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Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of the educational program
БББ коды және атауы/
Код и название ОП
OP code and name
Білім беру саласының коды және жіктелуі /
Код и классификация области образования/
Code and classification the field of education
Даярлау бағытының коды мен жіктелуі/ Білім
беру бағдарламалары тобы/Білім беру
бағдарламаларының тобы
Код и классификация направлений подготовки/
Группа образовательных программ /
Code and classification
areas of training/ Group of educational programs
Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type
ББХСЖ бойынша деңгейі/ Уровень по
МСКО/ISCED level
ҰБШ бойынша деңгейі/Уровень по НРК/NQF
level
СБШ бойынша деңгейі/ Уровень по ОРК/ORK
level
Оқыту нысаны/Форма обучения/ Formofstudy
Оқу мерзімі/Срок обучения/Training period
Оқыту тілі/Язык обучения/Language of instruction

6В04101 Экономика / Экономика / Economics
6B04 Бизнес, басқару және құқық / Бизнес,
управление и право / Business, Management and Law
6B041 Бизнес және басқару / Бизнес и управление /
Business and Management
В044 Менеджмент және басқару/ Менеджмент и
управление / Management and management
Қолданыстағы / Действующая / Acting
ББХСШ /МСКО/ISCED 6
ҰБШ /НРК/NQF 6
СБШ/ОРК//ORK 6 (6.1)
Күндізгі/Очное /Fulltime
4 жыл/ 4 года/4 years
қазақ және орыс/казахский и русский/kazakh and Russian

Кредит көлемі/
Академиялық кредит/ Академических кредитов
Объем кредитов/Loanvolume
240/Academiccredits240 ECTS
Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/The purpose of the educational
program
Қазіргі заманғы экономика саласында жоғары кәсіби мамандарды даярлау, саласындағы кәсіби білімі,
дағдылары мен және экономиканың барлық салаларындағы әр түрлі деңгейдегі кәсіпорындар мен
ұйымдардың жұмыс істеуінің үнемі өзгеріп отыратын жағдайларын талдауға қабілетті, сондай-ақ еңбек
нарығында бәсекеге қабілетті маман болу
Подготовка высокопрофессиональных специалистов в области современной экономики, обладающих
профессиональными знаниями, умениями и навыками в области экономики и способных анализировать
постоянно изменяющиеся условия функционирования предприятий и организаций разного уровня всех
отраслей экономики, а также быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда
Preparation of highly professional specialists in the field of modern economics, having professional knowledge, skills
and abilities in the field of economics and able to analyze constantly changing conditions of enterprises and organizations
of different levels of all sectors of the economy, as well as to be a competitive specialist in the labor market
Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree
6В04101 Экономика білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры
Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6В04101 Экономика
Bachelor of Arts in the educational program 6В04101 Economics
Маман лауазымдарының тізбесі/Перечень должностей по ОП/List of positions on OP
Экономист, бухгалтер, қаржылық талдаушы, менеджер, сақтандыру агенті, салық инспекторы, банкир,
биржалық брокер, биржалық дилер, қаржылық консультант, қаржылық сарапшы, коммерциялық директор, талдаушы-экономист, сыртқы-экономикалық қызмет жөніндегі маман
Экономист, бухгалтер, финансовый аналитик, менеджер, страховой агент, налоговый инспектор, банкир,
биржевой брокер, биржевой дилер, финансовый консультант, финансовый эксперт, коммерческий директор, аналитик-экономист, специалист по внешне-экономической деятельности
Economist, accountant, financial analyst, manager, insurance agent, tax inspector, banker, stockbroker, stock dealer, financial consultant, financial expert, commercial director, economic analyst, specialist in foreign economic activity
Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of professional activity

Ұйымдар мен фирмалар олардың қызмет түріне, мөлшеріне, меншік нысанына және қатысушылар санатына
(ҚР резиденттері мен бейрезиденттері) қарамастан, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды
пайдалануды ұйымдастыру, әртүрлі деңгейдегі жалпы білім беру ұйымдары (гимназиялар, колледждер) және
ғылыми-зерттеу институттары, мемлекеттік мекемелер, білім беру мекемелері.
Организации и фирмы независимо от их вида деятельности, размера, формы собственности и категорий
участников (резидентов и нерезидентов РК), организации охраны окружающей среды и рационального
природопользования, различного уровня общеобразовательные организации (гимназии, колледжи) и научно-исследовательские институты, государственные учреждения, образовательные учреждения.
Organizations and firms regardless of their type of activity, size, form of ownership and categories of participants (residents and non-residents of RK), organizations of environmental protection and rational use of natural resources, various
levels of general educational organizations (gymnasiums, colleges) and research institutions, government agencies, educational institutions.
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/Professional activities
- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- сервистік-пайдалану;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- есептеу-жобалау
- білім беру.
- производственно-технологическая;
- экспериментально-исследовательская;
- сервисно - эксплуатационная;
- организационно-управленческая;
- расчетно-проектная;
- образовательная.
- industrial and technological;
- experimental and research;
- service and maintenance;
- organizational-management;
- design-build
- educational.
Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности/Functions of professional
activity
- халық шаруашылығы салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
- өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз
ету;,
- кәсіпорынды басқару қызметін жоспарлау және үйлестіру және фирманың нарықтық стратегиясын
қалыптастыру;
- барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, оның
ішінде:
жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық-техникалық жабдықтау, логистика, сату;
- жалақыны есептеу, тиімділік, Еңбекті нормалау және т. б. әдістемесін жетілдіру.;
- сыртқы экономикалық қызметті жоспарлау және жүзеге асыру;
-жоспарлауды басқару, жобалау, жобалау құжаттамасын оның халықаралық стандарттарға сәйкестігі
бөлігінде сараптау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;
- экономикалық талдауды жүзеге асыру;
- негізгі құралдар мен материалдар, шығыс баптарын нормалау бойынша талдамалық есептеулерді
жүргізу;
- экономикалық-ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің барлық түрлерін бақылауды жүзеге
асыру;
- өндіріске және сатуға қажетті материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша есептерді орындау
қызмет көрсету, өнімнің, техника мен технологияның жаңа түрлерін, жаңа жобаларды игеру.
- участие в разработке государственных программ по развитию отраслей народного хозяйства;
- обеспечение реализации производственных программ, проектов, стратегии развития предприятия; - организация,
- планирование и координация деятельности по управлению предприятием и формирование рыночной

стратегии фирмы;
- разработка мероприятий по совершенствованию организации деятельности всех подразделений, в том
числе:
планированию, прогнозированию, управлению затратами и материально-техническим снабжением, логистикой, сбытом;
- совершенствование методики исчисления заработной платы, эффективности, нормирования труда и
пр.;
- планирование и осуществление внешнеэкономической деятельности;
- руководство планированием, осуществление работ по экспертизе проектной, предпроектной документации в части ее соответствия международным стандартам;
- осуществление экономического анализа;
- ведение аналитических расчетов по основным средствам и материалам, нормированию расходных статей;
- осуществление контроля всех видов экономико-организационной и управленческой деятельности;
- выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые для производства и реализации
- оказываемых услуг, освоения новых видов продукции, техники и технологии, новых проектов.
- participation in the development of state programs for the development of national economy sectors;
- ensuring the implementation of production programs, projects, company development strategy; - organization,
- Organization, planning and coordination of the company's management activities and formation of the company's market
strategy;
- Development of measures to improve the organization of the activities of all departments, including:
planning, forecasting, management of costs and material and technical supply, logistics, sales;
- Improvement of methods for calculating salaries, efficiency, labor regulation, etc;
- planning and implementation of foreign economic activity;
- Planning management, examination of design and pre-design documentation for its compliance with international
standards;
- Economic analysis;
- Analytical calculations on fixed assets and materials, rationing of expenditure items;
- Control over all types of economic-organizational and managerial activities;
- Carrying out calculations of material, labor and financial costs, necessary for the production and sales
- Services, development of new types of products, equipment and technology, new projects.
Жалпы қаблеттері/Общие компетенции/General competences
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті болады:
ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып жатқан
жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға;
ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени мәселелерді шешуді
жоспарлау үшін;
ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық позицияны
қалыптастырады;
ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сөйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс қолданады;
ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді;
ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады;
ЖК 7 өмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға;
ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды философиялық
тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға;
ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайды
бағалауға;
ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді;
ЖК 11 қазіргі қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің моральдық позициясын тұжырымдайды және
сауатты түрде дәлелдейді;
ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы өмір бойы жеке тұлғаның даму траекториясын
құрады;
ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, көшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді ұжымдық
жұмысты көрсетеді;
ЖК 14 өз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады.
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:

ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в современном глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина;
ОК 2 планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с использованием знания исторических фактов;
ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании мировозренческую и этическую позицию;
ОК 4 корректно использовать стилистические средства языка для успешной письменной и устной коммуникации;
ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья;
ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности;
ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни;
ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления философского содержания проблем профессиональной области;
ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации;
ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии;
ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к
актуальным проблемам современного общества;
ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни посредством методов и
средств физической культуры;
ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в команде при
решении профессиональных задач;
ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы.
Upon successful completion of this program, the learner will be capable of:
GC 1to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern globalizing society with an active position of a patriot and a citizen;
GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of historical facts;
GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position;
GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communication;
GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment;
GC 6 apply digital protection and security means;
GC 7 improve ICT knowledge throughout life;
GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical content of the
problems of the professional field;
GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication;
GC 10synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology;
GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent problems of modern
society;
GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and means of physical
culture;
GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional problems;
GC 14 reflect on your needs and motives.
БББ бойынша оқу нәтижелері/Результаты обучения по ОП/EP learning outcomes
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті:
ON1 Өз жұмысының нәтижелерін басқа мамандарға ұсыну, кәсіби ортадағы өз позициясын қорғау, ымыралы
және балама шешімдерді табу, тапсырмаға сәйкес деректерді жинау, талдау, өңдеу, есептеу нәтижелерін талдау
және алынған қорытындыларды негіздеу
ON 2 Ұйымның қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу
үшін қажетті бастапқы деректерді жинау және жүйелеу. Қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны ескере
отырып, үлгілік әдістемелер негізінде экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің есебін
жүргізу. Еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың, жаңа техника мен технологияны енгізудің экономикалық
тиімділігін анықтау;
ON 3 Ұйымның қаржы-экономикалық қызметін жоспарлау және бақылау. Ұйымның есептілігінде қамтылған
қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану;
ON4Экономикалық проблемаларды зерттеуге жүйелі көзқарас дағдыларын меңгеру, макроэкономика-лық
нарықтардағы негізгі макроэкономикалық субъектілердің жай-күйі мен мінез-құлқын талдау;

