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Білім беру бағдарламасының паспорты 

ББ коды және атауы 6В04101 Экономика   

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі 

6В04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В041 Бизнес және басқару 

ББ түрі Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Экономика саласында кәсіби білімі, шеберлігі мен дағдысы бар және нақты экономикалық 

жобаны іске асыру үшін құрылған топтың қызметін ұйымдастыруға, сондай-ақ қойылған 

экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинауды, талдауды және өңдеуді 

жүзеге асыруға қабілетті жоғары кәсіби мамандарды даярлау. 

Берілетін дәреже 

«6В04101 Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры 

Маман лауазымдарының тізбесі 

Экономист, бухгалтер, қаржы талдаушысы, менеджер, сақтандыру агенті, салық 

инспекторы, банкир, биржалық брокер, биржалық дилер, қаржы кеңесшісі, қаржы 

сарапшысы, коммерциялық директор, талдаушы-экономист, сыртқы экономикалық қызмет 

жөніндегі маман. 

Кәсіби қызмет объектілері 

қызмет түріне, көлеміне, меншік нысаны мен қатысушыларының санаттарына (ҚР 

резиденттері мен резиденттері емес) тәуелді емес ұйымдар және фирмалар, қоршаған 

ортаны қорғау ұйымдастыру және табиғатты  ұтымды пайдалану; әр түрлі деңгейдегі жалпы 

білім беру ұйымдары (гимназиялар, колледждер); жобалық және ғылыми-зерттеу 

институттары;, мемлекеттік мекемелер, білім беру мекемелері. 

Кәсіби қызмет түрлері 

- өндірістік-технологиялық;  

- эксперименттік-зерттеу;  

- сервистік-пайдалану;  

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;  

- монтаждық-келтірушілік;  

- есептік-жобалық 

- білім беру. 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- халық шаруашылығы салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге 

қатысу;  

- өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын жүзеге 

асыруды қамтамасыз ету,  

- кәсіпорынды басқару бойынша қызметті жоспарлау мен үйлестіру және фирманың 

нарықтық стратегиясын қалыптастыру;  

- барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды 

әзірлеу, оның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық-

техникалық жабдықтау, логистика, өткізу;  

- жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру, еңбек тиімділігі, нормалау және т. б.;  

- сыртқы экономикалық қызметті жоспарлау және жүзеге асыру;  

- жоспарлауға басшылық жасау, жобалық, жоба алдындағы құжаттамаға оның халықаралық 

стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптама жасау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру;  

- экономикалық талдауды жүзеге асыру;  

- негізгі құралдар мен материалдар бойынша талдау есептерін жүргізу, шығыс баптарын 

нормалау;  



- экономикалық-ұйымдастыру және басқару қызметінің барлық түрлерін бақылауды жүзеге 

асыру;  

- өндіріс және сату үшін қажетті материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша 

есептерді орындау жаңа өнім түрлерін, техника мен технологияны, жаңа өнімдерді игеру. 
Жалпы құзыреттілік 

ЖҚ1 Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру; 

ЖҚ2 Кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін 

пайдалану; 

ЖҚ3 Жауапкершілікті өзіне алу, басқалармен бірге шешімдер әзірлеу және оларды іске асыруға 

қатысу қабілеті, әртүрлі этномәдениеттерге және діндерге төзімділік; 

ЖҚ4 Компромисс таба білу, өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру 

ЖҚ5 Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін қолдануға, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз 

білімдерін қолдануға қабілетті; 

ЖҚ6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім траекториясын құру;  

ЖҚ7 Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру 

ЖК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру 

 
ББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 басқа мамандар үшін өз жұмысының нәтижелерін ұсыну, кәсіби ортада өз позицияларын 

қорғау, ымыралы және балама шешімдер табу, қойылған міндеттерге сәйкес деректерді жинау, 

талдау, өңдеу, есеп нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу 

ON2 арнайы терминология мен лексиканы пайдалану, шығармашылық және перспективалы 

ойлау, кәсіби әдебиеттермен жұмыс істеу, экономикалық жағдайды талдау, өткізілетін 

