски на предприятии, Финансовый анализ, Экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности 

Business planning at the enterprise,The economics of quality Enterprise risk managemen, Financial analysis, Economic analysis of industrial-

economic enterprise activity 

 

Салалар экономикасы 

Экономика в отраслях 

The economy in the sectors  

Пән  салалар экономикасынұйымдастыруды оқытады. 

Мақсаты - болашақ мамандардың сала өнеркәсібінің экономикасын ұйымдастыруды, жоспарлауды және басқаруды қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Салалық нарықты ұйымдастыруды талдау әдістері. Өнеркәсіп салаларын 

орналастыру факторлары және экономикалық қағидалар. Салалық нарық түсініктері. Сала типтері. Квазибәсекелік нарықтар. Өндірісі 

концентрациясы, оның формалары мен көрсеткіштері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- өнеркәсіп салаларының экономикасы мәселелерін білу, экономикалық зерттеудің ақпараттарын білу.  

Меңгеруі керек:  

- өнеркәсіп салаларының құрылымын, қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды жасауға 

мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек:  

- экономикалық заңдылықтарды есте сақтап, категориялар, талдау әдістерін, есептеу жолдарын іс жүзінде пайдалануға дағдылану.  

Құзыретті болу:  

экономика салалары мәселелері бойынша. 

 

Дисциплина изучает экономику отраслей промышленности.  

Цель: формировать знания экономического законодательства, методические и нормативные документы, регламентирующих 

деятельность предприятий отраслей промышленности, показатели, характеризующих их деятельность, принципы их планирования и 

определения путей из совершенствования. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Подходы к анализу организации отраслевого рынка. Экономические 

принципы и факторы размещения отраслей промышленности. Понятие отраслевых рынков. Типы отраслей. Квазиконкурентные рынки. 

Концентрация производства, ее формы и показатели. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные группы производимой отраслями промышленности продукции и экономических требований к ней; 

Уметь: 



 использовать методики оценки состояния экономики отрасли, международные и национальные стандарты классификации видов 

экономической деятельности, рекомендации международных организаций, непосредственно затрагивающие интересы отрасли; 

 использовать идеи, представленные в публикациях по отраслевой тематике. 

Иметь навыки: 

 по подбору и анализу информации, необходимой для оценки состояния сырьевой базы, динамики производства и потребления; 

 выполнить исследование состояния отрасли или подотрасли, составить аналитический отчет и провести презентацию. 

Быть компетентным: 

в вопросах экономики отраслей. 

 

Discipline studies the economy of industries of industry.  

Aim: to form knowledge of economic legislation, methodical and normative documents, regulating activity enterprises of industries of industry, 

indexes, characterizing their activity, principles of their planning and determination of ways from perfection. 

The table of contents of discipline plugs in itself basic divisions: Going near the analysis of organization of branch market. Economic principles 

and factors of placing of industries of industry. Concept of branch markets. Types of industries. Квазиконкурентные markets. Concentration of 

production, her forms and indexes. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- are basic groups of producible industries industry of products and economic requirements to her. 

To be able to: 

- to use methodologies of estimation of the state of economy of industry, international and national standards of classification of types of 

economic activity, recommendation of international organizations, directly affecting interests of industry; 

- to use the ideas presented in publications on branch subjects. 

Have skills: 

- on a selection and analysis of information, necessary for the estimation of the state of source of raw materials, dynamics of production and 

consumption; 

- to execute research of the state of industry or subindustry, make an analyst report and conduct presentation. 

To be competent: 

in matters of economy sectors. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп және аудит, Экономика предприятия, Макроэкономика 

Бухгалтерский учет, Экономика предприяти, Макроэкономика 

Accounting, Business Economics, Macroeconomics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Салалардағы тәуекелдерді басқару, Бизнес жоспар, Сапа менеджмент жүйесі 

Управление рисками в отраслях, Бизнес план, Система менеджмента качества 

Management рисками in industries, Business Plan, Quality Management System 

 

Әлеуметті экономикалық статистика 



Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistiks 

Әлеуметтік-экономикалық статистика ғылыми пәнді білдіреді, ол экономика мен әлеуметтік саладағы бұқаралық құбылыстар мен 

процестердің сандық сипаттамаларын зерттеумен айналысады. Әлеуметтік-экономикалық статистиканының деректері қоғамда болып жатқан 

әр түрлі экономикалық және әлеуметтік процестердің жүйелі сандық сипаттамасын қамтамасыз етеді.  

Мақсаты - қоғамда өндірістік қызметте керекті статистикалық білімдермен дағдыларды керекті меңгерте білу . 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік-экономикалық статистиканың әдістерімен міндеттері; әлеуметтік-

экономикалық статистиканың негізін; ұлттық шоттар статистикасы; халық және еңбек ресурстарының статистикасы; ұлттық байлық; 

тауарлар мен қызметтердің макроэкономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістемесі; өндірістің тиімділік статистикасы; халықтың өмір сүру 

деңгейіні статистикасы; тауарлар мен қызметтерді түтыну статистикасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

-жалпы статистикалық әдістерді зерттеу,принциптері және оларды қолдануы; 

-экономикалық жүйелер көрсеткіштері, ресурстармен қамту анықтамалары және тиімді мемлекеттерде, аймақтарда немесе 

шаруашылық субъектілерде қолдануы. 

Менгеруі керек: 

-макро және микро деңгейде әлеуметтік және экономикалық құбылыстың даму заңдылықтарын бағалау; 

-әлеуметтік – экономикалық процестердің сандылығы мен сапалығын байланыстарын талдау. 

Дағдылануы керек: 

-әр түрлі статистикалық әдістерді экономикалық зерттеулерде қолдану; 

- сұрыптауды ұйымдастыру, топ құру, динамика қатарларын құру,әр түрлі индекстарды есептеу, әр- түрлі деңгейдегі 

коррелиациялық-регрессивтік талдау. 

Құзыретті болу:  

әр түрлі экономикалық және әлеуметтік процестер жүйелі түрде сандық сипаттауда. 

 

Социально-экономическая статистика представляет собой научную дисциплину, которая занимается изучением количественных 

характеристик массовых явлений и процессов в экономике и социальной сфере. Данные социально-экономической статистики обеспечивают 

систематическое количественное описание различных экономических и социальных процессов, происходящих в обществе. 

Цель - овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в общественной и производственной деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет, методы, задачи социально-экономической статистики;основы 

социально-экономической статистики;система национальных счетов;статистика населения и трудовых ресурсов;статистика национального 

богатства;методология расчета макроэкономических показателей производства товаров и услуг;статистика эффективности 

производства;статистика уровня жизни населения;статистика потребления товаров и услуг; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их применения  

- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность ресурсами и эффективность их использования на уровне 

страны, региона или хозяйствующих субъектов.  

Уметь: 



 оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро- и микроуровнях;  

 проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-экономических процессов;  

Иметь навыки: 

  использования различных статистических методов в экономических исследованиях 

  организации выборочного наблюдения, построения групп, обработки рядов динамики, расчета различных индексов, 

корреляционно-регрессивного анализа на различных уровнях. 

Быть компетентным: 

в систематическом количественном описании различных экономических и социальных процессов. 

 

Purpose of discipline - the mastery of statistical knowledge and skills necessary in social and productive activities.  

Table of contents of course: object, methods, tasks of socio-economic statistics; bases of socio-economic statistics; sna; statistics of population 

and labour resources; statistics of national riches; methodology of calculation of macroeconomic indexes of producing goods and services; statistics of 

efficiency of production; statistics of standard of living of population; statistics of consumption of commodities and services. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know:  

- A set of statistical methods, principles, and methods for their use;  

- A system of economic indicators of the availability of resources and the effectiveness of their use at the level of a country, region or economic 

entities.  

Be able to:  

- Rate laws of development of socio-economic phenomena at the macro and micro levels;  

- analyze the qualitative and quantitative relationship of socio-economic processes.  

Have the skills to:  

- the use of different statistical methods in economic research;  

- sample survey organization, constructing groups, time series processing, calculation of various indices, correlation and regression analysis at 

different levels.  

Be competent: 

in a systematic quantitative description of the various economic and social processes. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Информатика, Әлеуметтану, Статистика, Нарықтық инфрақұрылым 

Информатика, Социология, Статистика, Рыночная инфраструктура 

Informatics, Sociology, Statistics, Market Infrastructure 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Экономикалық талдау, Салалық талдау, Сапа менеджмент жүйесі 

Экономический анализ, Отраслевой анализ, Система менеджмента качества 

Economic Analysis, Industry Analysis,Quality Management System 

 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау  

Социально-экономическое планирование 



Socio-economic Planning 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау жалпы табиғат пен қоғам дамуының, атап айтқанда, қоғам дамуының экономикалық заңдарына 

маңызды қызмет ету заңдылықтарына арқа сүйейтін қоғамдық білім беру саласы ретінде қарастырылады. 