ON5 Ұйымның қаржылық жағдайын бағалау және есепке алу үшін қаржы құралдарын пайдалану, қаржылық
деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің сақталуын қамтамасыз ететін тұжырымдамаларды
қолдану
ON6 Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистиканың
деректерін талдау және түсіндіру,практикалық міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау,
экономиканың тиісті саласында талдауды, аудитті және жобалауды жүзеге асыру.
ON7 Жасыл экономиканың жұмыс істеу саласындағы зерттеу міндеттерін шешу, әлемдік ауыл
шаруашылығының даму үрдістерін, Өндіргіш күштерді орналастыру заңдылығын, өңірлер мен қазіргі әлем
елдерінің табиғи және шаруашылық-экономикалық дамуындағы экономикалық заңдардың қолданылуын қарау
ON8 Коммерциялық ұйымдардың қаржылық-экономикалық көрсеткіштерінің өзгеру тенденцияларын анықтау,
экономикалық және ұйымдастырушылық мәселелерді шешу, заманауи технологияларды қолдану, Ақпаратты
өңдеу, динамикалық өзгеретін сыртқы ортада шешім қабылдау үшін ұйымдағы техникалық-экономикалық
проблемалар мен процестерді диагностикалау және талдау.
ON9 Ұсынылған басқару шешімдерінің нұсқаларын сыни бағалауды жүргізу, әлеуметтік-экономикалық
тиімділік критерийлерін, қабылданған шешімдердің қауіптері мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын
ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу үшін материалдық өндірістің
негізгі салаларының негізгі өндірістік көрсеткіштерін талдау.
ON10Ұйымның қаржы-экономикалық қызметі туралы есептілікті жасау; ұйымның қаржы-шаруашылық
қызметі туралы есептерді дайындау. Статистикалық есептілікті жасау
После успешного завершения этой программы обучающийся будет:
ON1 Представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения, осуществлять сбор, анализ,
обработку данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
ON2 Собирать и систематизировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативной правовой базы. Определять экономическую эффективность организации труда и производства, внедрения новой техники и технологии;
ON3 Планировать и контролировать финансово-экономическую деятельность организации. Анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ON4 Владеть навыками системного подхода к исследованию экономических проблем, анализировать состояние и поведение основных макроэкономических субъектов на макроэкономических рынках;
ON5 Использовать финансовый инструментарий для оценки и учета финансового состояния организации,
применять концепции, обеспечивающих точность и целостность финансовых данных и сохранности активов организации
ON6 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,генерировать новые идеи при решении практических задач,
осуществлять анализ, аудит и проектирование в соответствующей области экономике.
ON7 Решать исследовательские задачи в сфере функционирования зеленой экономики, рассматривать тенденции развития мирового сельского хозяйства, закономерности размещения производительных сил, действие экономических законов в природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов и стран современного мира
ON8 Выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей деятельности коммерческих
организаций, диагностировать и анализировать технико-экономические проблемы и процессы в
организации для решения задач экономического и организационного характера, применения современных
технологий, обработки информации, принятия решений в условиях динамично изменяющейся внешней
среды.
ON9 Анализировать основные показатели производства основных отраслей материального производства для
проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработке и обоснованию
предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных социально-экономических последствий принятых решений.
ON10 Составлять отчетности о финансово-экономической деятельности организации; Готовить отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности организации. Составлять статистическую отчетность.
Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Present the results of their work to other professionals, defend their positions in a professional environment, find

compromise and alternative solutions, collect, analyze, process data in accordance with the task, analyze the results of
calculations and justify the findings;
ON2 To collect and systematize the initial data necessary to calculate the economic and socio-economic indicators that
characterize the activities of the organization. To carry out calculations of economic and socio-economic indicators on
the basis of standard methods, taking into account the current regulatory legal framework. To determine the economic
efficiency of the organization of labor and production, the introduction of new equipment and technology;
ON3 Plan and control the financial and economic activities of the organization. Analyze and interpret financial,
accounting, and other information contained in the organization's statements, and use the information to make
management decisions;
ON4 Have a systematic approach to the study of economic problems, analyze the state and behavior of major
macroeconomic actors in macroeconomic markets;
ON5 Use financial tools to assess and account for the financial condition of the organization, apply concepts that ensure
the accuracy and integrity of financial data and the safety of the organization's assets
ON6 Analyze and interpret data from domestic and foreign statistics on socio-economic processes and phenomena,
generate new ideas when solving practical problems, carry out analysis, audit and design in the relevant area of
economics.
ON7 Solve research problems in the field of green economy functioning, consider trends in the development of world
agriculture, patterns of distribution of productive forces, the effect of economic laws in the natural and economic
development of regions and countries of the modern world
ON8 Identify trends in financial and economic indicators of commercial organizations, diagnose and analyze technical
and economic problems and processes in the organization to solve problems of economic and organizational nature, the
use of modern technology, information processing, decision-making in a dynamically changing environment.
ON9 Analyze the main indicators of production of the main sectors of material production for a critical assessment of the
proposed options for management decisions, the development and justification of proposals for their improvement,
taking into account the criteria of socio-economic effectiveness, risks and possible socio-economic consequences of
decisions taken.
ON10 Prepare reports on the financial and economic activities of the organization; Prepare reports on the financial and
economic activities of the organization. Draw up statistical reports.

Соотнесение результатов обучения по образовательной программе "6В04101 Экономика" с Профессиональным стандартом
«Деятельность в сфере планирования и анализа ресурсов фирмы»
"6В04101 Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің
«Фирманың ресурстарын жоспарлау және талдау саласындағы қызмет» кәсіби стандартымен арақатынасы"
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Экономист», 6 уровень ОРК – Бакалавриат
КӘСІБИ КАРТА: «Экономист», СБШ 6 деңгей – Бакалавриат
ОN/ РО

ОN/РО 2

КС еңбек
функциялары/
Трудовые функции
ПС

Біліктілік, дағдылар/
Умения, навыки

Білімдер/Знания

Личностные и профессиональные
компетенции (ПС) /
Жеке және кәсіби
құзыреттіліктер (КС)
Еңбек функциясы / Трудовая функция 1: Сбор и обработка первичных данных финансово-хозяйственной деятельности организации
Задача 1
1. Собирать и систематизировать исходные дан1.Законодательные и нормативные
Честность
Сбор первичных дан- ные, необходимые для расчета экономических и
правовые акты по планированию,
Порядочность
ных о финансово- социально-экономических показателей, характери- учету и анализу финансовоИсполнительность
хозяйственной
дея- зующих деятельность организации.
хозяйственной деятельности оргаОтветственность
тельности организации 2. Собирать внешнюю информацию из различных
низации.
Внимательность
источников, в том числе органов статистики, обзо- 2. Порядок публикации официальАккуратность
ров рейтинговых агентств, исследований, официных и статистических данных.
Дисциплинированность
альных источников, СМИ.
3. Экономико-статистические метоУравновешенность
3. Готовить исходные данные для проведения рас- ды сбора и систематизации данных.
четов экономических и социально-экономических
4. Методы обработки большого объпоказателей, характеризующих деятельность орга- ема структурированных и неструкнизации.
турированных данных.
4. Работать с большим массивом структурирован5. Методы маркетинговых исследоных и неструктурированных данных (BigData- тех- ваний.
нология).
6. Методические материалы по пла5. Проводить хронометраж рабочего времени.
нированию, учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности
организации.

Задача 2
Обработка собранной
внутренней и внешней
информации

ОN/РО 3

1. Проводить расчеты экономических и социально- 1. Методические материалы по пла- Честность
экономических показателей на основе типовых ме- нированию, учету и анализу финан- Порядочность
тодик с учетом действующей нормативной правосово-хозяйственной деятельности
Исполнительность
вой базы.
организации.
Ответственность
2. Применять инструментальные средства для об2. Классификация методов и приеВнимательность
работки экономических данных в соответствии с
мов, используемых при анализе фи- Аккуратность
поставленной задачей.
нансово-хозяйственной деятельноДисциплинированность
Уравновешенность
3. Анализировать результаты расчетов финансово- сти организации.
экономических показателей и обосновывать полу3. Методы определения экономичеченные выводы.
ской эффективности внедрения но4. Выбирать и применять статистические, эконовой техники и технологии, органимико-математических методы и методы маркетин- зации труда, рационализаторских
гового исследования количественных и качествен- предложений и изобретений.
ных показателей деятельности организации.
4. Методы и средства проведения
5. Рассчитывать влияние внутренних и внешних
вычислительных работ.
факторов на экономические показатели.
5. Экономика, организация произ6. Определять экономическую эффективность орводства, труда и управления, основы
ганизации труда и производства, внедрения новой
технологии производства, рыночные
техники и технологии.
методы хозяйствования.
7. Применять методики определения экономиче6. Возможности применения вычисской эффективности производства.
лительной техники для осуществле8. Рассчитывать экономические и социальнония технико-экономических расчеэкономические показатели, характеризующие деятов и анализа хозяйственной деятельность организации.
тельности организации, правила ее
9. Использовать для решения аналитических и исэксплуатации.
следовательских задач современные технические
средства и информационные технологии.
10. Работать с большим массивом структурированных и неструктурированных данных (BigDataтехнология).
Еңбекфункциясы/Трудовая функция 2: Планирование и контроль финансово-экономической деятельности организации
Задача 1
1. Разрабатывать экономические разделы планов
1.Законодательные и нормативные Честность
Формирование и про- организации.
правовые акты по планированию, Порядочность
верка планов финансо- 2. Составлять проекты финансово-хозяйственной, учету и анализу финансово- Исполнительность
во-экономического
производственной и коммерческой деятельности
хозяйственной деятельности орга- Ответственность
развития организации
(бизнес-планов) организации.
низации.
Внимательность
3. Разрабатывать меры по обеспечению режима
2.Порядок разработки нормативов Аккуратность
экономии, повышению рентабельности производматериальных ресурсов организа- Дисциплинированность

ства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда.
4. Оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
5. Находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.
6. Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
7. Строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты.
8. Нормировать рабочее время и расход ресурсов.
Задача 2
Контроль исполнения
планов
финансовоэкономического развития организации и выработка управленческих решений

1.Совершенствовать формы организации труда и
управления, а также плановой и учетной документации организации.
2.Анализировать производственно-хозяйственные
планы.
3.Анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
4.Выполнять расчеты по материальным, трудовым
и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, прогрессивной
техники и технологии.
5.Осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности организации и ее подразделений, выявлять резервы производства.
6.Определять резервы повышения эффективности
деятельности организации.
7.Проводить хронометраж рабочего времени.
8.Оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

ции.
3.Порядок
разработки
бизнеспланов организации.
4.Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и производственной
деятельности организации.
5.Порядок ведения планово-учетной
документации организации.
6.Порядок ведения договорной работы.
7.Экономику, организацию производства, труда и управления, основы
технологии производства, рыночные
методы хозяйствования.
1. Экономика, организация производства, труда и управления, основы
технологии производства, рыночные
методы хозяйствования.
2. Правила и нормы охраны труда.
3. Порядок ведения договорной
работы.
4. Организация оперативного и статистического учета.