экономикалық іс-шаралардың салдарын болжау және анықтау; 

ON3 күнделікті жағдайларда өндірістік есептерді шешу үшін математикалық ойлауды қолдану, 

өзінің кәсіби қызметінде статистикалық және математикалық әдістерді қолдану; 

ON4 экономикалық мәселелерді зерттеуге жүйелік тәсіл дағдыларын меңгеру, 

макроэкономикалық нарықтардағы негізгі макроэкономикалық субъектілердің жағдайы мен 

мінез-құлқын талдау; 

ON5 қаржылық құралдарды ұйымның қаржылық жағдайын бағалау және есепке алу үшін 

пайдалану, қаржылық деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің сақталуын 

қамтамасыз ететін тұжырымдамаларды қолдану 

ON6 әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика деректерін талдау және түсіндіру, практикалық міндеттерді шешу кезінде жаңа 

идеяларды генерациялау, экономиканың тиісті саласында талдау, аудит және жобалауды жүзеге 

асыру. 

ON7 жасыл экономиканың жұмыс істеу саласындағы зерттеу міндеттерін өз бетінше шешу, 

әлемдік ауыл шаруашылығының даму үрдістерін, өндірістік күштерді орналастыру 

заңдылықтарын, аймақтар мен қазіргі заманғы елдердің табиғи және шаруашылық-

экономикалық дамуындағы экономикалық заңдардың әрекетін қарастыру 

ON8 коммерциялық ұйымдар қызметінің қаржылық-экономикалық көрсеткіштерінің өзгеру 

үрдістерін анықтау, экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы міндеттерді шешу, 

қазіргі заманғы технологияларды қолдану, Ақпаратты өңдеу, серпінді өзгеретін сыртқы орта 

жағдайында шешімдер қабылдау үшін ұйымдағы техникалық-экономикалық мәселелер мен 

процестерді диагностикалау және талдау. 

ON9 ұсынылған басқару шешімдерінің нұсқаларына сыни бағалау жүргізу үшін материалдық 

өндірістің негізгі салалары өндірісінің негізгі көрсеткіштерін талдау, қабылданған шешімдердің 

әлеуметтік-экономикалық тиімділігі, тәуекелдері мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларын ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу. 



ON10 жалпы пәндер бойынша білімді, дағдыларды (құқықтық, гуманитарлық және т.б.) 

экономист кәсіби қызметінде қолдану. 

 

Білім беру бағдарламасын аяқталғаннан кейін түлектер білуі қажет: 

 

1) экономика саласындағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда білімі мен 

түсінігін көрсете білу; 

2) экономика саласында кәсіби деңгейде білім және түсінігін қолдану; 

3) саласындағы экономика тұжырымдауды дәлелдеу мен проблемаларды шешу; 

4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып пайымдауды 

қалыптастыру үшін  экономика саласында ақпараттарды жинау мен талдауды жүзеге асыру; 

5) экономика саласындағы ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді 

мамандарға және маман еместерге  хабарлау. 



Білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модуль  

атауы 

Цикл, 

компоне

нт 

(МК, 

ВК, ТК) 

Пән 

коды 

Пән/практиканың 

атауы 

 

Қысқаша сипаттама 

Кредитт

ер саны 

Семестр Қалыпта

сатын 

құзырет

тер 

(кодтар) 

Гуманитарлық 

пәндер 

ЖБП 

МК 

КKZТ 

1101 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 
Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі ке-

зеңдері жөнінде объективті тарихи білім береді; 

мемлекеттіліктің және тарихи-мәдени 

үрдістердің қалыптасу және даму проблема-

ларына студенттердің назарын аударады. 

5 1 ЖК 3 

ЖК 5 

ЖБП 

МК 

Fil 

1102 

Философия Пән студенттерде дүниені танудың ерекше 

формасы ретінде философия туралы, оның 

негізгі тараулары туралы, оларды болашақ 

кәсіби қызмет контекстінде зерделеу пробле-

малары мен әдістері туралы біртұтас ұғым 

қалыптастырады. 