Мақсаты – экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды,теория әдістеме саласы турасында толыққанды 

мәлімет беру, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық көрсеткіштер мен түрлі іс-шараларды жасауды 

тәжірибе жүзінде үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік – экономикалық жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері, 

шет елдердегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері мен тиімділгін анықтаудың 

әдістемелік негіздері, қоғамның әлеуметтік дамуының стратегиялық жоспарлау, ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау, 

ұлттық экономиканың құрылымын, пропорциясын және қарқынынын стратегиялық жоспарлау, аймақтық дәрежеде стратегиялық жоспарлау, 

мемлекеттік басқарудың тиімділігінің арттырудағы орта мерзімді жоспарлаудың ролі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: 

-  әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжауды жүзеге асыру тетіктерін білуге; 

- жоспарлау мен болжаудың принциптері мен әдістемесін білуге.  

Меңгеруі керек: негізгі өндірістік салаларда басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдыларын игеруге. 

Дағдылануы керек: әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжаудың экономикалық обьектілердің қызмет етуінің нәтижелілігіне 

ықпалын түсіну. 

Құзыретті болу:  

әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мәселелерінде. 

 

Социально-экономическое планирование рассматривается как отрасль общественного знания, опирающаяся на важнейшие 

закономерности функционирования и развития природы и общества в целом и экономических законов развития общества, в частности. 

Цель курса - обеспечить студентам определенный объем знаний, позволяющий на основе методологии и организации планирования и 

прогнозирования решать вопросы теоретического обоснования комплексных программ социально-экономического развития общества, 

оценивать варианты будущего развития экономики и стабилизации ее хода. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: прогнозирование и планирование в системе государственного 

регулирования экономики; методология социально-экономического планирования; стратегическое планирование социально-экономического 

развития страны; планирование, ориентированное на результат; система государственного планирования в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные экономические теории, разбираться в вопросах социологии и экономики; 

Уметь: ориентироваться в вопросах экономики и социологии; проводить комплексный анализ. 

Владеть навыками применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области социально - экономического 

прогнозирования и планирования.  

Быть компетентным: 

в вопросах социально-экономического планирования. 

 



Aim of discipline - to provide to the students the certain volume of knowledge, allowing on the basis of methodology and organization of 

planning and prognostication to decide the questions of theoretical ground of the complex programs of socio-economic development of society, 

estimate the variants of future development of economy and stabilizing of her motion. 

Course content: forecasting and planning in the system of state regulation of the economy; methodology of socio-economic planning; strategic 

planning of socio-economic development of the country; Planning for Results; the system of state planning in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying of discipline students have to: 

Nobility: the main economic theories to understand questions of sociology and economy; 

To be able: to be guided in questions of economy and sociology; to carry out the complex analysis. 

To own skills of use of necessary mechanisms for the solution of specific objectives in area socially - economic forecasting and planning.  

To be competent: 

in matters of socio-economic planning. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Экономикалық ілім, Құқық негіздері, Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Экономическая теория, Основы права, Государственное регулирование экономики 

Economic Theory, Basics of law, Public regulation of economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау, Кәсіпорындағы тәуекелдер, Сапа экономикасы 

Бизнеспланированиенапредприятии, Риски на предприятии, ЭкономикакачестваBusiness planning at the enterprise, Enterprise risk 

management,The economics of quality 

 

Өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдау   

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности  

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity 

Өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдау – бағалаудың методологиялық негіздерін қалай пайдалану, жүйенің циклдік 

дамуы, жүйенің даму және қызмет істеу заңдылықтар негізінде кәсіпорынның қаржылық-экономикалық қызметін жоспарлау және 

диагностикалау туралы білім.  

Пән мақсаты: жүйелерідің жұмыс істеу және дамуын, жүйелердің циклдық дамыту динамикасы оқыту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: негізгі өндірістік қорларды пайдалануды талдау; негізгі қорларды қолдану 

көрсеткіштеріне өнім өндіру және еңбек өнімділігіне әсер ететін факторлардың талдау, жабдықты пайдалануды талдау; кәсіпорынның 

алаңдарды пайдалануын талдау; материалдық айналым құралдары пайдалану; айналым қаражаттардың көрсеткіштері; айналым құралдарын 

пайдалану көрсеткіштері; кәсіпорында жұмыс күшін пайдалану талдау; жұмыс уақытын пайдалануды талдау; еңбек өнімділігін талдау; 

еңбекақы және жұмысшы күшіне жұмсалатын шығындарды талдау; өнімді өткізу және өндірісті талдау; өнімнің өзіндік құнын талдау;  

бағалар серпінін талдау; пайда мен рентабельділік талдау; кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау; кәсіпорынның төлем 

қабілеттілігін. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:    

- экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәні; 

- өзара және өзара байланысты құбылыстар мен процестер. 

Менгеруі керек:  



- факторлардың әсерін анықтау үшін; 

- нәтижие барысын бағалау. 

Дағдыларды меңгеру: 

- кәсіпорын қызмет етуінің тиімділігін арттыру қорларын анықтау. 

Құзыретті болу:  

кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметтін бағалау әдіснамасын, диагностика және болжаудың теориялық және практикалық 

негіздерін қолдануға.   

 

Экономической анализ производственно- хозяйственной деятельности наука о том, как использовать теоретические и практические 

основы методологии оценки, диагностики и прогнозирования финансово-экономической деятельности предприятия на основе законов 

функционирования и развития систем, динамики циклического развития систем. 

Цель дисциплины: изучить функционирования и развития систем, динамики циклического развития систем. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: анализ использования основных производственных фондов;анализ 

влияния факторов на показатели использования основных фондов, выпуск продукции и производительность труда; анализ использования 

оборудования; анализ использования площадей предприятия; анализ использования материальных оборотных средств;показатели оборотных 

средств; показатели использования оборотных средств; анализ использования рабочей силы на предприятии; анализ использования рабочего 

времени; анализ производительности труда; анализ оплаты труда и издержек на рабочую силу; анализ производства и реализации 

продукции; анализ себестоимости продукции; анализ динамики цен; анализ прибыли и рентабельности; анализ финансовой устойчивости 

предприятия; анализ платежеспособности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность экономических явлений и процессов 

- взаимосвязь и взаимозависимость явлений и процессов 

Уметь: 

- определять влияние факторов 

- оценивать достигнутые результаты 

Иметь навыки: 

- выявления резервов повышения эффективности функционирования предприятия 

Быть компетентным: 

в использование теоретических и практических основы методологии оценки, диагностики и прогнозирования финансово-

экономической деятельности предприятия. 

 

The purpose of discipline: examine the functioning and development of the systems, the dynamics of the cyclical development of systems. 

Brief description of the course: analysis of the use of capital productive assets; analysis of influence of factors on the indexes of the use of 

capital assets, producing of products and labour productivity; analysis of the use of equipment; analysis of the use of areas of enterprise; analysis of the 

use of material turnover means;indexes of turnover means; indexes of the use of turnover means; analysisses of labour force on an enterprise; analysis 

of the use of business hours; analysis of the labour productivity; analysis of remuneration of labour and expenses on labour force; analysis of 

production and realization of products; analysis of unit cost; analysis of dynamics of prices; analysis of profit and profitability; analysis of financial 

stability of enterprise; analysis of solvency of enterprise. 



As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- Analysis of the concept of economic activity; 

- Basic objectives, tasks and information support business analysis; a common methodology and techniques of economic analysis; 

- The main directions of economic analysis, the sequence of the meeting; 

- The main indicators characterizing the volume of production and sales, technical and organizational level, and other conditions of production, 

utilization of production resources of the organization, costs, financial results and profitability of operations and financial condition of the organization; 

- Ways of using the results of the analysis of economic activity. 

To be able to: 

- To find the necessary information to verify its accuracy and to use it in analytical calculations and justification; 

- Promptly and in depth to assess the financial stability of the organization and determine the reserves of its growth in order to prevent 

bankruptcy; 

- To build the factor models and conduct a factor analysis of profit margins, costs of production and sales of products (goods, works, services), 

efficient use of productive resources; 

- Apply the results of the factor analysis in order to inform management decisions; apply the results of analytical calculations to justify business 

plans; 

- To calculate the efficiency of individual species and areas of business and financial activities and the organization as a whole. 

Have skills: 

 - Possession of methods of analysis of various aspects of business organization; 

- Methods of identifying and evaluating market opportunities, strengthen the reserves of the organization. 