Уравновешенность

Честность
Порядочность
Исполнительность
Ответственность
Внимательность
Аккуратность
Дисциплинированность
Уравновешенность

ON/РО 10

9.Находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.
Еңбек функциясы/Трудовая функция 3: Составление отчетности о финансово-экономической деятельности организации
Задача 1
1. Вести внутренние регистры учета и отчетности.
1. Законодательные и нормативные Честность
Подготовка и сдача 2. Готовить отчеты о финансово-хозяйственной
правовые акты по планированию,
Порядочность
финансоводеятельности организации.
учету и анализу финансовоИсполнительность
экономической и ста- 3. Составлять статистическую отчетность.
хозяйственной деятельности оргаОтветственность
тистической отчетнонизации.
Внимательность
сти
2. Порядок ведения плановоАккуратность
учетной документации организаДисциплинированность
ции.
Уравновешенность
3. Организация оперативного и статистического учета.
4. Порядок и сроки составления отчетности.

Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program
Модульдің
атауы/ Название модуля/Modu
le name

Модуль
бойынша ОН/
РО по
модулю/Module
learning outcomes

Тарихифилософия
лық білім
беру және
рухани
жаңғыру
модулі/Мо
дуль
историкофилософск
их знаний
и
духовной
модерниза
ции/
Module of
historical
and philosophical
knowledge
and spiritual moderni-

Модульді сәтті
аяқтағаннан
кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 1, ЖК 2, ЖК
3, ЖК 6, ЖК 8,
ЖК 9, ЖК 10,
ЖК 11, ЖК 13,
ЖК 14
/ После
успешного
завершения
модуля
обучающийся
будет:
ОК 1,ОК 2 ,
ОК3, ОК 6, ОК
8, ОК 9, ОК 10,
ОК 11, ОК 13,
ОК 14
/ Upon successful
completion of the

Компоне Пәнде
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коды
ЖОО,
/Код
ТК)/Цикл дис,
ципкомпонен лины/
т (ОК,
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ВК,
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КВ)/Cycl discipl
e,
ines
componen
t (OK,
VK, KV)
ЖБП МК KKZT
1101
ООД ОК

SIK
1101

OOD OK

ЖБП МК

Пәннің
/тәжірибенің
атауы/
Наименование
дисциплины
/практики/
Name
disciplines /
practices

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое
дисциплины /Brief description of the discipline

Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері
туралы объективті тарихи білім береді; студенттердің
назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің
қалыптасуы мен дамуы мәселелеріне бағыттайды.
Дисциплина дает объективные исторические знания об
основных этапах истории современного Казахстана; направляет внимание студентов на проблемы становления
и развития государственности и историко-культурных
процессов.
The discipline provides objective historical knowledge about
the main stages of the history of modern Kazakhstan; directs
the attention of students to the problems of the formation and
development of statehood and historical and cultural processes.
Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет контекстінде
философия туралы, оның негізгі бөлімдері, мәселелері
және оларды зерттеу әдістері туралы түсініктерді
қалыптастырады.
Пән
аясында
студенттер
философияның қоғамдық сананы жаңғыртудағы рөлін
түсіну және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін
шешу контекстінде философиялық-дүниетанымдық және
әдіснамалық мәдениеттің негіздерін зерттейді.

Современная
история
Казахстана

Modern
story
Of Kazakhstan

Fil
1102

Философия

описание

Креди
ттер
саны/
Колво
кредитов/
Numb
er of
credits

Семест
р/Se
mest
er

5

1

5

1

Қалыптас
атын
компетен
циялар
(кодттар
ы)/Форм
ируемые
компетен
ции
(коды)/Fo
rmed
competen
cies
(codes)
ЖК 1;
ЖК 2

ЖК 3;
ЖК 8

zation

module, the
ООД ОК
student will:GC 1,
GC 2, GC 3, GC
6, GC 8,GC 9,
GC 10,GC 11,
GC 13 GC 14

Fil
1102

Философия

OOD MK

Philosophy

ЖБП МК ASM
1106

Әлеуметтану,
Саясаттану,
Мәдениеттану
Психология

Psi1107
ООД ОК SPC
1106
Psi1107
OOD MK SPC
1106

ЖБП ТК

Psi1107
КSZh
KMN
2109

Социология,
Политология,
Культурология
Психология
Sociology,
Political
science,
Culturology
Psychology
Құқық және
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
мәдениет
негіздері

Дисциплина формирует у студентов целостное представление о философии как особой форме познания мира, об
основных ее разделах, проблемах и методах их изучения
в контексте будущей профессиональной деятельности. В
рамках дисциплины студенты изучат основы философско-мировоззренческой и методологической культуры в
контексте понимания роли философии в модернизации
общественного сознания и решении глобальных задач
современности.
The discipline forms students' holistic understanding of philosophy as a special form of understanding the world, its
main sections, problems and methods of studying them in the
context of future professional activities. As part of the discipline, students will study the basics of philosophical,
worldview and methodological culture in the context of understanding the role of philosophy in modernizing public
consciousness and solving global problems of our time.
Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы
жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында анықталған
қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу
контексінде
білім
алушылардың
әлеуметтікгуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады.
Дисциплины
модуля
формируют
социальногуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте
решения задач модернизации общественного сознания,
определенных государственной программой «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания».
The disciplines of the module form the social and humanitarian outlook of students in the context of solving the problems
of modernization of public consciousness, determined by the
state program "Looking into the future: modernization of
public consciousness".
Пән студенттер мен студенттер арасында мемлекет пен
құқықтың, құқықтық қатынастардың және Қазақстан
Республикасы
құқық
салаларының
әртүрлі
бағыттарының негізгі түсініктері мен категорияларын
қалыптастырады. Ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы
әдістер туралы білім жүйесін қалыптастырады, осы

8

2

ЖК 9,
ЖК 10

5

3

ЖК
11,ЖК 13

ООД КВ

OPAK
2109

OOD CC FLACC
2109

ЖБП МК

ETK
2109

ООДКВ

EBZh
2109

OOD CC

ELS
2109

ЖБП MK

EKN2
109

ООДКВ

OEP
2109

OOD CC

FEE
2109

ЖБП МК

KN21

құбылысқа және азаматтық төзімділікке қатысты
азаматтық ұстанымды қалыптастырады.
Основы права
В рамках дисциплины студенты изучат основные поняи антикорруптия и категории государства и права, правовые отношеционной куль- ния и основы различных сфер отраслей права Республитуры
ки Казахстан. Дисциплина формирует систему знаний по
противодействию коррупции и выработку на этой основе
гражданской позиции по отношению к данному явлению.
Fundamentals of As part of the discipline, students will study the basic conLaw and Anticepts and categories of state and law, legal relations and the
Corruption Cul- foundations of various spheres of the branches of law of the
tures
Republic of Kazakhstan. The discipline forms a system of
knowledge on combating corruption and the development on
this basis of a civic position in relation to this phenomenon.
Экология және Тәртіп экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер
тіршілік
мен техносфералардың жұмысында қауіпті және төтенше
қауіпсіздігі
жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.
Экология и
Дисциплина формирует экозащитное мышление и спобезопасность
собность предупреждения опасных и чрезвычайных сижизнедеятель- туаций в функционировании природных экосистем и
ности
техносферы.
Ecology and life The discipline forms eco-protective thinking and the ability
safety
to prevent dangerous and emergency situations in the functioning of natural ecosystems and the technosphere.
Экономика
Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік ортада
және
кәсіпорындардың
табысты
Кәсіпкерлік
қызметін
кәсіпкерлік
ұйымдастырудың
теориялық
және
практикалық
негіздері
дағдыларын қалыптастырады
Основы экономики и предпринимательства
Fundamentals of
Economics and
Entrepreneurship
Көшбасшылық

ЖК 6

ЖК 11

Дисциплина формирует экономический образ мышления,
теоретические и практические навыки организации успешной предпринимательской деятельности предприятий в конкурентной среде.
The discipline forms an economic way of thinking, theoretical and practical skills in organizing successful entrepreneurial activities of enterprises in a competitive environment.
Бұл

пәнді

оқу

кезінде

студенттер

көшбасшылық

ЖК 13

Тіл модулі
/
Языковоймодуль
/ language
module

Модульді сәтті
аяқтағаннан
кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 4, ЖК 5
/После
успешного
завершения
модуля
обучающийся
будет:
ОК 4, ОК 5
/ Upon successful
completion of the
module, the
student will:
GC 4, GC 5
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негіздері

ООДКВ

OL
2109

Основы лидерства

OOD CC

LF
2109

Leadership
fundamentals

ЖБП МК

K(O)T
1104
(1,2)

Қазақ (орыс)
тілі

ООД/ ОК

K(R)Y
a
1104(1
,2)