5 1 ЖК 3 

ЖК 5 

Жалпы пәндер ЖБП 

МК 

AKT 

2105 

 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Пән ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдіс- 

терін, үрдістерін, цифрлік технологиялар ар-

қылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

сын тұрғысынан бағалау және талдау қабі-

леттерін қалыптастырады. Студенттер ком-

пьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер және 

желілер архитектурасының концептуал-ды 

негіздерін зерделейді; желілік және веб 

қосымшалар әзірлеу концепциялары, ақпа-

раттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралда-ры 

туралы білім алады; заманауи ақпарат-тық – 

коммуникациялық технологияларды қолдану 

дағдылары қалыптасады. 

5 3 ЖК 2 

 

ЖБП 

ТК 

KSZh

KMN 

Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

Пән аясында студенттер мемлекет және 

құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияла-
5 3 ЖК 5 

ON 10 



2109 мәдениет негіздері рын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан 

Республикасы құқығының түрлі салаларының 

негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және 

осы негізде құбылысқа қатысты азамат-тық 

ұстанымды қалыптастырады. 

ЖБП 

ТК 
ETK 

2109 

Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологияны қорғау туралы ойды және  

табиғи экожүйелер мен техносфералардың 

қызмет етуінде қауіпті және төтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін 

қалыптастырады.  

 ЖК 5 

ON 10 

ЖБП 

ТК 

EKN 

2109 

Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 

Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практиикалық дағдыларын қалыптастырады. 

 ЖК 5 

ON 10 

ON 2 

ЖБП 

ТК 
KN 

2109 

Көшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер  

кәсіпорын, аймақ және ел деңгейінде әсер ету 

әдістерін, стильдерін, көшбасшылық 

қасиеттерін қолдану жолымен адамдардың 

мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін  тиімді 

басқару методологиясы мен практикасын 

игереді. 

 

 

ЖК 5 
ON 10 

Қазақ (Орыс) 

тілі  

ЖБП 

МК 

K(O)

T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (Орыс) тілі Пән қазақ тілін шетел тілі ретінде меңгеретіндер 

үшін тілді қолданудың барлық коммуникативтік 

компетенцияларын қалыптастыру арқылы қазақ 

тілінің әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде сапалы игерілуін 

қамтамасыз етеді. 

10 1,2 ЖК 1 

БП 

ВК 

KTIКZ

h 

Қазақ  тілінде іс 

құжатын жүргізу 

Пән студенттерге нормативтік құқықтық 

актілердің ережелерін ескере отырып, 

құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың 

түрлері, олардың деректемелері оқытылады. 

3 3 ЖК 1 

ON 2 



Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін 

қажетті терминологиялық және синтаксистік 

минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту 

тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, 

іс жүргізудің теориялық және практикалық 

аспектілері туралы ақпарат беріледі. 

Шетел тілі ЖБП 

МК 
ShT 

1103(

1,2) 

Шетел тілі Пән жеткілікті деңгейде шеттілдік білім алу 

үрдісінде студенттердің мәдениаралық-

коммуникативті құзыреттіліктерін 

қалыптастырады. 

10 1,2 ЖК 1 

Дене 

шынықтыру 

ЖБП 

МК 
DSh 
1108(1) 

DSh 

1108(2) 

DSh 

2108(3) 

DSh 
2108(4) 

 

 

Дене шынықтыру Пән кәсіби қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз 

ететін  дене шынықтырудың әдіс-тәсілдерін  

мақсатты түрде қолдануды; болашақ еңбек 

қызметінде дене жүктемелеріне, жүйке-

психикалық шиеленістерге және  жайсыз 

факторларға  төтеп беруге үйретеді. 

8 1-4 ЖК 7 

Әлеуметтік-

саяси білім 

модулі 

ЖБП 

МК 

ASM 

1106 

Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасымен белгіленген қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде  білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастырады. 