Be competent:  

in the use of theoretical and practical bases of methodology of evaluation, diagnosis and forecasting of financial and economic activity of the 

enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы, Қаржы нарықтары және делдалдары, Салық және салық салу 

Бухгалтерский учет, Экономика предприятия, Финансовые рынки и посредники, Налоги и налогообложение 

Accounting, Enterprise economy, Financial markets and intermediaries,Taxes and the taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

 

Салалық талдау 

Отраслевой анализ 

Industry Analysis 

Пән экономика салаларын жіктелуін зерттейді, нақты өнеркәсіптің саласын басқалармен салыстырғанда және оның құрамындағы 

ерекше даму болашағы бар компанияларды анықтау бәсекеге қабілеттілік бағалауға бағытталған. 



Пән мақсаты студенттерде аналитикалық және шығармашылық ойлау арқылы шаруашылық қызметті талдаудың әдіснамалық 

негіздерін игеру және практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: салалық талдау түсінігі, пәні, әдістері және мазмұны; әр түрлі салалар 

кәсіпорындары қызметіне маркетингтік талдау, экономика салалары бойынша өнімді өндіру және өткізуді талдау; әр түрлі салалар 

кәсіпорындарының өндірістік әлеуетін талдау; экономиканың түрлі салалары кәсіпорындарының шығындары мен өнімнің өзіндік құнын 

талдау; экономиканың түрлі салалары кәсіпорындарының қаржылық қызметінің нәтижелерін және қаржылық жағдайын талдау.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- экономикалық құбылыстар мен үдерістердің мәні, олардың арақатынасы және бір біріне  тәуелділігі; 

- шаруашылық қызметті талдаудың тұжырымдамасы; 

- шаруашылық қызметті талдаудың негізгі мақсаттары, міндеттері және ақпараттық қамтамасыз ету;шаруашылық қызметін талдаудың 

жалпы әдістемесі мен тәсілдері,  

- шаруашылық қызметті талдаудың негізгі бағыттары мен оны өткізудің жүйелілігі;  

- негізгі көрсеткіштері сипаттайтын өндіріс көлемі және сату, техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін және басқа да шарттарын 

өндіру, пайдалану, өндірістік ресурстарды ұйымдастыру, шығындар, қаржы нәтижелері мен рентабельділігін қызметі мен қаржылық жай-

күйін ұйымдастыру;.   

- шаруашылық қызметті талдаудың нәтижелерін пайдалану бағыттары. 

Менгеруі керек: 

- кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін арттыру резервтер айқындап, нақтылау және модельдеу, факторлардың әсерін анықтау, қол 

жеткізілген нәтижелерді бағалау; 

- қажетті ақпаратты табу, оның дұрыстығын тексеру және оны талдамалық есепте және негіздемелерінде пайдалану;  

- ұйымның қаржылық тұрақтылығын жедел және тереңдетіп бағалау және банкроттық болдырмау мақсатында  оның өсу резервтер 

анықтау;  

- факторлық моделін тұрғызу және пайдаға, рентебельділікке, шығындарға, өндіріс көлемі мен өнімді сатуға факторлық талдау 

жүргізу, (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді), өндірістік ресурстарды тиімді пайдалану; 

-  басқару шешімдерін негіздеу мақсатында факторлық талдау нәтижелерін қолдану; бизнес-жоспарлар негіздеу мақсатында 

талдамалық есеп нәтижелері қолдану;  

- кәсіпкерлік және қаржы-шаруашылық қызметінің жекелеген түрлерін және бағыттарын, тұтас алғанда ұйымның тиімділігі есептеу.  

Дағдылануы керек: 

- ұйымның шаруашылық қызметінің түрлі аспектілерін талдау әдістермен иелену; 

- ұйымның нарықтық мүмкіндіктерін күшейту резервтерінің бағалау мен анықтау тәсілдерін меңгеруі 

Өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдау – бағалаудың методологиялық негіздерін қалай пайдалану, жүйенің циклдік 

дамуы, жүйенің даму және қызмет істеу заңдылықтар негізінде кәсіпорынның қаржылық-экономикалық қызметін жоспарлау және 

диагностикалау туралы білім.   

Құзыретті болу:  

экономиканың түрлі салалары кәсіпорындарының өнімді өндіру және сату, шығындар мен өнімнің өзіндік құнын, маркетингтік 

қызметін талдауда. 

 



Дисциплина изучает классификацию отраслей экономики, направленную на оценку конкурентоспособности конкретной отрасли 

промышленности в сравнении с другими и определение в ее составе компаний, имеющих особые перспективы развития. 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического творческого мышления путем освоения методологических основ и 

приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: понятие, предмет, методы и содержание отраслевого 

анализа;маркетинговый анализ деятельности предприятий различных отраслей;анализ производства и реализации продукции по отраслям 

экономики; анализ производственного потенциала предприятий различных отраслей; анализ затрат и себестоимости продукции предприятий 

различных отраслей экономики; анализ финансовых результатов деятельности и финансового состояния предприятий различных отраслей 

экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; 

- концепцию анализа хозяйственной деятельности; 

-  основные цели, задачи и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности; общую методику и приемы анализа 

хозяйственной деятельности;  

- основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность его проведения; 

- основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный уровень и другие условия 

производства, использование производственных ресурсов организации, затраты, финансовые результаты и рентабельность деятельности и 

финансовое состояние организации;  

- направления использования результатов анализа хозяйственной деятельности. 

Уметь:  

- детализировать и моделировать, определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения 

эффективности функционирования предприятия. 

- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях;  

- оперативно и углубленно оценивать финансовую устойчивость организации и определять резервы ее роста в целях предотвращения 

банкротства;  

- строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема производства и продаж 

продукции (товаров, работ, услуг), эффективности использования производственных ресурсов; 

-  применять результаты факторного анализа в целях обоснования управленческих решений; применять результаты аналитических 

расчетов в целях обоснования бизнес-планов;  

- рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и 

организации в целом. 

Иметь навыки: 

 - владения методами анализа различных аспектов хозяйственной деятельности организации; 

- приемами выявления и оценки резервов усиления рыночных возможностей организации. 

Быть компетентным:  

в анализе производства и реализации продукции, затрат и себестоимости продукции,маркетинговый деятельности предприятий 

различных отраслей экономики. 

 



Discipline studies the classification of industries of economy, sent to the estimation of competitiveness of certain industry of industry by 

comparison to other and determination in her composition of companies having the special prospects of development. 

The purpose of discipline: examine the functioning and development of the systems, the dynamics of the cyclical development of systems. 

Brief description of the course: concept, object, methods and maintenance of branch analysis; marketing analysis of activity of enterprises of 

different industries; analysis of production and realization of products on industries of economy; analysis of productive potential of enterprises of 

different industries; break-down of expenses and unit of enterprises of different industries of economy cost; analysis of financial results of activity and 

financial state of enterprises of different industries of economy. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- Analysis of the concept of economic activity; 

- Basic objectives, tasks and information support business analysis; a common methodology and techniques of economic analysis; 

- The main directions of economic analysis, the sequence of the meeting; 

- The main indicators characterizing the volume of production and sales, technical and organizational level, and other conditions of production, 

utilization of production resources of the organization, costs, financial results and profitability of operations and financial condition of the organization; 

- Ways of using the results of the analysis of economic activity. 

To be able to: 

- To find the necessary information to verify its accuracy and to use it in analytical calculations and justification; 

- Promptly and in depth to assess the financial stability of the organization and determine the reserves of its growth in order to prevent 

bankruptcy; 

- To build the factor models and conduct a factor analysis of profit margins, costs of production and sales of products (goods, works, services), 

efficient use of productive resources; 

- Apply the results of the factor analysis in order to inform management decisions; apply the results of analytical calculations to justify business 

plans; 

- To calculate the efficiency of individual species and areas of business and financial activities and the organization as a whole. 

Have skills: 

 - Possession of methods of analysis of various aspects of business organization; 

- Methods of identifying and evaluating market opportunities, strengthen the reserves of the organization. 

Be competent: 

in analysis of production and sales, costs and production costs, marketing activities of enterprises in various sectors of the economy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Статистика,Кәсіпорын экономикасы, Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау 

Статистика, Экономика предприятия, Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Statistics, Enterprise economy Economic analysis of industrial-economic enterprise activity 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

Қаржылық талдау 

Финансовый анализ 



Financial Analysis 

Пән кәсіпорынның қаржылық қызметін талдауды оқытады. 