Казахский
(русский) язык

OOD/
MK

K(R)L
a
1104(1
,2)

Kazakh
(Russian)
language

ЖБП/
МК

ShT
1103
(1,2)
IYA
1103
(1, 2)

Шетел тілі

ООД ОК

Иностранный
язык

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және тұтастай
ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдана отырып,
адамдардың мінез-құлқы мен өзара әрекетін тиімді
басқарудың әдістемесі мен практикасын игереді.
При изучении данной дисциплины студенты овладеют
методологией и практикой эффективного управления поведением и взаимодействием людей путем использования лидерских качеств, стилей, методов влияния на
уровне предприятия, региона и страны в целом.
When studying this discipline, students will master the methodology and practice of effective management of behavior
and interaction of people through the use of leadership qualities, styles, methods of influence at the level of the enterprise,
region and country as a whole.
Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми және
практикалық жұмыста, әріптестермен қарым-қатынаста,
өз бетінше білім алу, ғылыми, оқу-ағартушылық және
өзге де мақсаттар үшін қолдана білуі мен дағдыларын
қалыптастырады. Ғылыми мақалалар мен ғылымизерттеу
жұмыстарын
және
жобаларды
жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін көрсетеді
Дисциплина обеспечивает качественное усвоение казахского языка как средства социального, межкультурного,
профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования
языка для изучающих казахский язык как иностранный.
The discipline provides high-quality mastering of the Kazakh
language as a means of social, intercultural, professional
communication through the formation of communicative
competencies at all levels of language use for students of Kazakh as a foreign language.
Пән студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік
құзыреттілігін шетел тілінде білім беру барысында
жеткілікті деңгейде қалыптастырады.
Дисциплина
формирует
межкультурнокоммуникативную компетенцию студентов в процессе
иноязычного образования на достаточном уровне.

10

1,2

ЖК 4,
ЖК 5

10

1,2

ЖК 4,
ЖК 5

OOD CC

FL
1103
(1, 2)

БП
/ЖООК
AIH
2201

Жаратылыстануғылыми
модулі/
Естественн
о- научный
модуль/
Natural
Science and
Mathematic
s module

Модульді сәтті
аяқтағаннан
кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 6, ЖК 7,
ON1,ON3,ON4,O
N 10
/ После успешного завершения
модуля обучающийся будет:
ОК 6, ОК 7
ON1,ON3,ON4,O
N 10
/ Upon successful

БД/ ВК

ADP
2201

BD/ UC

ABL
2201

ЖБП/
МК

AKT
1105

ООД/
ОК

IKT
1105

GED/ MC ICT
1105
БП/ЖОО
К

ЕТ
1204

Foreign
language

The discipline forms the intercultural and communicative
competence of students in the process of foreign language
education at a sufficient level.
Бұл пән білімалушыларға ғылыми дерекқорлардан
ақпараттар іздеуге, мәтіндерді талдау мен рефераттауға,
Академиялық
академиялық
жазбалардың
әр
түрлі
іскерлік хат
жанрларымен(аннотация, эссе, шолулар, аналитикалық
шолулар,мақала) жұмыс жасауға байланысты кәсіби ісәрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Академическое Изучение данного курса позволит обучающимся осущеделовое письмо ствлять профессиональную деятельность, связанную с
поиском информации в научных базах данных, анализом
и реферированием текстов, работой с различными жанрами (аннотации, эссе, отзыв, рецензии, аналитический
обзор, статьи) особенностями академического письма.
Academic Busi- This course allows students to search for information from
ness Letter
scientific databases, analyze and abstract texts, carry out professional activities related to working with different genres of
academic records (annotations, essays, reviews, analytical
reviews, articles).
АқпараттықПән аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін
коммуникация заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық
лық
технологияларды қолдана білу және ғаламдық
технологиялар компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей білу
(ағылшын
қабілетін қалыптастырады
тілінде)
Информационн Дисциплина формирует способность использовать для
орешения аналитических и исследовательских задач
коммуникацио современные технические средства и информационные
нные
технологии и умение работать с информацией в
технологии (на глобальных компьютерных сетях.
англ. языке)
Information and The discipline forms the ability to use modern technical
Communication means and information technologies to solve analytical and
Technologies
research problems and the ability to work with information in
(in English)
global computer networks.
Экономикалық Пән студенттерге экономика туралы жүйе, негізгі
теория
ұғымдар, категориялар, заңдар мен қоғам мен
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Цифрлық экономика

Цифровая экономика

Компанияның
әлеуметтік-экономикалық
дамуының
заңдылықтары туралы түсінік береді, экономикалық
ойлауды қалыптастырады
Дисциплина дает студентам представление об экономике
как системе, основных понятиях, категориях, законах и
закономерностях социально-экономического развития
общества и фирмы, формирует экономический образ
мышления.
The economics of the student's work, including the
following: the economics of the economy, categories,
categories, and the economics of the company, the economics
of the economy, and the economics of the economy of the
company.
Пән студенттерде экономикалық есептерді қосымшамен
талдау және шешу, қажет болған жағдайда компьютерлік
техниканы қолдану, экономикадағы, бизнестегі басқару
мәселелерін
талдауда
математикалық
модельдеу
әдістерін қолдану қабілетін қалыптастырады.
Дисциплина формирует у студентов способность анализировать и решать экономические задачи с приложением,
в случае необходимости с использованием компьютерной техники, применять методы математического моделирования при анализе управленческих задач в экономике, бизнесе.
The discipline forms students' ability to analyze and solve
economic problems with the application, if necessary using
computer technology, to apply methods of mathematical
modeling in the analysis of management problems in
economics, business.
Пән ақпараттық факторларды пайдалану заңдылықтарын
ескере отырып, Цифрлық экономика мен ақпараттық
қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және дамуы,
заманауи әдістерді, тетіктерді, цифрлық экономиканы
қолдану саласында теориялық білім мен негізгі
практикалық дағдылар кешенін қалыптастырады
Дисциплина формирует комплекс теоретических знаний
и основных практических навыков в области формирования, функционирования и развития цифровой экономики
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и информационного общества, применения современных
методов, механизмов, цифровой экономики с учетом закономерностей использования информационных факторов
The discipline forms a set of theoretical knowledge and basic
practical skills in the formation, functioning and development
of the digital economy and information society, the
application of modern methods, mechanisms, digital
economy, taking into account the laws of the use of
information factors.
Пән студенттердің тапсырмаға сәйкес деректерді жинау,
талдау, өңдеу, есептеу нәтижелерін талдау және алынған
қорытындыларды негіздеу қабілетін қалыптастырады.
Студенттерге экономикалық көрсеткіштердің сенімділігі
үшін жауапкершілікті тәрбиелейді
Дисциплина формирует у студентов способность осуществлять сбор, анализ, обработку данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы Воспитывает в
студентах ответственность за достоверность экономических показателей.
The discipline forms the students' ability to collect, analyze,
process data in accordance with the task, analyze the results
of calculations and justify the findings. Fosters students'
responsibility for the reliability of economic indicators
Пән экономиканы ғылым ретінде зерттеудің тарихи және
әдіснамалық тәсілін қалыптастырады, қазіргі нарықтық
және цифрлық экономиканың негіздерін, сондай-ақ
мемлекеттің экономикадағы рөлін қарастырады
Дисциплина формирует исторический и методологический подход к изучению экономики как науки, рассматривает основы современной рыночной и цифровой экономики, а также роль государства в экономике
The discipline forms a historical and methodological approach to the study of economics as a science, examines the
foundations of the modern market and digital economy, as
well as the role of the state in the economy
Пән экономикалық ресурстардың шектеулі жағдайында
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негізгі нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары
мен фирмалардың мазмұнын зерттейді, үй
шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық
мінез - құлқының мәнін, олардың нарықтағы
экономикалық өзара байланысын түсінуге, нарықтық
баға механизмі арқылы олардың өзара әрекеттесуін
үйлестіруге негіз жасайды.
Дисциплина изучает содержание основных рыночных
субъектов-домохозяйств и фирм - в условиях ограниченности экономических ресурсов, создает основу для поМикроэкононимания целей экономического поведения домохозяйств
мика
и фирм, их экономических взаимоотношений на рынке,
координации их взаимодействий посредством рыночного
механизма ценообразования.
The discipline studies the content of the main market subjects-households and firms-in conditions of limited economic
resources, creates a basis for understanding the goals of ecoMicroeconomics
nomic behavior of households and firms, their economic relations in the market, coordination of their interactions through
the market pricing mechanism.
Бұл пән негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара
байланысын; Ұлттық шоттар жүйесіне негізделген
макроэкономикалық көрсеткіштер жиынтығын;
Макроэкономикалық тепе-теңдік модельдерін: "AD-AS",
Макроэконо"Кейсиан кресті", "IS-LM"; тепе-теңдік күйінен ауытқу
мика
себептері мен нысандарын; сыртқы әлем секторының ел
экономикасына әсерін; жабық және ашық экономика
жағдайында экономиканың жұмыс істеу ерекшеліктерін
зерттеу саласында кәсіби білім мен іскерлікті
қалыптастырады.
Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения в области изучения взаимосвязи основных
макроэкономических агентов; совокупности
Макроэкономакроэкономических показателей, основанной на
мика
системе национальных счетов; моделей
макроэкономического равновесия: «AD-AS»,
«Кейсианский крест», «IS-LM»; причин и форм
отклонений от равновнесного состояния; воздействие
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сектора внешнего мира на экономику страны;
особенностей функционирования экономики в условиях
закрытой и открытой экономики.
This discipline forms professional knowledge and skills in
the field of studying the relationship of the main macroeconomic agents; a set of macroeconomic indicators based on
the system of national accounts; models of macroeconomic
equilibrium: "AD-AS", "Caseian cross", "IS-LM"; causes and
forms of deviations from the equilibrium state; impact of the
external world sector on the economy of the country; peculiarities of functioning of the economy in conditions of closed
and open economy.
Пән кәсіпорын қызметінің негізгі санаттарының
мазмұнын зерттейді. Студенттерде бастапқы ақпараттық
Материалды өңдеу, талдау және оны талап етілетін нысанда ұсыну, ақша қаражатының есебін жүргізу,
ұйымның бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспарын әзірлеу және оның негізінде бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыру, бухгалтерлік есеп шоттарында есепті
кезеңдегі шаруашылық қызметтің нәтижелерін көрсету,
бухгалтерлік және статистикалық есептілік нысандарын,
салық декларацияларын жасау дағдыларын
қалыптастырады.
Дисциплина изучает содержание основных категорий
деятельности предприятия. Формирует у студентов навыки обработки исходного информационного материала,
анализировать и предоставлять в его требуемой форме,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки, отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
The discipline studies the content of the main categories of
the enterprise. Forms students skills of processing the initial
information material, analyze and provide in its required
form, conduct accounting of funds, develop a working plan
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of accounts of the organization and form on its basis accounting entries, reflect on the accounts the results of economic
activity for the reporting period, make forms of accounting
and statistical reporting, tax declarations.
Пән Менеджмент және маркетинг саласында теориялық
білімді қалыптастырады; менеджмент функцияларын
орындауда және ұйым қызметінде маркетинг
қағидаттарын қолдануда практикалық дағдыларды
меңгеруге ықпал етеді; менеджмент әдістерін, шешімдер
қабылдау тетігін, тиімді маркетингтік қызметті
ұйымдастырудың қағидаттары мен құралдарын игеруге
мүмкіндік береді; маркетингтік қызметті
ұйымдастырудағы және ұйымның басқарушылық
қызметінің тиімділігін бағалаудағы құзыреттілікті дамытады
Дисциплина формирует теоретические знания в области
менеджмента и маркетинга; способствует приобретению
практических навыков выполнения функций менеджмента и применения принципов маркетинга в деятельности
организации; дает возможность овладеть методами менеджмента, механизмом принятия решений, принципами
и инструментами организации эффективной маркетинговой деятельности; развивает компетенции в организации
маркетинговой деятельности и оценке эффективности
управленческой деятельности организации.
The discipline forms theoretical knowledge in the field of
management and marketing; contributes to the acquisition of
practical skills in the functions of management and the application of marketing principles in the activities of the organization; gives the opportunity to master management methods,
decision-making mechanism, the principles and tools of effective marketing activities; develops competence in the organization of marketing activities and evaluation of the effectiveness of management activities of the organization
Пәні студенттердің қаржылық категорияларды,
ұғымдарды, терминдерді, олардың жіктелуін, әлеуметтікэкономикалық процестердегі қаржының мәні мен орнын
игеруде теориялық және практикалық дайындығын
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қалыптастырады және қамтамасыз етеді. Студенттер
негізгі қаржы категориялары теориясын меңгереді;
қаржы механизмін жан-жақты зерттейді; әр түрлі
шаруашылық жүргізуші субъектілердің бастапқы
буындарындағы және сыртқы экономикалық байланыстар саласындағы қаржы әрекетінің ерекшелігін
зерттейді.
Дисциплина формирует и обеспечивает теоретическую и
практическую подготовку студентов в усвоении финансовых категорий, понятий, терминов, их классификации,
значение и место финансов в социально-экономических
процессах. Студенты овладевают знаниями теории основных финансовых категорий; всесторонне изучают
финансовый механизм; специфику действия финансов в
первичных звеньях разных хозяйствующих субъектов и
в сфере внешнеэкономических связей.
The discipline forms and provides theoretical and practical
training of students in learning financial categories, concepts,
terms, their classification, significance and place of finance in
social and economic processes. Students acquire knowledge
of the theory of basic financial categories; comprehensively
study the financial mechanism; the specificity of finance in
the primary links of different economic entities and in the
sphere of foreign economic relations.
Практикадан өту барысында практика базасымен, оның
құрылымымен қызмет түрлерімен танысу жүреді. Оқыту
процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен
тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын
алуды қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттер алынады.
В процессе прохождения практики происходит знакомство с базой практики, с ее структурой с видами деятельности. Приобретаются первичные профессиональные
компетенции, включающие закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения,
получение первых навыков исследовательской деятельности.
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In the course of practice you get acquainted with the base of
practice, with its structure and types of activity. Initial professional competences, including consolidation and deepening of theoretical knowledge received in the course of training, receiving the first skills of research activity are acquired.
Пән кәсіпкерлік қызметтің білімін кеңейтеді, өз ісін құру,
құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау, бизнесжоспарды әзірлеу, кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыру дағдыларын қалыптастырады, сонымен қатар студенттердің практикалық маңызы бар экономиканы оқуға деген қызығушылығын ынталандырады
Дисциплина расширяет знания предпринимательской
деятельности, навыки создания собственного дела, составления документов правового характера, разработки
бизнес-плана, заполнения форм бухгалтерской отчетности предприятия, также стимулирование интереса студентов к изучению экономики имеющей практическое
значение.
The discipline expands the knowledge of entrepreneurial activity, forms the skills to create their own business, drawing
up documents of a legal nature, developing a business plan,
filling out forms of accounting statements of the enterprise,
also stimulates the interest of students to the study of economics of practical importance.
Пән
бизнес-жоспардың
құрылымын
зерттейді.
Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бизнес-жоспарлаудың
маңызы. Кәсіпкерлік тәуекелдерді бағалау. Бизнесжоспарды іске асыру.
Дисциплина изучает структуру бизнес-плана. Значение
бизнес-планирования в системе управления
предприятием. Оценка предпринимательских рисков.
Реализация бизнес-плана.
The discipline examines the structure of the business plan.
The importance of business planning in the enterprise management system. Assessment of business risks. Implementation of the business plan.
Пән нарықтық кемшіліктерді талдауға, қоғамдық кірістер
мен шығыстардың ресурстарды орналастыруға және