8 2 ЖК 3 

ЖК 4 

ЖК 5 

ЖК 6 Psi 

1107 

Психология 

Мамандыққа 

кіріспе 

БП 

ЖООК 

МК 

1201 
Мамандыққа кіріспе 

Пән студенттерде "Экономика" білім беру 

бағдарламасы бакалаврының жұмысының 

мазмұнын, экономист жұмысының 

функциялары, мақсаттары мен міндеттерін анық 

түсінуді қалыптастырады. Бұл пән студентті 

отандық кәсіпорындардың негізгі экономикалық 

мәселелерімен және өзінің кәсіби қызметі 

барысында экономист шешетін міндеттермен 

3 1 

 

 

 

 

ON 1 

ON 2 

 



таныстырады. Сонымен бірге бұл пән 

студенттерде оқу жоспарында қарастырылған 

әрбір оқу пәнінің мәнін түсінуді 

қалыптастырады, оның маманды даярлаудағы 

орны мен рөлін түсінуге көмектеседі. Бұл 

студенттердің сабаққа дайындыққа деген 

қызығушылығы мен жауапкершілігін 

арттырады. 

БП 

ЖООК 
 Оқу практикасы 

Практикадан өту барысында практика 

базасымен, оның құрылымымен қызмет 

түрлерімен танысу жүргізіледі.   Оқыту 

процесінде алынған теориялық білімді бекіту 

мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы 

дағдыларын алуды қамтитын бастапқы кәсіби 

құзыреттер пайда болады. 

1 2 

 

 

 

ON 1 

ON 2 

 

Экономикадағ

ы стати-

стикалық 

әдістер 

БП 

ЖООК 

 ME  

1202 

Экономикадағы 

математика 

Пән студенттерде экономикалық есептерді, 

қажет болған жағдайда компьютерлік 

техниканы пайдалана отырып, талдау және 

шешу, экономикадағы, бизнестегі басқару 

есептерін талдау кезінде математикалық 

модельдеу әдістерін қолдану қабілетін 

қалыптастырады. 

5 1 

 

ON 3 

 

БП 

ЖООК 

ESA  

1203 

Экономикадағы 

статистикалық әдістер 

Пән студенттерде қойылған міндеттерге сәйкес 

мәліметтерді жинау, талдау, өңдеу, есептеу 

нәтижелерін талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеу қабілетін 

қалыптастырады. Әр түрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындардың, ведомстволардың және т.б. 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және 

өзге де ақпаратты талдап, түсіндіруді үйретеді, 

кәсіпорынның негізгі және айналым 

қорларының статистикалық көрсеткіштерінің 

көмегімен баға береді. Студенттерге 

5 2 

 

ON 1 

ON 3 

 



экономикалық көрсеткіштердің дұрыстығына 

жауапкершілікті тәрбиелейді. 

 

Экономика 

негіздері 

БП 

ЖООК 

ЕТ 

1204 
Экономикалық теория. 

Пән студенттерге экономика туралы жүйе, 

негізгі түсініктер, категориялар, қоғам мен 

фирманың әлеуметтік-экономикалық дамуының 

заңдары мен заңдылықтары туралы түсінік 

береді, ойлаудың экономикалық бейнесін 

қалыптастырады. Студенттер экономикалық 

жағдайды талдауды, өткізілетін экономикалық 

іс-шаралардың салдарын болжауды және 

айқындауды, ситуациялық және практикалық 

есептерді шешуде Экономикалық теория білімін 

қолдануды, экономикалық мәселелерді 

зерттеуге жүйелік тәсілдемені меңгеруді 

үйренеді. 