Мақсаты - кәсіпорынның қаржылық қызметті жобалау, бағалаудың негізгі әдістері мен  тәжірибелік негізін оқытады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Қаржылық талдаудың мазмұны және оның жүзеге асыруда нәтижесі. Кешенді 

бизнес-жоспар құрылымы және негізгі  жоспарлы көрсеткіштер монитрингі мен оны өңдеуге талдаудың ролі. Қаржылық талдаудың негізгі 

әдістері, бағыттары және түрлері. Қаржылық талдауды қабылдау. Маркетинг жүйесіндегі талдау. Сату мен өндіріс көлемін басқару және 

талдау. Өнім сапасын талдау. Өндірістің технико-экономикалық деңгейін және басқа да жағдайын талдау.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі керек: қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұны; есептілік талдаудың бағыттылығын; өндірісті жоспарлау және басқару 

кезінде талдау нәтижелерін қолдану. 

Меңгеруі керек: экономикалық жүйедегі болып жатқан процестерге  қаржылық талдау жасауды. 

Дағдылануы керек: қаржылық талдау әдістерін шаруашылық қызметте қолдану, жүргізілген талдау негізінде басқарушылық 

шешімдерді қабылдай білу. 

Курс кәсіби, зерттеушілік құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

 

Дисциплина изучает финансовый анализ деятельности предприятия.  

Цель курса - получение четкого представления о задачах и механизме управления активами, посредством которого 

осуществляется эффективное функционирование предприятия. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Содержание финансового анализа и последовательность его 

проведения. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей. 

Виды, направления и основные методы анализа. Приемы финансового анализа. Анализ в системе маркетинга. Анализ и управление 

объемом производства и продаж. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: состав и содержание финансового анализа, направления анализа отчетности; использование результатов анализа в 

планировании и управлении производством. 

Уметь: делать полный финансовый анализ деятельности предприятия. 

Иметь навыки: применения методики финансового анализа в практике хозяйственной деятельности; уметь принимать управленческое 

решение на основе проведенного анализа. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The discipline studies the financial analysis of activity of the enterprise.  

The course purpose - receiving a clear idea of tasks and the mechanism of management of assets by means of which effective functioning of the 

enterprise is carried out. 

The content of discipline includes the main sections: Contents of the financial analysis and sequence of its carrying out. Structure of the 

complex business plan and a role of the analysis in development and monitoring of the main planned indicators. Types, directions and main methods of 

the analysis. Receptions of the financial analysis. The analysis in system of marketing. Analysis and management of output and sales. Justification of 



formation and assessment of efficiency of assortment programs. Analysis of updating of production. Analysis of quality of production. Analysis of 

technical and organizational level and other conditions of production. Analysis of technical equipment of production, age structure of fixed assets. 

As a result of studying of discipline undergraduates have to: 

Nobility: structure and contents of the financial analysis, direction of the analysis of the reporting; use of results of the analysis in planning and 

production management. 

To be able: to do the full financial analysis of activity of the enterprise. 

To have skills: applications of a technique of the financial analysis in practice of economic activity; to be able to make the administrative 

decision on the basis of the carried-out analysis. 

The discipline is directed on formation of world outlook, professional, research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы, Қаржы нарықтары және делдалдары, Салық және салық салу 

Бухгалтерский учет, Экономика предприятия, Финансовые рынки и посредники, Налоги и налогообложение 

Accounting, Enterprise economy, Financial markets and intermediaries,Taxes and the taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Экономикалық талдау 

Экономический анализ 

Economic analysis 

Пәнэкономикалықталдаудыңқолданбалығылым 

болғандықтан,кәсіпорынныңнарықтықэкономикасубъектісіретіндеқызметініңтиімділігінбағалаудыңарнайыбілімдержүйесіменқамтамасызете

ді.  Танутеориясымен,адамқызметініңпрактикалықпайдалылығын,шаруашылықсубъектісі ретінде тек ағымдағы қызметін ғана емес, болашақ 

қызметін дерационалдынегіздеудіоқытады. 

Мақсаты - практикалық жұмыста қажетті шаруашылыққызметтіталдаудың  әдістемелік негіздемелерін  және тәжірибелік дағдыларын 

меңгерту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Экономикалық талдаудың  теориялық негіздері. Өндірістің ұйымдастырушылық 

және техникалық деңгейін талдау. Кәсіпорынның  құралдарын пайдалануды  талдау. Еңбек ресурсын  талдау. Кәсіпорынның өнімді шығару 

және сапасын талдау. Шығынды  талдау. Компанияның қаржылық нәтижелерін талдау. Өтімділік және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын талдау. 

Студент пәнді оқыту нәтижесінде: 

білу қажет: экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәні;өзара және өзара байланысты құбылыстар мен процестер; 

істей алу қажет: факторлардың әсерін анықтау үшін;нәтижие барысын бағалау; 

дағдыларды меңгеру:кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру қорларын анықтау. 

Кәсіби, зерттеушілік  құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған пән. 

 

Дисциплина изучает экономический анализ как прикладную науку, представляющую собой систему специальных знаний, 

позволяющих оценить эффективность деятельности того или иного субъекта рыночной экономики. Опираясь на теорию познания, она 



обеспечивает практическую полезность деятельности человека, позволяет рационально обосновать не только текущую деятельность, но и 

ближайшую перспективу развития субъекта хозяйствования. 

Цель - освоение методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в 

практической работе.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теоретические основы экономического анализа. Анализ 

организационно-технического уровня производства. Анализ использования средств предприятия. Анализ трудовых ресурсов. Анализ 

выпуска и качества продукции предприятия. Анализ затрат. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ 

ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность экономических явлений и процессов;взаимосвязь и взаимозависимость явлений и процессов; 

уметь:определять влияние факторов;оценивать достигнутые результаты; 

иметь навыки:выявления резервов повышения эффективности функционирования предприятия. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Discipline is the study of economic and students specializing in the field of economy. 

The purpose of discipline: mastering the methodological foundations and practical skills of economic analysis required in practical work. 

Brief description of the course: Theoretical Foundations of Economic Analysis. An analysis of the organizational and technical level of 

production. Analysis of the use of the enterprise. Analysis of the labor force. An analysis of output and product quality of the enterprise. Cost analysis. 

Analysis of financial results of the company. Analysis of liquidity and financial stability of the enterprise. 

As a result of the study a student must: 

know:the essence of economic phenomena and processes; interconnection and vzai¬mozavisimost phenomena and processes; 

to be able to:to determine the influence of factors; to assess progress rezultaty; 

to have skills: identifying reserves of increase of efficiency of functioning of the enterprise. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Статистика, Әлеуметтік экономикалық статистика, Салық және салық салу, Мемлекеттік және жергілікті басқару. 

Статистика, Социально-экономическая статистика, Налоги и налогообложение, Государственное и местное управление. 

Statistics, Society economic statistics, Taxes and Taxation, State and local government. 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites 

Салалық талдау, Тәуекел басқару, Инновациялар экономикасы, Кәсіпорындағы бизнесті жоспарлау,  

Отраслевой анализ, Управление рисками, Инновационная экономика, Бизнес планирование на предприятии 

Industry Analysis, Management of risks, Innovation economy, Business planning at the enterprise 

 

Кәсіпорындағы бизнес жоспарлау  

Бизнес планирование на предприятии 

Business planning at the enterprise 

Пәннің негізгі әдіснамасы болып диалектикалық әдіс болып табылады. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі 

аспектісінің ара қатынасы мен дамуы талданады. «Кәсіпорынның қызметін жоспарлау» пәнін жүргізу барысында диалектикалық әдіс 

негізінде танудың жеке әдістері кеңінен пайдаланылады. Олардың санына экономикалық талдау және синтездеу, баланстық, жүйелік ыңғай, 



экономика-математикалық және тағы басқа  әдістер жатады. 

Пән мақсаты Бизнес-жоспар нарықтық жағдайдағы жоспарлау инструменті болып табылады және оның мазмуны кәсіпорынды 

сыртқы, ішкі жағынан ашады.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес-жоспар ұғымы және мәні; бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптар; 

бизнес-жоспар бас парағын рәсімдеу; . бизнес-жоспар түйіндемесін құру; кәсіпорынның қызмет саласын таңдау;  өнім немесе қызмет 

сипаттамасы; бизнес-жоспар құрылымы; бизнес-жоспар бөлімдерінің сипаттамасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- бизнес-жоспарды құру мақсаттары; 

- бизнес-жоспардың негізгі құрылымы; 

- бизнес-жоспар бөлімдерінің мазмұны; 

- жобаларды талдау көрсеткіштері. 

Менгеруі керек: 

- бизнес-жоспар құру; 

- өнімді өткізу нарығын зерттеу; 

- ұсынылып отырған жобаны талдау.  

Дағдылануы керек: 

 - бизнес-жоспар жасау; 

- тауарлық нарық және бәсекелестерді зерттеу; 

- маркетинг жоспарын құрастыру; 

- инвестициялық жобаларды бағалау. 