5

6

ON2
ON7

ON1
ON2
ON7

5

4

экономикасы

БД/КВ

EOS
2213

Экономика
общественного
сектора

BD /OC

PSE
2213

Public sector
economy

БП/ТК

KKEJ
U
3216

Кәсіпорындард
а қаржыэкономикалық
жұмысты
ұйымдастыру

OFER
P 3216

Организация
финансовоэкономической
работы на
предприятий

БД/КВ

BD /OC

БП/ТК

OFEW
E 3216

KShK
ET
3216

Organization of
financial and
economic work
at enterprises
Кәсіпорынның
шаруашылық
қызметін
экономикалық
талдау

кірісті бөлуге әсеріне қатысты мәселелерді зерттейді.
Уақыттың бір бөлігі қоғамдық сектор экономикасының
кейбір практикалық аспектілерін зерттеуге бөлінген.
Дисциплина изучает вопросы относящиеся к анализу несовершенств рынка, влиянию общественных доходов и
расходов на размещение ресурсов и распределение дохода. Часть времени выделена на изучение некоторых
практических аспектов экономики общественного сектора.
The discipline examines issues related to the analysis of market imperfections, the impact of public revenues and expenditures on resource allocation and income distribution. Some
time is devoted to the study of some practical aspects of public sector economics.
Пән ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін жоспарлау,
есепке алу және талдау бойынша заңнамалық және
нормативтік құқықтық актілерді зерделейді.
Ұйымның жоспарлы-есептік құжаттамасын жүргізу
тәртібі. Жедел және статистикалық есепті ұйымдастыру.
Есептілікті жасау тәртібі мен мерзімдері.
Дисциплина изучает законодательные и нормативные
правовые акты по планированию, учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности организации.
Порядок ведения планово-учетной документации организации. Организация оперативного и статистического
учета. Порядок и сроки составления отчетности.
The discipline studies legislative and normative legal acts on
planning, accounting and analysis of financial and economic
activity of the organization.
The order of maintenance of planning and accounting documentation of the organization. Organization of operational
and statistical accounting. The order and timing of reporting.
Пән шаруашылық қызметті талдау, экономикалық талдау
әдістерін түсіну, басқарушылық шешімдер қабылдауды
дамыту, өндірістік-шаруашылық, қаржылық және
инвестициялық қызметтің әртүрлі бағыттарын талдау
және бағалау бойынша практикалық дағдыларды алу туралы тұтас көзқарасты қалыптастырады.

ON8
ON9

ON3
ON4

5

5

БД/КВ

EAHD
P 3216

Экономический анализ
хозяйственной
деятельности
предприятия

BD /OC

EAEA
E 3216

Economic analysis of economic activity of the
enterprise

КП/ЖОО
К

UE
3301

Ұйым экономикасы

ПД/ВК

EO
3301

Экономика организации

РD/UC

EO
3301

Economics of
organization

КП/ТК

KShB
Zh
4308

Кәсіпорын
шығындарын
болжау және
жоспарлау

ПД/КВ

PPZP
4308

Прогнозирование и планирование затрат
предприятия

Дисциплина формирует целостное представления об
анализе хозяйственной деятельности, осмысливание методов экономического анализа, разработки принятия
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
The discipline forms a holistic view of the analysis of economic activity, comprehension of methods of economic analysis, development of management decisions, obtaining practical skills in the analysis and evaluation of various areas of
industrial and economic, financial and investment activities.
Бұл пән басқарушылық және ұйымдастырушылық формаларды, қоғамға қажетті тауарларды құру және бөлу
үшін ресурстарды ұтымды пайдалану әдістерін қамтиды.
Ұйымдағы процестерді талдауға, ұйымдастыру-басқару
шешімдерін табуға қабілетті
Данная дисциплина включает в себя управленческие и
организационные формы, методы рационального использования ресурсов с целью создания и распределения, необходимых обществу благ. Способен анализировать процессы в организации, находить организационноуправленческие решения
This discipline includes managerial and organizational forms,
methods of rational use of resources in order to create and
distribute, the benefits needed by society. Is able to analyze
processes in the organization, to find organizational and
managerial solutions
Пән жаңа нарықтық позициялардан жоспарлаудың
теориялық және практикалық негіздерін, меншіктің
әртүрлі нысандарындағы қазіргі заманғы кәсіпорындарда
жоспарлау мен болжаудың негізгі түрлерін, әдістері мен
принциптерін қалыптастырады.
Дисциплина формирует теоретические и практические
основы планирования с новых рыночных позиций, основных видов, методов и принципов планирования и
прогнозирования на современных предприятиях различных форм собственности.