4 2 

 

 

 

 

ON 1 

ON 4 

 

 

 

 

БП  

ЖООК 
EIT 

2205 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 

Пән студенттерге әртүрлі экономикалық 

теориялармен, әртүрлі тарихи кезеңдердегі 

ғалымдардың көзқарастарының жүйелерімен 

танысуға, негізгі заманауи экономикалық 

ұғымдардың, категориялар мен экономикалық 

тәуелділіктің түрлі түсініктерін қарастыруға 

мүмкіндік береді. Пән барлық экономикалық 

пәндерді оқу кезінде негізгі ретінде тану үшін 

қажет 

5 3 

 

 

 

ON 2 

ON 10 

 

 

 

 

БП 

ЖООК 
Mik 

2206 
Микроэкономика  

Пән негізгі нарықтық субъектілердің-үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мазмұнын 

- экономикалық ресурстардың шектелуі 

жағдайында зерттейді, үй шаруашылықтары мен 

фирмалардың экономикалық мінез-құлқының 

мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық 

өзара қарым-қатынасын түсінуге, олардың баға 

белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-

5 3 
 

ON 5  



қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды. Әр 

түрлі нарықтық құрылымдардағы фирманың 

мінез-құлқының ерекшелігін, сондай-ақ Еңбек, 

жер, капитал және ақпарат сияқты әртүрлі 

экономикалық ресурстар нарықтарының 

ерекшеліктерін қарастырады. 

БП 

ЖООК 

Mak 

2209 
Макроэкономика  

Бұл пән негізгі макроэкономикалық агенттердің 

өзара байланысын; Ұлттық шоттар жүйесіне 

негізделген макроэкономикалық 

көрсеткіштердің жиынтығын; 

Макроэкономикалық тепе-теңдік модельдерін: 

"AD-AS", "Кейсиандық крест", "IS-LM"; тепе-

теңдік күйінен ауытқудың себептері мен 

нысандарын; сыртқы әлем секторының ел 

экономикасына әсерін; жабық және ашық 

экономика жағдайында экономиканың қызмет 

ету ерекшеліктерін зерттеу саласында кәсіби 

білім мен іскерлікті қалыптастырады. 

5 4 

 

 

 

 

ON 4 

 

БП 

ЖООК 
  Өндірістік практикасы 

Өндірістік тәжірибе студенттерде теориялық 

оқу-практикалық оқытудың нәтижелерін бекіту 

және нақтылау, студенттердің берілетін 

мамандық бойынша практикалық жұмыстың 

іскерліктері мен дағдыларын меңгеруін 

қалыптастырады. практикалық іс-әрекет 

барысында алынған нәтижелерді жинақтау және 

бағалау. Кәсіби қызметті талдау, жоспарлау 

және ұйымдастыру қабілеті, басқарушылық 

шешімдердің нұсқаларын әзірлеу және оларды 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдері 

негізінде таңдауды негіздеу қабілеті 

3 4 

 

 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 7 

ON 8 



ЖООК 

БП 

ЖООК 

BE 

2207 
Бухгалтерлік есеп 

Пән кәсіпорын қызметінің негізгі санаттарының 

мазмұнын оқытады. Студенттерде бастапқы 

ақпараттық Материалды өңдеу дағдыларын 

қалыптастырады, талдайды және оны талап 

етілетін нысанда ұсынады, ақша қаражатының 

есебін жүргізеді, ұйымның бухгалтерлік есеп 

шоттарының жұмыс жоспарын жасайды және 

оның негізінде бухгалтерлік сымдарды 

қалыптастырады, есеп беру кезеңіндегі 

шаруашылық қызметінің нәтижелерін 

бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетеді, 

бухгалтерлік және статистикалық есеп беру 

нысандарын, салық декларациясын 

құрастырады. 

5 3  

 

 

 

 

ON 5 

 

БП   

ТК 

MM 

2210 

Менеджмент және 

маркетинг  

Пән менеджмент және маркетинг саласында 

теориялық білімді қалыптастырады; 

менеджмент функцияларын орындау және ұйым 

қызметінде маркетинг принциптерін қолдану 

дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді; 

менеджмент әдістерін, шешімдерді қабылдау 

механизмдерін, тиімді маркетингтік қызметті 

ұйымдастыру принциптері мен құралдарын 

меңгеруге мүмкіндік береді; маркетингтік 

қызметті ұйымдастыруда және ұйымның 

басқару қызметінің тиімділігін бағалауда 

құзыреттілікті дамытады. 