Құзыретті болу:  

кәсіпорында бизнес-жоспарды әзірлеуге және талдауға. 

 

Цель дисциплины: изучить бизнес-планы как основной основной инструмент планирования в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-

плану. Оформление титульного листа бизнес-плана. Составление резюме бизнес-плана. Выбор сферы деятельности предприятия. 

Характеристика продукта или услуги. Общая структура бизнес-плана. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели разработки бизнес-планов 

- основную структуру бизнес-плана 

- содержание разделов бизнес-плана 

- показатели анализа проектов 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план 

- исследовать рынки сбыта продукции 

- проводить анализ предлагаемого проекта 

Иметь навыки: 



- составления бизнес-планов 

- изучения товарного рынка и конкурентов 

- составления планов маркетинга 

- оценки инвестиционных проектов 

Быть компетентным: 

в разработке бизнес-плана и анализе проекта на предприятие. 

 

The purpose of discipline: to examine the business plans as the main tool for planning the basic market conditions. 

Brief description of the course: The concept and essence of the business plan. Basic requirements for the business plan. Making the title page of 

the business plan. Drawing up a business plan summary. Selecting the scope of the enterprise. Characteristics of the product or service. The overall 

structure of the business plan. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The goal of developing business plans 

- The basic structure of a business plan 

- The content of the sections of the business plan 

- Performance analysis of projects 

To be able to: 

- Develop a business plan 

- Examine the product markets 

- Analysis of the proposed project 

Have skills: 

- Drawing up business plans 

- The study of the commodity market and competitors 

- Drawing up marketing plans 

- Evaluation of investment projects 

Be competent:  

in developing a business plan and analysis project on the company. 

Пререквизиттер/Пререквизиты / Prerequisites  

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Кәсіпорын экономикасы, Бухгалтерлік есеп.  

Государственное регулирование экономики, Экономика предприятия, Бухгалтерский учет,  

State Regulation of Economy, Economy of enterprise, Record -keeping  

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

 

Бизнес жоспар 



Бизнес план 

Business plan 

Кәсіпкерлік қызметінің басым бағыттары бойынша, студенттер кешенді білімі, Пән нысандары мен бизнес-жоспары және олардың 

күш сенімін дамытуға практикалық дағдыларды меңгеруге көмектеседі. 

Пәннің мақсаты: негізгі нарықтық жағдайларды жоспарлау үшін негізгі құралы ретінде бизнес-жоспарларды зерттейді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес-жоспар тұжырымдамасын және оның мәнін. Бизнес-жоспарды қойылатын 

негізгі талаптарын. Бизнес-жоспар түйіндемесін  құрастырады. Кәсіпорынның аясын таңдайды. Өнім немесе қызметті сипаттайды. Бизнес-

жоспардың құрылымы. Бизнес-жоспардың сипаттамасы бөлімдер: маркетинг, өндірістік, бизнес-жоспар ұйымдастырушылық, құқықтық, 

қаржылық бөлімі. Бизнес-жоспарлау қолданылатын жобаларды бағалаудың әдістері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- Бизнес-жоспарлардың әзірлеу мақсатын 

- Бизнес-жоспардың негізгі құрылымын 

- Бизнес-жоспардың секциялар мазмұнын 

- Жобаларды орындау және талдау 

Менгеруі керек: 

- Бизнес-жоспарды әзірлеу 

- Тауар нарықтарын зерттеу 

- Ұсынылған жобаны талдау 

Дағдылануы керек: 

- Бизнес-жоспарларын құрастыру 

- Тауар нарығын зерттеу және бәсекелестері 

- Маркетингтік жоспарларын құрастыру 

- Инвестициялық жобаларды бағалау 

Құзыретті болу:  

бизнес-жоспарды әзірлеуге және талдауға. 

 

Дисциплина формирует у слушателей комплекс знаний по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности и 

помогает приобрести практические навыки в разработке бизнес-плана и уверенность в своих начинаниях. 

Цель дисциплины: изучить бизнес-планы как основной основной инструмент планирования в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-

плану. Составление резюме бизнес-плана. Выбор сферы деятельности предприятия. Характеристика продукта или услуги. Структура бизнес-

плана. Характеристика разделов бизнес-плана: маркетинговый, производственный, организационный, юридический, финансовый разделы 

бизнес-плана. Методы оценки проектов, применяемые в бизнес-планировании.  

Знать: 

- цели разработки бизнес-планов 

- основную структуру бизнес-плана 

- содержание разделов бизнес-плана 

- показатели анализа проектов 



Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план 

- исследовать рынки сбыта продукции 

- проводить анализ предлагаемого проекта 

Иметь навыки: 

- составления бизнес-планов 

- изучения товарного рынка и конкурентов 

- составления планов маркетинга 

- оценки инвестиционных проектов 

Быть компетентным: 

в разработке бизнес-плана и анализе проекта. 

 

Discipline forms from students complex knowledge in priority areas of entrepreneurial activity and helps to acquire practical skills in 

developing a business plan and confidence in their endeavors. 

The purpose of discipline: to examine the business plans as the main tool for planning the basic market conditions. 

Contents: The concept and essence of the business plan. Basic requirements for the business plan. Drawing up a business plan summary. 

Selecting the scope of the enterprise. Characterization of the product or service. The structure of the business plan. Characteristics sections of the 

business plan: marketing, production, organizational, legal, financial section of the business plan. Methods of evaluation of projects applied to business 

planning. 

Know: 

- The goal of developing business plans 

- The basic structure of a business plan 

- The content of the sections of the business plan 

- Performance analysis of projects 

To be able to: 

- Develop a business plan 

- Examine the product markets 

- Analysis of the proposed project 

Have skills: 

- Drawing up business plans 

- The study of the commodity market and competitors 

- Drawing up marketing plans 

- Evaluation of investment projects 

Be competent:  

in the development of a business plan and project analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау, Нарықтық инфрақұрылым, Салалық талдау 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности, Рыночная инфраструктура, Отраслевой анализ 

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity,Market Infrastructure, Industry Analysis 



Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Сапаэкономикасы 

Экономикакачества 

Theeconomicsofquality 

Бұл пән теориялық негізін қалыптастыру мүмкіндігін қарастыра отырып, сапа экономикалық аспектілеріне байланысты адам 

қызметінің түрлі салаларында жұмыс істеу үшін қажетті экономикалық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. 

Курстың мақсаты - сапа экономика саласындағы құзыретін дамыта отырып, студенттердің мүмкіндігінше білімдері мен дағдыларын 

қажетті сомасын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Экономикалық категория ретінде сапасын: Мазмұны мен негізгі бөлімдерді 

қамтиды. Сапаны басқару саласындағы отандық және шетелдік мектептерде қалыптастырады. Сапа менеджмент жүйелі көзқарас 

эволюциясын. Сапасының құны: мәні, жіктелуі, мазмұны. Басқару сапасының құны. Сапасының құнын есепке алу және талдау 

ерекшеліктері. Құны сапасын басқару әдістері. Экономика сапасын стандарттау. Сапа экономикасы болашағының бағыты. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

-  сапасының  экономикалық қалыптасу және даму тарихын; 

- сапаны басқару саласындағы отандық және шетелдік ғылыми мектептердің қалыптастыруын : 

-  сапа менеджмент жүйелі көзқарас эволюциясын ; 

-  сапа шығындарының мәнін ; 

-  экономикалық тиімділігін талдау  әсіресе сапасын; 

-  экономиканың  сапа менеджменті аспектілерін; 

-  құны сапасын басқару әдістері; 

 - әсіресе сапа экономикасы стандарттарын; 

- экономикалық болжам сапасын . 

Менгеруі керек: 

- экономикалық, әлеуметтік, саяси, құқықтық және басқа да проблемаларын; 

- тұрақтандыру және кәсіпорындардың одан әрі дәйекті дамыту факторларын; 

- тұтастай қазіргі заманғы өркениетті басқару құру және екі өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және компанияларын. 

Дағдылануы керек: 

 -  сапа экономика саласындағы тиімді шешімдер қабылдау; 

 - сапасын экономикалық тиімділігін арттыру мәселелерін шешу үшін пайдалану левередж, басқару әдістері мен тәсілдері; 

 -  ұйымдастыру сапасына басқару шығындарды ұйымдық құрылымын қалыптастыру; 

 -  сауатты экономикалық даму сапасын келешегін анықтау мақсатында сапа шығындарды талдау; 

 -  тиімді құнын басқару сапасының әдістерін қолдануға; 

-  экономикалық тиімділік сапасын жақсарту стандарттарын пайдалануға.  

Пән кәсіби, зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 



 

Данная дисциплина изучает возможность сформировать теоретическую базу, способствует развитию экономических способностей, 

которые необходимы для работы в различных сферах деятельности человека, связанных с экономическими аспектамикачества. 