ON3
ON4

5

5

5

7

ON5
ON8

ON3
ON4

РD /OC

FECP
4308

Forecasting and
enterprise costs
planning

КП/ТК

AEZh
4308

Әлеуметтікэкономикалық
жоспарлау

ПД/КВ

SEP
4308

Социальноэкономическое
планирование

РD /OC

SEP
4308

Socio-economic
planning

OUТ
4309

Өндірісті
ұйымдастыру
теориясы

ТОР
4309

Теория организации производства

КП/ТК

ПД/КВ

РD /OC

КП/ТК

The discipline forms the theoretical and practical foundations
of planning from new market positions, the main types,
methods and principles of planning and forecasting in modern enterprises of various forms of ownership.
Пән кәсіби білімді, әртүрлі нарықтардағы экономикалық
агенттердің мінез - құлық стратегияларын талдай білу;
микро және макро деңгейлерде экономикалық ісшараларды бағалау және стратегиялық шешімдер
қабылдау үшін аналитикалық материалдар дайындау
қабілеті.
Дисциплина формирует профессиональные знания, способность анализировать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; способность готовить аналитические материалы для оценки экономических мероприятий и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне.
The discipline forms professional knowledge, the ability to
analyze the behavior strategies of economic agents in different markets; the ability to prepare analytical materials to
evaluate economic activities and strategic decision-making at
the micro- and macro level.
Пән менеджменттің функциялары мен принциптерін зерделеу негізінде негізгі өндіріс пен өндірістік
инфрақұрылымды ұйымдастыру, жоспарлау мәселелері
бойынша теориялық дайындықты қарастырады.
Дисциплина рассматривает теоретическую подготовку
по вопросам организации, планирования основного производства и производственной инфраструктуры на основе изучения функций и принципов менеджмента.

TOP
4309

Theory of organization of
production

The discipline deals with theoretical training in the organization, planning of the main production and production infrastructure on the basis of the study of the functions and principles of management.

OSE
4309

Өндірістік
сфераның экономикасы

Пән мемлекеттің экономикалық қызметін – материалдық
өндірісті зерттейді. Елдің бәсекеге қабілеттілігін
қалыптастыру студенттер салалардың экономикалық
дамуының нақты деңгейімен танысады, өндіріс

ON4
ON9

5

7
ON2

ПД/КВ

EPS
4309

Экономика
производственной сферы

РD /OC

EPS
4309

Economy of the
production
sphere

OP
4304

Өндірістік
практикасы

КП/ЖОО
К

ПД/ ВК

РD /UC

PP
4304

SP
4304

Производственная практика

Specialized
practice

көрсеткіштерін талдауды үйренеді
Дисциплина изучает экономическую деятельности государства – материальное производство. Формирование
конкурентоспособности страны Студенты познакомятся
с фактическим уровнем экономического развития отраслей, научатся анализировать показатели производства
The discipline studies the economic activity of the state - material production. Formation of competitiveness of the country Students will get acquainted with the actual level of economic development of industries, learn to analyze the indicators of production
Өндірістік практика студенттерде Теориялық оқупрактикалық оқыту нәтижелерін бекіту мен нақтылауды,
студенттердің берілетін мамандық бойынша практикалық
жұмыстың іскерлігі мен дағдыларын меңгеруін
қалыптастырады., практикалық қызмет барысында
алынған нәтижелерді қорытындылау және бағалау.
Кәсіби қызметті талдау, жоспарлау және ұйымдастыру
қабілеті, басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу және
әлеуметтік-экономикалық
тиімділік
критерийлері
негізінде олардың таңдауын негіздеу қабілеті
Производственная практика формирует у студентов закрепление и конкретизацию результатов теоретического
учебно-практического обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой специальности., обобщения и оценивания
результатов, полученных в ходе практической деятельности. Способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности, способность
разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
The industrial practice forms the consolidation and concretization of the results of theoretical and practical training of
students, the acquisition by students the ability and skills of
practical work on the assigned specialty. Ability to analyze,
plan and organize professional activities, ability to develop
options for management decisions and justify their choice

ON8
ON9

ON1
ON 2
ON3
ON4
ON5
ON7
ON8
5

7

Аймақтың
және
салаларды
ң экономикасы /
Экономика
региона и
отраслей
/Economy
of the region and
industries

Модульді сәтті
аяқтағаннан
кейін білім
алушы қаблетті:
ON1, ON3, ON4,
ON5, ON6, ON7,
ON8, ON9, ON10
/ После успешного завершения
модуля обучающийся будет:
ON1, ON3, ON4,
ON5, ON6, ON7,
ON8, ON9, ON10

/ Upon successful
completion of the
module, the student will:
ON1, ON3, ON4,
ON5, ON6, ON7,
ON8, ON9, ON10

КП/ЖОО
К
ПД/ВК

РD/ UC

БП/ТК

IE
3303

IE
3303

IE
3303

SNE
4224

Институционал
дық экономика
Институциональная экономика

Institutional
Economics

Салалық
нарықтардың
экономикасы

БД/КВ

EOR
4224

Экономика отраслевых рынков

BD /OC

BME
4224

The branch
markets
economy

based on the criteria of socio-economic efficiency
Қазіргі институционалдық теорияның негізгі бағыттары
мен нәтижелері ашылады. Институттар теориясы,
әлеуметтік желілер теориясы және оның институттарды
талдауға қосымшалары, транзакциялық шығындар теориясы, келісімшарттарды Экономикалық талдаудың
әртүрлі тәсілдері сипатталған
Раскрываются основные направления и результаты современной институциональной теории. Описывается теория институтов, теория социальных сетей и ее приложения к анализу институтов, теория трансакционных издержек, различные подходы к экономическому анализу
контрактов
The main directions and results of modern institutional theory
are disclosed. It describes the theory of institutions, the
theory of social networks and its applications to the analysis
of institutions, the theory of transaction costs, various
approaches to the economic analysis of contracts
студенттер арасында нарықтық экономиканың негізгі
буындарының құрылымы мен функциялары, негізгі
экономикалық процестердің логикасы мен тиімділігі,
оңтайлы
экономикалық
шешімдер
қабылдау
принциптері, экономика субъектілерінің жұмыс істеуі
мен өзара іс-қимыл негіздері туралы түсінік
қалыптастыру негізінде экономикалық ойлау мен мінезқұлықтың қазіргі заманғы түрін қалыптастырады
формирует у студентов современного типа экономического мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных
экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений, основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики
shapes the students of the modern type of economic thinking
and behavior based on the development of ideas about the
structure and functions of the main parts of the market economy, the logic and efficiency of the main economic processes, the principles of optimal economic decisions, the basis of
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ON1 ON5
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БП/ТК

AOKE
4224

АӨК экономикасы

EAPK
4224

Экономика
АПК

AE
4224

Agribusiness
Economics

БД/КВ

BD /OC

БП/ТК

БД/КВ

TРE
3217

Табиғатты
пайдалану экономикасы

EP
3217

Экономика
природопользования

BD /OC

NME
3217

Nature
management
economy

БП/ТК

ZhE
3217

Жасыл экономика

functioning and interaction of economic subjects
АӨК экономикасы курсы келесі мәселелерді зерттейді:
өндіріс факторларының жалпы сипаттамасы, Табиғи ресурстар, Еңбек және материалдық ресурстар, күрделі инвестициялар, өндірістің мамандануы, экономикалық
тиімділіктің мазмұны, ауылшаруашылық өндірісінің
шығындары, ауылшаруашылық маркетинг.
Курс экономика АПК изучает следующие вопросы:
Общая характеристика факторов производства, природные ресурсы, трудовые и материальные ресурсы, капитальные вложения, специализация производства, содержание экономической эффективности, издержки производства аграрной продукции, аграрный маркетинг.
The course of economics of agroindustrial complex studies
the following issues: General characteristics of factors of
production, natural resources, labor and material resources,
capital investment, production specialization, the content of
economic efficiency, the cost of agricultural production,
agricultural marketing.
Пән студенттерді табиғатты пайдалану, табиғатты
ұтымды пайдалану жолдары және осы саладағы ғылымитехникалық прогресс, қоршаған ортаны қорғаудың
халықаралық тәжірибесі туралы қажетті теориялық білім
алуға бағыттайды және бағыттайды.
Дисциплина формирует и нацеливает студентов на приобретение необходимых теоретических знаний о природопользовании, путях рационального природопользования и научно-техническом прогрессе в этой области,
международном опыте охраны окружающей среды.
The discipline forms and aims students to acquire the necessary theoretical knowledge about nature management, ways
of rational nature management and scientific and technological progress in this area, international experience of environmental protection.
"Жасыл" өсу тұжырымдамасы табиғи байлықтардың саны мен сапасына "тұрақсыз" жүктеме жасамай,
экономикалық өсудің жаңа әлеуетті көздерін анықтауға
мүмкіндік беретін экологиялық және экономикалық
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БД/КВ

ZE
3217

Зеленая экономика

BD /OC

GE
3217

Green economy

БП/ТК

EA
2214

Экономикалық
әлеуметтану

БД/КВ

ES
2214

Экономическая
социология

BD /OC

ES
2214

Economic
sociology

БП/ТК

HEK
2214

Халықаралық
экономикалық
қатынастар

MEO
2214

Международные экономи-

БД/КВ

саясаттың интеграциясы ретінде
Концепция «зеленого» роста как интеграция экологической и экономической политики, позволиющая выявить
новые потенциальные источники экономического роста,
не создавая при этом «неустойчивой» нагрузки на количество и качество природных богатств
The concept of green growth as an integration of environmental and economic policies to identify new potential
sources of economic growth without creating an "unsustainable" burden on the quantity and quality of natural resources
Пән микро-макро деңгейлерде болып жатқан әлеуметтікэкономикалық процестер мәселелерін қамтиды. Ол келесі
мәселелерді
қарастырады:
экономикалық
әлеуметтанудың негізгі ережелері, экономикалық мотивация және ұтымдылық түрлері, шаруашылық нысаны
ретінде нарық, қоғамның әлеуметтік-экономикалық
құрылымы, әлеуметтік стратификация.
Дисциплина
охватывает
вопросы
социальноэкономических процессов происходящих на микро-макро
уровнях. Рассматривает вопросы: основные положения
экономической социологии, хозяйственная мотивация и
типы рациональности, рынок как форму хозяйствования,
социально-экономическая структура общества, социальная стратификация.
The discipline covers the issues of socio-economic processes
occurring at the micro-macro levels. Examines issues: the
basic provisions of economic sociology, economic motivation and types of rationality, the market as a form of economic management, socio-economic structure of society, social
stratification.
Пән халықаралық экономикалық қатынастардың эволюциясы мен формалары туралы теориялық білімді және
әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында әлемдік
экономикалық қатынастардағы күрделі құбылыстарды
талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға
мүмкіндік береді.
Дисциплина позволяет сформировать теоретические знания об эволюции и формах международных экономиче-
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ON6