5 4 ON 9 

БП   

ЖООК 

Kar 

2211 
Қаржы 

"Қаржы" пәні студенттердің қаржылық 

категорияларды, ұғымдарды, терминдерді, 

олардың жіктелуін меңгеруде теориялық және 

практикалық дайындығын, әлеуметтік-

экономикалық үрдістердегі қаржы мәні мен 

орнын қалыптастырады және қамтамасыз етеді. 

Студенттер негізгі қаржы категорияларының 

5 4 
ON 5 

 



теориясын меңгереді; қаржы механизмін жан-

жақты зерттейді; әр түрлі шаруашылық 

субъектілерінің бастапқы буындарында және 

сыртқы экономикалық байланыстар саласында 

қаржы әрекетінің ерекшелігін меңгереді. 

Институционал

дық экономика 

және 

кәсіпкерлік 

КП/ЖО

ОК 

UE 

3301 
Ұйым экономикасы 

Бұл пән қоғамға айналмайтын игіліктерді құру 

және тарату мақсатында материалдық және 

материалдық емес ресурстарды тиімді 

пайдалану әдістері мен ережелерінің басқару 

және ұйымдастыру нысандарының кең спектрін 

қамтиды. Ұйымдағы әлеуметтік-экономикалық 

мәселелер мен үдерістерді диагностикалау мен 

талдауға, ұйымдастыру-басқару шешімдерін 

табуға қабілетті және олар үшін жауапты болуға 

дайын 

5 5 

 

 

ON 5 

ON 8  

КП/ЖО

ОК 

Kas 

3302   
Кәсіпкерлік 

Бұл пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби 

білім мен іскерлікті қалыптастырады. Ұлттық 

экономикада кәсіпорындар мен ұйымдардың 

кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. 

Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен 

біліктілігі кәсіпорындардың әлеуметтік - 

экономикалық ресурстарын, Ұлттық экономика 

жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. Студенттер 

бизнес-жоспар құрып, өміршеңдігін немесе 

жаңа бизнес-тұжырымдамалардың 

мүмкіндіктерін анықтауды, өз жобаларын 

ұсынуды үйренеді. 

5 6 

 

 

 

 

ON 7 

ON 2 

 

КП/ЖО

ОК 

IE 

3303 

Институционалдық 

экономика 

Қазіргі институционалдық теорияның негізгі 

бағыттары мен нәтижелері ашылады. 

Институттардың теориясы, әлеуметтік желілер 

теориясы және оның институттарды талдауға 

қосымшалары, Трансакциялық шығындар 

5 6 

 

 

 

ON 3 

ON 8 



теориясы, келісімшарттарды экономикалық 

талдауға әртүрлі тәсілдер сипатталады. 

Көптеген тұжырымдамалар сипаттама 

деңгейінде де, модельдік деңгейде де 

ұсынылған, бұл материалды көпшілік 

оқырмандар үшін қолжетімді және тиімді етеді 

 

 

 

КП/ЖО

ОК 
 Өндірістік практикасы 

Практикада студент практикалық іс-әрекет 

барысында алынған нәтижелерді жинақтау мен 

бағалаудың экономикалық пәндері бойынша 

алған теориялық білімдерін бекітеді және 

тереңдетеді. Қойылған экономикалық 

міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді 

жинауды, талдауды және өңдеуді жүзеге 

асыруға қабілетті, бастапқы деректерді жинауға 

және талдауға қабілетті, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін қажет. 

5 7 

 

 

 

 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

«Қазіргі экономика» білім беру траекториясының модулі 

Халықаралық 

экономика 

БП/ТК 
TPE 

2212 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

"Табиғатты пайдалану экономикасы" пәнінің 

мазмұны студенттерді табиғатты пайдалану, 

табиғатты тиімді пайдалану жолдары және осы 

саладағы ғылыми-техникалық прогресс, 

қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық 

тәжірибесі туралы қажетті теориялық білім 

алуға бағыттайды. 