Цель курса -  формирование необходимого объема знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции студента в области 

экономикикачества. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Качество как экономическаякатегория. Формирование отечественных 

изарубежныхшкол в области управлениякачеством. Эволюция системного подхода куправлениюкачеством. Затраты на качество: 

сущность,классификация, содержание. Управление затратами накачество. Особенности учета и анализа затрат накачество. Методы 

управления затратами накачество. Стандартизация в экономикекачества. Перспективные направленияразвитияэкономикикачества 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

 историю формирования и развития экономикикачества; 

 формированиеотечественныхизарубежныхнаучныхшколвобластиуправлениякачеством; 

 эволюцию системного подхода к управлениюкачеством; 

 сущность затрат накачество; 

 особенности анализа затрат накачество; 

 управленческие аспекты экономикикачества; 

 методы управления затратами накачество; 

 особенности стандартизации в экономикекачества; 

 перспективы развития экономики качества. 

Уметь: 

- экономические, социально-политические, правовые и другие проблемы; 

- факторы стабилизации и дальнейшего прогрессивного развития предприятий; 

- становление современного цивилизованного управления и повышение конкурентоспособности как продукции, так и предприятия в 

целом 

Иметь навыки: 

 - принимать эффективные решения в области экономикикачества; 

 использовать рычаги, методы и приемы менеджмента для решения проблемы повышения эффективности экономики качества; 

 формироватьорганизационнуюструктурууправлениязатратаминакачествоворганизации; 

 грамотноанализироватьзатратынакачествосцельюопределенияперспективразвитияэкономикикачества; 

 эффективно применять методы управления затратами накачество; 

 использоватьстандартыдляповышенияэффективностиэкономикикачества. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, исследовательской, профессиональной компетенций. 

 

This discipline is studying the possibility of formulating a theoretical basis, contributes to the development of economic abilities that are needed 

to work in various fields of human activities related to economic aspects of quality. 

The aim of the course - the formation of the necessary volume of knowledge and skills that enable students to develop competence in the field 

of quality economy. 



Contents includes basic sections: quality as an economic category. Formation of domestic and foreign schools in the field of quality 

management. The evolution of a systematic approach to quality management. The cost of quality: essence, classification, content. Cost management 

quality. Features of accounting and analysis of quality costs. Methods of cost management on the quality. Standardization of quality economy. 

Perspective directions of development of the quality of the economy 

As a result of studying the course the student should: 

Know: 

-  the history of formation and development of the quality of the economy; 

- the formation of domestic and foreign scientific schools in the field of quality management; 

- the evolution of a systematic approach to quality management; 

- essence of the quality costs; 

- analysis features quality costs; 

- administrative aspects of the quality of the economy; 

- cost management methods of quality; 

- characteristics of standardization in the quality of the economy; 

- development prospects of the quality of the economy. 

To be able to: 

- Economic, social, political, legal and other problems; 

- Factors of stabilization and further progressive development of enterprises; 

- The establishment of a modern civilized governance and competitiveness of products and the company as a whole 

Have skills: 

- to make effective decisions in the field of the quality of the economy; 

- use the levers of management methods and techniques to solve the problem of increasing the effectiveness of the quality of the economy; 

- form the organizational structure of management costs to the quality of the organization; 

- competently analyze the costs of quality in order to determine the prospects for the development of the quality of the economy; 

- effectively apply the techniques of cost management quality; 

- the use of standards to improve the effectiveness of the quality of the economy. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты / Prerequisites  

Өндірістік-шаруашылық қызметті экономикалық талдау, Нарықтық инфрақұрылым, Салалық талдау 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности, Рыночная инфраструктура, Отраслевой анализ 

Economic analysis of industrial-economic enterprise activity,Market Infrastructure, Industry Analysis 

Постреквизиттер/Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Система менеджмента качества 

Quality management system 



СМЖ пәні ұйымды менеджмент жүйесінің бір бөлігі ретінде зерттейді, онда ұйымның сапа менеджменті  және өнімділігін жақсарту 

үшін әзірленген ұйымдық құрылымын комбинациясын, әдістерін, үрдістер мен ресурстардың жиынтығы болып табылады. 

Пәннің мақсаты: жұмыста бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру үшін ұйымның іскерлік жетістікке жетуін жетілдіру.  

Пәннің мазмұны: Сапа туралы түсінік. Сапа көрсеткіштерінің жүйесі. Қазіргі заманғы сапа  жүйесінің қалыптасу кезеңдері.Жалпы 

сапа ұстанымдарының эволюциясы. Барлығы Жалпылама сапаны басқарудың тұжырымдамасы мен әдістемесі. Сапаға қол жеткізу үшін 

ұйымды жобалау.Кәсіпорын қызметін жетідірудің негізгі әдістері. Сапа функциясын ашу. Сапа үйі. Сапаны басқарудың экономикалық 

аспектілері. Стандарттау және сапаны басқару. Сапа менеджменті бойынша халықаралық стандарттар. Өнімдер мен сапа жүйелерін 

сертификаттау. Сапа жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:   

- сапа менеджменті саласындағы теориялық негіздері  

- өнім сапасы негізінде жатқан ұстанымдар 

-  бизнес-үдерістерді үздіксіз жетілдіру әдістемесі  

- тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау  

Менгеруі керек: 

- халықаралық стандарттар ISO 9000 ұсынымдарына сәйкес кәсіпорындарда СМЖ әзірлеу және іске асыру жөніндегі жұмысты 

ұйымдастырады  

- өнімнің бәсекеге қабілеттілік деңгейіне сандық бағалау жасау 

- өнімнің өзіндік құнын азайту үшін перспективаларын анықтау 

Дағдылануы керек: 

- жаңа өнімдерді құру және  сапа функциясы орналастыру 

- сапа экономикасын бағалау және қамтамасыз ету 

- сапа менеджменті саласындағы қазіргі заманғы басқару құралдарын қолдану. 

 Пән кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина изучает СМК, как часть системы менеджмента организации, которая представляет собой совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством и предназначена для постоянного улучшения 

деятельности. 

Цель - достижение организацией делового совершенства для повышения конкурентоспособности и результативности в работе 

Содержание дисциплины:Понятие качества. Система показателей качества продукции. Этапы становления современной системы 

качества. Эволюция принципов всеобщего качества. Концепция и методология всеобщего управления качеством. Проектирование 

организации для достижения качества. Основные методы совершенствования деятельности предприятия. Развертывание функции качества. 

Дом качества. Экономические аспекты управления качеством. Стандартизация и управление качеством. Международные стандарты по 

менеджменту качества. Сертификация продукции и систем качества. Обеспечение функционирования систем качества.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретические основы в области менеджмента качества 

 принципы, лежащие в основе качества продукции 



 методики по непрерывному совершенствованию бизнес процессов 

 методы оценки конкурентоспособности товаров 

Уметь:  

 организовывать работу по разработке и внедрению СМК на предприятиях в соответствии с рекомендациями международных 

стандартов ИСО серии 9000 

 провести количественную оценку уровня конкурентоспособности продукции  

 выявить перспективы снижения себестоимости продукции 

Иметь навыки: 

 развертывания функции качества и разработки новой продукции 

 оценки и обеспечения экономики качества 

 применения современных управленческих инструментов в менеджменте качества. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции. 

 

The discipline studies the QMS, as part of the organization's management system, which is a combination of the organizational structure, 

procedures, processes and resources required for quality management and is designed to continually improve performance. 

The goal - to achieve the organization of business excellence to enhance the competitiveness and efficiency of the work 

Contents: The concept of quality. The system of indicators of quality products. Stages of development of a modern system of quality. The 

evolution of the principles of total quality. The concept and methodology of Total Quality Management. Designing the organization to achieve quality. 

The main methods to improve the business. Quality Function Deployment. House of Quality. Economic aspects of quality management. 

Standardization and quality control. International standards for quality management. Certification of products and quality systems. Ensure the 

functioning of quality systems. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- theoretical foundations in the field of quality management 

- the principles underlying quality 

- methodology for continuous improvement of business processes 

- methods for assessing the competitiveness of goods 

To be able to: 

- organize the work on the development and implementation of QMS in enterprises in accordance with the recommendations of the 

international standards ISO 9000 

- to quantify the level of competitiveness of production 

- identify prospects for reducing production costs 

Have skills: 

- quality function deployment and development of new products 

- assessment of the economy and ensuring quality 

- the application of modern management tools in quality management. 

The discipline is aimed at the formation of professional competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 



Менеджмент, Маркетинг, Қаржы. 

Менеджмент, Маркетинг, Финансы.  