ческие отношения

BD /OC

IER
2214

International
economic
relations

БП/ТК

AE
2215

Аймақтық экономика

БД/КВ

RE
2215

Региональная
экономика

BD /OC

RE
2215

Regional
economy

SEKU
2215

Сыртқы
экономикалық
қызметті
ұйымдастыру

БП/ТК

OVD
2215
БД/КВ

BD /OC

FTAO
2215

Организация
внешнеэкономической деятельности
The foreign
trade activities

ских отношений и практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях
глобализации мирового хозяйства.
The discipline allows to form theoretical knowledge about
the evolution and forms of international economic relations
and practical skills of analysis of complex phenomena in
world economic relations in a globalized world economy
Пән ұлттық экономика қатынастарының тұтас
жүйесіндегі аймақтардың әлеуметтік-экономикалық
жағдайын зерттейтін кәсіби білім мен дағдыларды
қалыптастырады, ал экономиканы реформалау және оны
одан әрі тұрақтандыру және тұрақты даму белгілі бір
аймақтық факторлар мен жағдайлармен тығыз байланысты.
Дисциплина формирует социально-экономическое положение регионов в целостной системе отношений национальной экономики, реформирование экономики и ее
дальнейшая стабилизация устойчивого развития тесным
образом связаны с региональными факторами и условиями.
This discipline forms professional knowledge and skills in
the study of which students will study the socio-economic
situation of the regions in the integral system of relations of
the national economy, and economic reforms and its further
stabilization and sustainable development are closely related
to those or other regional factors and conditions.
Пән қоғамда болып жатқан экономикалық процестерді
және қазақстандық және әлемдік экономиканың даму
үрдістерін зерттейді. Заңнаманың сақталуын бақылауды
жүзеге асыру және СЭҚ қатысушыларының азаматтық
құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету қабілеті.
Дисциплина изучает экономические процессы, происходящих в обществе и тенденциях развития казахстанской
и мировой экономик. Способность осуществлять контроль за соблюдением законодательства и обеспечить
защиту гражданских прав участников ВЭД.
The discipline studies the economic processes taking place in
society and the trends of development of the Kazakhstani and
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organization

HE
3218

Халықаралық
экономика

БД/КВ

МЕ
3218

Международная экономика

BD /OC

IE
3218

Intemational
Economics

БП/ТК

БП/ТК

AASh
3218

Әлемдік ауыл
шаруашылығы

MSH
3218

Мировое сельское хозяйство

WA
3218

World
agriculture

БД/КВ

BD /OC

world economies. The ability to monitor compliance with the
law and ensure the protection of civil rights of participants in
FEA.
Пән халықаралық өндіріс, тауарлар мен қызметтер
алмасу, өндірістік факторлардың қозғалысы, валюта
бағамдары, әлемдік нарықтардағы операцияларға
байланысты мәселелерді шешу қабілеті саласындағы
шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің
өзара
әрекеттесуін зерттеуге арналған.
Дисциплина предназначена для изучения взаимовоздействия хозяйственных субъектов в области международного производства, обмена товарами и услугами, движения производственных факторов, валютных курсов, способность решать задачи, связанные с операциями на мировых рынках.
The discipline is designed to study the interaction of economic actors in international production, exchange of goods and
services, the movement of production factors, exchange rates,
the ability to solve problems associated with transactions in
world markets.
Пән эндогендік және экзогендік факторлардың әсерінен
өзара әрекеттесетін институттардың жиынтығы ретінде
әлемдік ауыл шаруашылығының даму тенденциялары,
өндіргіш күштердің орналасу заңдылықтары,
экономикалық заңдардың әрекеттері, аймақтар мен
қазіргі әлем елдерінің табиғи және экономикалықэкономикалық дамуы туралы идеяларды қалыптастырады
Дисциплина формирует представления о тенденциях развития мирового сельского хозяйства, закономерностях
размещения производительных сил, действиях экономических
законов,
природном
и
хозяйственноэкономическом развитии регионов и стран современного
мира, как совокупности взаимодействующих институтов
под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.
The discipline forms students' ideas about trends in the
development of world agriculture, patterns of distribution of
productive forces, the action of economic laws, natural and
economic development of regions and countries of the
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ON7

КП/ЖОО
К

OP
4305

PP
4305

Өндірістік
практикасы

Производственная практика

ПД /ВК

SP
4305

Specialized
practice

AEZhI
OZh
4225

Әлеуметтікэкономикалық
жүйелердің
институционал
дық
өзгерістерін
жобалау
Проектирова-

PD/ UC

Инвестици
ялықинновация
лық
қызмет /
Инвестиционно инноваци-

Модульді сәтті
аяқтағаннан
кейін білім
алушы қаблетті:
ON1, ON2, ON3,
ON4, ON5, ON6,
ON7, ON8, ON9,
ON10

БП/ТК

БД/КВ

PIISE

modern world, as a set of interacting institutions under the
influence of endogenous and exogenous factors.
Іс жүзінде студент экономикалық пәндер бойынша алған
теориялық білімдерін жинақтайды және тереңдетеді,
практикалық қызмет барысында алынған нәтижелерді
қорытындылайды
және
бағалайды.
Қойылған
экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді
жинауға, талдауға және өңдеуге қабілетті, бастапқы
деректерді
жинауға
және
талдауға
қабілетті,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу үшін қажет.
На практике студент закрепляет и углубляет полученные
теоретические знания по экономическим дисциплинам
обобщения и оценивания результатов, полученных в
ходе практической деятельности. Способен осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, способен
собрать и проанализировать исходные данные,
необходимы для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
In practice the student consolidates and deepens the received
theoretical knowledge on economic disciplines of
generalization and estimation of the results received in the
course of practical activity. Is able to collect, analyze and
process data necessary for the solution of economic
problems, is able to collect and analyze the initial data,
necessary for calculation of economic and socio-economic
indicators characterizing the activity of economic entities.
Пән ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін жоспарлау,
есепке алу және талдау әдістемесін, сондай-ақ жаңа техника мен технологияны енгізудің экономикалық
тиімділігін
айқындау,
еңбекті
ұйымдастыру,
өнертапқыштық ұсыныстар мен өнертабыстарды
зерделейді.
Дисциплина изучает методику планированию, учета и
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онная деятельность/
Investment
and innovation activities

S 4225
/ После успешного завершения
модуля обучающийся будет:
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/ Upon successful
completion of the
module, the student will:
ON1, ON2, ON3,
ON4, ON5, ON6,
ON7, ON8, ON9,
ON10