5 4 

 

 

ON 7 

 

БП/ТК 
EA 

3213 

Экономикалық 

әлеуметтану 

Пән әлеуметтік-экономикалық үдерістердің 

барлық жиынтығын — олар нарықтарға немесе 

мемлекеттерге, үй шаруашылықтарына немесе 

жеке адамдарға қатысты ма-түсіндіруге 

мүмкіндік береді. Экономикалық социологияға 

кіріспе. Шаруашылық мотивация және 

рационалдықтың түрлері. Нарық шаруашылық 

5 5 

 

 

 

ON 10 

ON 9  



формасы ретінде. Еңбек процесі. Қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық құрылымы. 

Әлеуметтік стратификация. Өмір тіршілігінің 

әртүрлі салаларында экономикалық білім 

негіздерін пайдалану, әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен бейтараптығы мен ғылыми 

объективтілігі бар процестерді талдау. 

БП/ТК 
НЕ 

3214 

Халықаралық 

экономика 

"Халықаралық экономика" пәні халықаралық 

өндіріс, тауарлар мен қызметтер алмасу, 

өндірістік факторлардың қозғалысы, валюталық 

курстарды және мемлекеттердің Халықаралық 

экономикалық саясатын қалыптастыру, 

жаһандану жағдайында әлемдік нарықтардағы 

операциялармен байланысты басқару 

міндеттерін шешу қабілеті саласындағы әртүрлі 

елдердің шаруашылық субъектілерінің өзара іс-

қимыл заңдылықтарын зерттеуге арналған. 

5 5 

 

 

ON 6 

 

Аналитикалық 

экономика 

және бизнес 

БП/ТК 
EOZ 

2215 

Экономикадағы 

операцияларды зерттеу 

Оңтайлы шешімдерді қабылдаудың 

математикалық модельдерін құру, әзірлеу және 

қолдану. Операцияларды зерттеуді дамыту 

ғылыми-техникалық прогреспен және 

техниканың күрделене түсуімен, адам 

қызметінің түрлі салаларында жүргізілетін іс-

шаралар ауқымының едәуір ұлғаюымен, оларды 

іске асыруға арналған материалдық және 

уақытша ресурстар шығындарының тепе-тең 

емес өсуімен; басқару саласында есептеу 

техникасы мен математикалық әдістерді кеңінен 

енгізумен тығыз байланысты. 

5 4 

 

ON 3  

 

БП/ТК 
BZhN 

3216 

Бизнес-жоспарлау 

негіздері 

Пән студенттерде кәсіпорынның (фирманың) 

бизнесін жоспарлау мәнін талдау және болашақ 

мамандардың инвестицияны талдау әдістемесі 

және оны практикалық қызметте пайдалану 

5 5 

 

ON 1 

ON 2  

ON 7  



саласындағы білімдерін, іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру. Бизнес-жоспарлау 

саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, 

кәсіпорынды дамытудың әртүрлі нұсқаларын 

бағалау үшін кәсіпорын қызметін жоспарлау 

рөлін негіздеу; 

БП/ТК 

EMK

M 

3217 

Экономикадағы мінез-

құлық модельдері 

Мінез-құлық экономикасы адамдар мен 

компаниялардың экономикалық шешімдер 

қабылдауына эмоциялық, когнитивтік және 

әлеуметтік факторлардың әсер ету 

ерекшеліктерін, сондай-ақ осы шешімдердің 

нарыққа әсерін зерттейтін экономика саласы 

болып табылады. Мінез-құлық экономикасы 

рационалды таңдау шекарасын іздеуге 

ұмтылады және мінез-құлық үлгілерін зерттейді, 

себебі ол бихевиоризм деп аталатын мінез-

құлық туралы психологиямен және ғылыммен 

өте тығыз байланысты екенін атап өтуге болады. 