Management, Marketing, Finance. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Кәсіпорындағы тәуекелдер 

Риски на предприятии 

Risks to Enterprises  

Пән салалық басқарудағы шешімдерді қабылаудағы жағымсыз нәтижелердің пайда болу мүмкіндіктерін азайту және саланы дамыту 

жобаларының жоғалтуларын минимизациялауды оқытуға арналған. 

Мақсаты – тәуекелді өткізу көмегімен  салалық кәсіпорындардың бәсеке қабылеттілігін арттыру мақсатындағы басқару әдістерін 

меңгеру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  тәуекел түсінігі. Кәсіпкерлік тәуекел жіктемесі: өндірістік, коммерциялық, 

қаржылық тәуекелдер. Тәуекел түрлерін бөлшектеу және жүйелендіру: кәсіпкерлік,  кездейсоқтық, әрекеттік , «табиғи» тәуекелдер. 

Экономика саласындағы экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің тәуекелін жүйелік талдау. Тәуекелді басқарудың 

тұжырымдары.Тәуекелді  басқарудың салалық стратегиясы. Салалық  басқарудағы  тәуекелді басқарудың бақылау үрдісі. Тәуекелді  басқару.  

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- тәуекел түрлерін 

- тәуекелді басқарудың салалық стратегиясын  

Меңгеруі керек:  

- тәуекелді басқаруда жүйелік талдау 

- оларды талдау үшін тәуекелдерді бірдейлестіру 

Дағдылануы керек: 

- тәуекелді салалық талдау әдістерінің тәжірибелік әдістерін қолдану  

- тәуекелді анықтау және ескерту шараларын жасау. 

Құзыретті болу:  

кәсіпорындағы тәуекелдерді талдау және диагностикалау әдістерін қолдануда. 

 

Дисциплина изучает процесс принятия и выполнения решений в отраслевом управлении, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта развития отрасли, вызванных его реализацией. 

Цель - приобретение управленческих способностей в целях повышения конкурентоспособности отраслевых предприятий с помощью 

защиты от реализации рисков. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: понятие риска. Классификация предпринимательских рисков: 

производственные, коммерческие, финансовые риски. Детализация и систематизация видов рисков: предпринимательские, стохастические, 

поведенческие, «природные» риски. Системный анализ рисков основных видов экономической деятельности в сферах экономики. Концепции 



управления рисками. Стратегии отраслевого управления рисками. Контроль процесса управления рисками в отраслевом управлении. Управление 

рисками.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- виды рисков; 

- стратегии отраслевого управления рисками. 

Уметь:   

- использовать системный анализ в управлении рисками;  

- идентифицировать риски для последующего их анализа. 

Иметь навыки:  

- практического применения методов отраслевого анализа рисков; 

- диагностики рисков и осуществления превентивных мер. 

Быть компетентным: 

в применении методов анализа и диагностики рисков на предприятие. 

 

The discipline studies the process of adoption and implementation of solutions in branch management, aimed at reducing the likelihood of 

adverse effects and minimize possible losses of the project development of the industry due to its implementation. 

The goal - the acquisition of managerial skills in order to improve the competitiveness of industrial enterprises through the implementation of 

risk protection. 

Contents: the concept of risk. Classification of business risks: industrial, commercial and financial risks. Detailing and systematization of types 

of risks: business, stochastic, behavioral, "natural" risks. Systemic risk analysis the main economic activities in the areas of the economy. Concept of 

risk management. Strategies for risk management industry. Control of the risk management process in the branch management. Management of risks. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Types of risks; 

- Sectoral risk management strategy. 

To be able to: 

- A systematic analysis of risk management; 

- Identify risks for subsequent analysis. 

Have skills: 

- Practical application of sectoral risk analysis; 

- Diagnosis of risks and the implementation of preventive measures. 

Be competent: 

in application of methods of analysis and diagnostics of the risks to the enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Халықаралық экономика,Салалықталдау,Инновациялықэкономика 

Международная экономика, Отраслевой анализ, Инновационная экономика  

International Economics, Industry Analysis, Innovative economy  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 



Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Салалардағы тәуекелдерді басқару 

Управление рисками в отраслях 

Management рисками in industries  

Бұл пәнде тәуекелдерді бағалау әдістері арқылы есеп айырысулар және сараптамалық бағалау, салалардағы тәуекелдерді төмендету 

жолдары көрсетіледі. 

Пәннің мақсаты: студенттерде тәуекелдерді бағалау әдістері талдау және  басқару туралы тұрақты білімді, сондай-ақ, осы құралдарды 

ұйым басқару процесінде пайдалануда білік пен дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: тәуекел мәні және оның негізгі себептерін; тәуекелдер сыныптамасының негізгі 

принциптері; пайдалылық теориясы және тәуекел; тәуекелді басқарудың негізгі принциптері; экономикалық тәуекел сандық бағалау жүйесі; 

тәуекел өлшеу кезінде субъективті бағалаудың эксперттік процедуралары мен әдістері; тәуекелді талдау; экономикалық тәуекел азайту 

жолдары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- нарықтық жағдайдағы дағдарыстар мен тәуекелді объективті табиғатын, олардың өзара байланысы және өзара 

шарттастығын;  

- тәуекелдерді басқару пәні мен объектісі және дағдарысқа қарсы реттеу үдерісіндегі кәсіпорынның дағдарыстарын;  

- тәуекелдер мен дағдарыстардың негізгі жіктеу сипаттамалары, оларды стратегиялық және тактикалық басқару әдістері, 

модельдері мен тәсілдерін. 

Менгеруі керек: 

- оның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде кәсіпорынның жұмыс істеу үдерісінде тәуекелдер мен дағдарыстардың ішкі және 

сыртқы жағдайын және факторларын анықтыуды;  

- тәуекелдер мен дағдарыстарды бағалау критерийлері қолдануды; 

- кәсіпорынның дағдарыс жай-күйін алдын алу және тәуекелдер мен дағдарыстар экономикалық салдарын төмендету аса маңызды 

бағыттары анықтау мен дағдарысқа қарсы жобалық шараларын кешенін;  

- кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтыру үшін дағдарысқа қарсы реттеудің стратегиялық және тактикалық шараларын 

әзірлеуді 

Дағдылануы керек: 

- кәсіпорынның қаржылық тұрақты жай-күйі қамтамасыз ету үшін басқарушылық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдауға.  

Құзыретті болу:  

тәуекелдер талдау және диагностикалау әдістерін қолдануда. 

 

Дисциплина изучает основы понятия рисков и их видов, пути снижения рисков в отраслях экономики, которые приемлемы 

различным видам рисков и различным ситуациям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления 

рисками, а также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления организацией. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: сущность риска и его основные причины; основные принципы 

классификации рисков; теория полезности и риск; основные принципы управления риском; система количественных оценок экономического 

риска; экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска; анализ риска; пути снижения экономического риска. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- объективную природу кризисов и рисков в рыночных условиях, их взаимосвязь и взаимообусловленность;  

- предмет и объект управления рисками и кризисами предприятия в процессе антикризисного регулирования;  

-основные классификационные характеристики рисков и кризисов, методы, модели и приемы стратегического и тактического 

управления ими. 

Уметь:  

- выявлять внешние и внутренние условия и факторы рисков и кризисов в процессе функционирования предприятия на разных этапах 

его жизненного цикла; 

- применять критерии оценки рисков и кризисов; 

- определять важнейшие направления и комплекс антикризисных проектных мер предотвращения кризисного состояния предприятия 

или снижения экономических последствий рисков и кризисов; 

- вырабатывать стратегические и тактические меры антикризисного регулирования для финансового оздоровления предприятия. 

Иметь навыки: 

- принятия управленческих и организационных решений для обеспечения финансового устойчивого состояния предприятия 

Быть компетентным: 

в применении методов анализа и диагностики рисков. 

 

The purpose of discipline: the students acquire knowledge and skills in the field of risk management. 

Brief description of the course: the study of theoretical and methodological foundations of risk management; study of the theoretical and 

practical bases of the development, implementation and monitoring of the risk management system. The knowledge gained by students in the course of 

development of the discipline, allow solving practical problems related to the establishment of risk management system in enterprises and 

organizations of various industries and forms of ownership. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know: 

- The objective nature of crises and risks in the market environment, their interaction and interdependence; 

- The subject and the object of risk management and crisis enterprises in the process of crisis management; 

-Basic classification of the risk and crises, methods, models and techniques of strategic and tactical management. 

To be able to: 

- Identify the external and internal conditions, risk factors, and crises in the operation of the enterprise at different stages of its life cycle; 

- Apply the criteria of evaluation of risks and crises; 

- To determine the most important and complex areas of anti-crisis measures of the project to prevent the crisis of the enterprise or reduce the 

economic impact of the risks and crises; 

- To develop strategic and tactical measures of crisis management for the financial recovery of the company. 