BD /OC

БП/ТК

ние институциональных
изменений социальноэкономических
систем

DICSS
4225

Designing institutional changes
in socioeconomic systems

ES
4225

Экономикалық
саясат

EP
4225

Экономическая
политика

EP
4225

Economic
policy

БД/КВ

BD /OC

БП/ТК

BB
3221

Бизнесті
бағалау

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, а также методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и
изобретений.
The discipline studies the methodology of planning, accounting and analysis of financial and economic activities of the
organization, as well as methods of determining the economic efficiency of the introduction of new techniques and technology, organization of labor, rationalization proposals and
inventions.
Пән халықаралық өндіріс, тауарлар мен қызметтерді алмасу, өндірістік факторлардың қозғалысы, валюта
бағамдарын
қалыптастыру
және
мемлекеттердің
Халықаралық экономикалық саясаты саласындағы
әртүрлі елдердің шаруашылық субъектілерінің өзара әсер
ету заңдылықтарын зерттеуге арналған.
Дисциплина предназначена для изучения закономерностей взаимовоздействия хозяйственных субъектов разных стран в области международного производства, обмена товарами и услугами, движения производственных
факторов, формирования валютных курсов и международной экономической политики государств.
The discipline is designed to study the laws of mutual
influence of economic entities of different countries in
international production, exchange of goods and services, the
movement of production factors, the formation of exchange
rates and international economic policy of states.
Бұл пән жоспарлаудың теориялық және практикалық
негіздерін жаңа нарықтық позициялардан, маңызды жоспарлау-экономикалық тетіктердің нарықтық жүйесінде
бар әртүрлі меншік нысандарындағы қазіргі заманғы
кәсіпорындарда жоспарлаудың негізгі түрлері, әдістері
мен принциптерін, кәсіпорынның түпкі мақсатына жету
үшін
шектеулі
өндірістік
ресурстарды
тиімді
пайдаланудың
нормативтері
мен
көрсеткіштерін
зерделеуді көздейді.
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Дисциплина предусматривает изучение теоретических и
практических основ планирования с новых рыночных
позиций, основных видов, методов и принципов планирования на современных предприятиях различных форм
Оценка бизнеса собственности, существующих в рыночной системе важнейших планово-экономических механизмов, нормативов
и показателей эффективного использования ограниченных производственных ресурсов для достижения конечной цели предприятия.
This discipline provides the study of theoretical and practical
foundations of planning from a new market position, the
basic types, methods and principles of planning at modern
Business
enterprises of different forms of ownership, existing in the
estimation
market system of the most important planning and economic
mechanisms, standards and indicators for the effective use of
limited production resources to achieve the ultimate goal of
the enterprise.
Бұл пән жоспарлаудың теориялық және практикалық
негіздерін жаңа нарықтық позициялардан, маңызды жоспарлау-экономикалық тетіктердің нарықтық жүйесінде
бар әртүрлі меншік нысандарындағы қазіргі заманғы
Агробизнесті
кәсіпорындарда жоспарлаудың негізгі түрлері, әдістері
бағалау
мен принциптерін, кәсіпорынның түпкі мақсатына жету
үшін
шектеулі
өндірістік
ресурстарды
тиімді
пайдаланудың
нормативтері
мен
көрсеткіштерін
зерделеуді көздейді.
Оценка агроДисциплина предусматривает изучение теоретических и
бизнеса
практических основ планирования с новых рыночных
позиций, основных видов, методов и принципов планирования на современных предприятиях различных форм
собственности, существующих в рыночной системе важнейших планово-экономических механизмов, нормативов
и показателей эффективного использования ограниченных производственных ресурсов для достижения конечной цели предприятия.
Evaluation of
This discipline provides the study of theoretical and practical
agribusiness
foundations of planning from a new market position, the
basic types, methods and principles of planning at modern
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КП/ТК
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IDP
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4310
OIDA
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FIAA
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enterprises of different forms of ownership, existing in the
market system of the most important planning and economic
mechanisms, standards and indicators for the effective use of
limited production resources to achieve the ultimate goal of
the enterprise.
Нақты
экономика
саласына
инвестицияларды
ұйымдастыру мен қаржыландырудың мәні, қажеттілігі
Кәсіпорынның
мен
шарттарын-өндірістің,
экономиканың
инвестициялық
инфрақұрылымдық салаларын дамытуға көрсетілетін
қызметі
қызметтерді, сондай-ақ инвестициялардың экономикалық
реттеу объектісі ретіндегі сипаттамасын қарайды
Рассматривает сущность, необходимость и условия оргаИнвестиционнизации и финансирования инвестиций в сферу реальной
ная деятельэкономики-производства, услуг в развитие инфраструкность предпритурных отраслей экономики, а также характеристику инятия
вестиций как объекта экономического регулирования
Examines the essence, necessity and conditions of the organization and financing of investment in the real economyEnterprise Inve
production, services in the development of infrastructure instment Activity
dustries, as well as the characteristics of investment as an
object of economic regulation
АӨК-ке инвестициялау-өндіріс құралдарын қарапайым
АӨК
немесе кеңейтілген ұдайы өндіру процесі, сондай-ақ
инвестициялық
Агроөнеркәсіптік кешендегі экономикалық объектілер
қызметінің
мен процестерге, Экономикалық қызмет түрлеріне инвенегіздері
стицияларды жүзеге асыру
Основы инвеИнвестирование в АПК - процесс простого или расшистиционной
ренного воспроизводства средств производства, а также
деятельности в осуществление инвестиций в экономические объекты и
АПК
процессы, виды экономической деятельности в агропромышленном комплексе
Fundamentals of Investment in agriculture - the process of simple or expanded
investment acreproduction of means of production, as well as the
tivity in agricul- implementation of investments in economic objects and
ture
processes, types of economic activity in the agroindustrial
complex
Инновациялық Нақты
экономика
саласына
инвестицияларды
қызмет эконоұйымдастыру мен қаржыландырудың мәні, қажеттілігі
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мен
шарттарын-өндірістің,
экономиканың
инфрақұрылымдық салаларын дамытуға көрсетілетін
қызметтерді, сондай-ақ инвестициялардың экономикалық
реттеу объектісі ретіндегі сипаттамасын қарайды
Рассматривает сущность, необходимость и условия оргаЭкономика и
низации и финансирования инвестиций в сферу реальной
организация
экономики-производства, услуг в развитие инфраструкинновационной
турных отраслей экономики, а также характеристику индеятельности
вестиций как объекта экономического регулирования
Examines the essence, necessity and conditions of the organEconomics and
ization and financing of investment in the real economyorganization of
production, services in the development of infrastructure ininnovation
dustries, as well as the characteristics of investment as an
object of economic regulation
Пән ғылым мен техниканың жетістіктерін зерттейді
еңбек өнімділігін арттыру, кәсіпорындардың еңбек және
АӨК инноватехникалық әлеуетін ұтымды пайдалану, сондай-ақ ауыл
ция негіздері
шаруашылығының барлық салаларының тиімді өмір
сүруі үшін қажет
Основы инноДисциплина изучает достижения науки и техники необвации в АПК
ходимы для повышения производительности труда, рационального использования трудового и технического
потенциала предприятий, а также для эффективного существования всех отраслей сельского хозяйства
The foundations The discipline studies the achievements of science and techof innovation in nology necessary to increase productivity, rational use of laagriculture
bor and technical potential of enterprises, as well as the effective existence of all sectors of agriculture
Қазіргі экономикада компаниялардың активтерін
Экономикалық
басқарудағы кластерлік тәсіл барған сайын танымал бола
дамудың
бастады, біртіндеп нарықтық күші жоқ шағын және
кластерлік теозаңды тәуелсіз компаниялардың өзара әрекеттесуінің кең
риясы
таралған әдісіне айналды
В современной экономике кластерный подход в управлеКластерная
нии активами компаний получает все большую популяртеория экононость, постепенно превращаясь в распространенный спомического разсоб взаимодействия небольших и юридически независивития
мых компаний, не располагающих существенной рыноч-
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ной властью
In today's economy, the cluster approach to asset management of companies is becoming increasingly popular, gradually becoming a common way of interaction between small
and legally independent companies that do not have significant market power
Пән Еңбекті нормалау және еңбекақы төлеуді
ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Еңбек процестерін
және оларды төлеу ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік
береді. Шешімдерді табу қабілеті және олар үшін
жауапкершілік
алуға,
іс-шараларды
жобалауға,
жоспарлауға және жүзеге асыруға дайын болуы.
Дисциплина охватывает вопросы организации нормирования и оплаты труда. Позволяет изучить трудовые
процессы и особенности их оплаты. Способностью находить решения и готовностью нести за них ответственность, проектировать, планировать и осуществлять мероприятия.
The discipline covers the organization of rationing and
remuneration of labor. Allows to study labor processes and
features of their payment. Ability to find solutions and
willingness to take responsibility for them, to design, plan
and implement activities.
Өндірістік практика студенттерде Теориялық оқупрактикалық оқыту нәтижелерін бекіту мен нақтылауды,
студенттердің берілетін мамандық бойынша практикалық
жұмыс дағдылары мен дағдыларын меңгеруін,
практикалық қызмет барысында алынған нәтижелерді
жалпылау мен бағалауды қалыптастырады. Диплом
алдындағы практика студенттерде студенттің таңдаған
бітіру біліктілік жұмысының тақырыбы бойынша қажетті
ақпаратты жинауды, жүйелеуді және талдауды, зерттеу
объектісі мен пәнін анықтауды, бітіру біліктілік
жұмысының егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеуді, ұйым
қызметіндегі оң және теріс факторларды анықтауды,
бітіру біліктілік жұмысы үшін ақпаратты өңдеу кезінде
есептеу техникасы мен ақпараттық технологиялардың
қазіргі заманғы құралдарын таңдауды қалыптастырады.

ON1
ON3
ON5

ON5
3

7

5

8
ON1
ON4
ON5
ON6
ON8
ON9

Производственная практика формирует у студентов закрепление и конкретизацию результатов теоретического
учебно-практического обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой специальности, обобщения и оценивания результатов, полученных в ходе практической деятельности. Преддипломная практика формирует у студентов
сбор, систематизация и анализ необходимой информации
ПД /ВК
по выбранной студентом теме выпускной квалификационной работы, определение объекта и предмета исследования, разработка детального плана выпускной квалификационной работы, выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности организации, выбор
современных средств вычислительной техники и информационных технологий при обработке информации для
выпускной квалификационной работы.
PP
Pregraduation
Work practice forms students consolidation and specification
4306
practice
of results of theoretical educational and practical training,
acquisition by students of ability and skills of practical work
on the assigned specialty, generalization and estimation of
the results received during practical activity. Pregraduation
practice forms the students collection, systematization and
PD/ UC
analysis of necessary information on the topic of student's
chosen graduate qualification work, the definition of the
object and subject of research, development of a detailed plan
for graduate qualification work, identifying positive and
negative factors in the organization, the choice of modern
computer equipment and information technology in
processing information for graduate qualification work.
Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/
БП/ТК
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Физическая
культура

Physical Culture
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1-4

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін денсаулықты
сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру
құралдары мен әдістерін мақсатты түрде қолдануға
үйретеді; физикалық жүктемені, жүйке-психикалық
стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі қолайсыз
факторларды тұрақты түрде ауыстыруға ынталандырады
Дисциплина учит целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и
неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности.
The discipline teaches to purposefully use the means and
methods of physical culture, ensuring the preservation,
strengthening of health in order to prepare for professional
activity; to persistent transfer of physical exertion,
neuropsychic stress and adverse factors in future labor activity.

ЖК 12

module,
the
student
will:
GC 12
ЖБП
МК
KA

ИА

FA

Дипломдық
жұмысты
(жобаны) жазу
және қорғау
немесе кешенді
емтихандарды
дайындау және
тапсыру
Написание
и
защита
дипломной работы
(проекта)
или подготовка
и сдача комплексного экзаменов

Writing and defending a thesis
(project) or preparing and passing a comprehensive exam

Экономиканың дамуындағы қазіргі тенденциялар туралы
біледі және түсінікке ие. Мамандық бойынша емтиханға
дайындалу және дипломдық жұмысты жазу кезінде
танымның ғылыми әдістерін қолдана алады; пән
бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалу үшін әртүрлі
пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіре алады.
Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта
отырып,
ақпараттық-талдау
және
ақпараттықбиблиографиялық жұмыстарды жүргізу дағдылары бар
Знает и имеет представление о современных тенденциях
в развитии экономики. Умеет применять научные методы познания при подготовке к экзамену по специальности и написании дипломной работы; интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для подготовки к
государственному экзамену по дисциплине.
Имеет
навыки
проведения
информационноаналитической и информационно-библиографической
работы с привлечением современных информационных
технологий
Knows and has an idea of modern trends in economic development. Is able to apply scientific methods of knowledge in
preparation for the exam in the specialty and writing a thesis;
integrates knowledge obtained in different disciplines to prepare for the state exam in the discipline. Has skills of information-analytical and information-bibliographic work with
the involvement of modern information technologies
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