Have skills: 

- The adoption of management and organizational solutions to ensure the financial sustainability of the enterprise 



Be competent: 

in the use of methods of analysis and diagnosis of risk. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Экономиканы мемлекеттік реттеу, Кәсіпорын экономикасы, Бухгалтерлік есеп. Кәсіпкерлік құқық 

Государственное регулирование экономики, Экономика предприятия, Бухгалтерский учет, Предпринимательское право 

State Regulation of Economy, Economy of enterprise, Record -keeping, Enterprise right  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernizationofthepublicconsciousness 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм 

құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру.  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; жаһандық әлемдегі Қазақстан: жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғырту; Қазақстандағы экономикалық жаңғырту; Қазақстан халқының рухани дамуының мемлекеттік 

бағдарламалары; адам Қазақстанның басты құндылығы ретінде; «Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің салтанат құруы, білім 

беру және ғылым; жалпыұлттық нышандар. «Қазақстанның киелі орындары» бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстанның киелі 

орындары: семантикалық талдау. «Рухани Қазына» бағдарламасын жүзеге асыру; жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет .  

 Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 

- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулерді сараптау;  

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін білу; 

-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану.  

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу 

міндеттерін қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдік тәжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін жүзеге 

асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті 

ақпаратты жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: рухани жаңғыру мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әлеуметтік мәдени және ғылыми 

бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруга қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында рухани жаңғырудың стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу.  



Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет: 

- Рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды жаңғыртуға  арналған басты еңбектерін; 

- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- рухани жаңғырудың басты императивтерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной 

ответственности, всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;  

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; политическая модернизация в 

Казахстане; экономическая модернизация в Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек как 

основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; общенациональные символы , 

реализация программы «Духовные святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: семантический анализ; 

подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская культура в глобальном мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации общественного сознания; 

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по модернизации казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества; 

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- основные императивы модернизации общественного сознания; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной 

среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной 

программы модернизации общественного сознания; 

- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их 

реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества; 

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности. 

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 



- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи модернизации 

общественного сознания в организационно-управленческой работе;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности;  

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики по модернизации 

общественного сознания; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): готовностью к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач 

модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil and social responsibility, comprehensively 

developed harmonious personality, able to respond to the global challenges of our time. 

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of 

spiritual development of Kazakhstan people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of 

knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East 

Kazakhstan: semantic analysis; subprogram "Rouhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of discipline student should know: 

- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social consciousness; 

- the content of the main works of the First President – Yelbasy N. Nazarbayev on modernization of Kazakhstan society; 

- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization; 

global challenges and development trends of the world community; 

- imperatives of modernization of the public consciousness; 

- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a global competitive environment. 

Learner should be able to: 

- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of the state program of modernization of 

public consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and mechanisms for their implementation; 

 - to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional activities. 

Should have the skills: 

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 

- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development; 

- competitive development and pragmatic expediency. 

Competences: 



- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the ability to independently set specific 

objectives of scientific research and solve them with the help of freely selectable theories and methods, information technology using world 

experience; 

- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of modernising the public consciousness in the 

organizational management work; 

- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern methods of processing and interpretation of 

integrated data for solving scientific and practical tasks, including those outside the immediate sphere of activity;the ability to use modern computer 

networks, software and Internet resources to solve tasks of professional activity; 

cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of social consciousness; the ability to create and 

implement social, cultural and scientific programs; 

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and educational activity in state and non-state 

educational institutions and organizations taking into account the strategic objectives of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстантарихы 

ИсторияКазахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Еңбекақытөлеу, Кәсіпорынэкономикасы, Инновациялықэкономика  

Оплата труда, Экономика предприятия, Инновационная экономика  

Compensation, Economy of Enterprises, Innovative economy 

 

Этносаралықтолеранттылықпенқоғамдықкелісімніңқазақстандықүлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың еліміздегі азаматтық қоғамның қалыптасу жағдайы мен этносаяси дамуының принциптері 

туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік 

қабілетін арттыру. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан 

Республикасының этносаясатының негізі ретінде; Қазақстан Республикасының ұлттық келісім Доктринасы; Рухани – өнегелік құндылықтар 

және қазақстандық қоғамның біртұтастығы; Саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету: қазақ тілінің рөлі; Қазақстандық қоғамның саяси 

жаңғыруы; «Қазақстан – 2050» Стартегиясы: қалыптасқан мемлекеттін жаңа саяси үрдісі»; Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтын Қазақстан халқына жолдаулары; этносаралық және конфессияаралық қақтығыстар мәселесі; Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамның ұлттық біртұтастығын сақтауға арналған басты еңбектерін; 

- этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім бойынша стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- ҚР ұлттық саясатының басты принциптерін; 



- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін.  

Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағытында ғылыми әдебиеттер мен 

қолданбалы зерттеулердін мазмұның еркін сараптау; 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын стратегиялық міндеттерін дұрыс айқындау және оларды 

жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану;  

- қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану. 

Пәндіигерунәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- ҚР ұлттық саясаты бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу 

міндеттерін қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдікт әжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару  қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті 

ақпаратты жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әеуметтік 

мәдени және ғылыми бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруға қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, толерантной культуры, активной гражданской и 

социальной ответственности, целостное представление о принципах этнополитического развития и условиях формирования гражданского 

общества в современном Казахстане. 

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия как 

базовая основа этнонациональной политики Республики Казахстан; доктрина национального единства Казахстана; духовно-нравственные 

ценности и их роль в консолидации современного общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль казахского 

языка; политическая модернизация казахстанского общества; социальный контекст Посланий президента республики Казахстана Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (14.12.12 г.); природа 

межнационального, этнополитического и этнического конфликта; внешняя политика Республики Казахстан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по сохранению национальной стабильности 

казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 



- основные принципы национальной политики РК; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной 

среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной 

политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- грамотно интерпретировать стратегические задачи государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии и формировании толерантной культуры; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности.  

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи государственной политики 

в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; способностью использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности: готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

 

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant culture, active civil and social liability, whole picture of 

the principles of ethno-political development and conditions of civil society formation in modern Kazakhstan. 

Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic tolerance and public consent as basic fundamentals of ethno-

national policy of the Republic of Kazakhstan; doctrine of national unity of Kazakhstan; spiritual and moral values and their role in consolidation of 

modern society; ensuring political stability: the consolidating Kazakh role; political modernization of Kazakhstani society; social context of the  

Addresses of the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan-2050: A new political policy of the 

established country" (14.12.12); nature of the international, ethno-political and ethnic conflict; foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline development the student must know:  



- the conceptual and categorial device and the conceptual bases of the state policy in the sphere of interethnic and interfaith relations;  

- content of the main works of the First President – Elbasy N. Nazarbaeva on maintaining national stability of Kazakhstani society; 

- contents of strategic documents to the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- global challenges and tendencies of development of the world community; 

- basic principles of national policy of RK; 

- valuable potential and competitive advantages of domestic culture and an education system in the global competitive environment. 

The student must be able to: 

-  analyze independently the maintenance of scientific literature and applied researches on realization of state policy in the sphere of the interethnic 

and interfaith relations;  

- interpret competently the strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations and to build the most effective 

ways and mechanisms of their realization; 

- apply effectively innovative achievements of a modern civilization in the professional activity. 

Has to own the skills of:  

- the analysis of strategic documents on realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- estimates of potential of domestic culture in universal civilization development and formation of tolerant culture; 

- competitive development and pragmatical expediency. 

Competences: 

- research activity: ability to apply knowledge in professional activity and social practice; ability to  set independently the specific objectives of 

scientific research and to solve them by means of freely chosen theories and methods, information technologies with use of international experience; 

- organizational and administrative activity: readiness to realize strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith 

relations;  

- sociocultural activity: readiness for expert and consulting work; ability to use by modern methods of processing and interpretation of complex 

information for the solution of the scientific and practical tasks including which are outside a direct field of activity; ability to use modern computer 

networks, software products and resources the Internet for the solution of tasks of professional activity; 

- cultural and educational activity: ability to realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations; ability to the creation 

and implementation of welfare and scientific programs;  

- pedagogical activity: readiness for pedagogical and educational activity in the public and non-state educational institutions and the organizations 

taking into account strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстантарихы 

ИсторияКазахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Еңбекақытөлеу, Кәсіпорынэкономикасы, Инновациялықэкономика  

Оплата труда, Экономика предприятия, Инновационная экономика  

Compensation, Economy of Enterprises, Innovative economy 
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