5 6 

 

 

ON 3 

ON 4 

 

БП/ТК 
BB 

3218 
Бизнесті бағалау 

Бұл пән жаңа нарықтық позициялардан 

жоспарлаудың теориялық және практикалық 

негіздерін, негізгі түрлерін, әртүрлі меншік 

нысанындағы қазіргі кәсіпорындарда 

жоспарлаудың әдістері мен принциптерін, 

кәсіпорынның соңғы мақсаттарына жету үшін 

шектеулі өндірістік ресурстарды тиімді 

пайдалану нормативтері мен көрсеткіштерін, 

нарықтық жүйеде бар маңызды жоспарлы-

экономикалық механизмдердің, әдістердің 

теориялық және тәжірибелік негіздерін оқытуды 

қарастырады. 

5 6 

 

 

ON 1 

ON 2  

ON 7 

Инновациялық 

экономика 

теориясы 

КП/ТK 
KIK  

4304 

Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі 

Нақты экономика саласына инвестицияларды-

өндірістің, экономиканың инфрақұрылымдық 

салаларын дамытуға қызмет көрсетудің мәнін, 

5 7 
 

 

 



қажеттілігі мен шарттарын, сондай-ақ 

экономикалық реттеу объектісі ретінде 

инвестициялардың сипаттамасын, 

инвестицияланған жобалардың тиімділігін 

қаржылық бағалауды, қаржылық 

инвестициялардың экономикалық мазмұны мен 

мақсатын қарастырады, бұл кешен студенттерге 

пән бойынша теориялық білім алуға ғана емес, 

сонымен қатар инвестициялардың қазіргі 

жағдайын талдау, бағалы қағаздар портфелін 

басқару мәселелері бойынша өзін тексеруге 

мүмкіндік береді. 

 

ON 3 

ON 6 

 

КП/ТK 
IKEU

4305 

Инновациялық қызмет 

экономикасы мен 

ұйымдастырылуы 

 

 

 

 

Инновациялық процестің экономикалық-

ұйымдастырушылық мазмұны өте көп қырлы 

және инновациялық процестің нәтижесі ретінде 

инновацияның мазмұнын, олардың 

ынталандыру себептерін, кәсіпорын қызметінің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне 

әсерін, сондай-ақ инновациялық қызметті іске 

асырудың ұйымдастырушылық нысандарын, 

инновациялар менеджменті мен осындай түрдегі 

қызметті мемлекеттік реттеуді ашатын білім 

жүйесін білдіреді. 

3 7 
 

ON 6 

ON 9 

КП/ТK 

EDK

T 

4306 

Экономикалық 

дамyдың кластерлік 

теориясы 

Қазіргі заманғы экономикада компаниялардың 

активтерін басқарудағы кластерлік тәсіл Елеулі 

нарықтық билікке ие емес, бірақ бірлескен 

жобаларды табысты іске асыруға орнатылған 

сенімді қатынастар базасында қабілетті шағын 

және заңды тәуелсіз компаниялардың өзара іс-

қимылының кең таралған тәсіліне біртіндеп 

айналып, барынша танымал болып келеді. 

Кластерді дамытудың белгілі бір кезеңінде 

активтерді басқару жөніндегі өкілеттіктер 

5 7 

 

ON 1 

ON 3 

ON 5 

 



берілетін қауымдастық құру біртіндеп мүмкін 

болады; кластер сол кезде оның 

қатысушыларынан жеткілікті дамыған орта 

кәсіпорындарды қалыптастыра отырып, ҒЗТКЖ-

ға көбірек қаражат жұмсауға мүмкіндік алады. 

КП/ЖО

ОК 
 

Өндірістік практикасы 

Диплом алды 

практикасы 

Кәсіби құзыреттілікті бекітуге, практикалық 

дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алуға, 

студенттер алатын мамандық бойынша 

практикалық жұмыс іскерліктері мен 

дағдыларын меңгеруіне, тәжірибелік қызмет 

барысында алынған нәтижелерді 

қорытындылауға және бағалауға мүмкіндік 

береді. 

12 8 

 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

Аймақ және 

сала 

экономикасы 

БП/ТК 
AE  

4219 
Аймақтық экономика  

Бұл пән кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырып, 

оны оқу кезінде студенттер ұлттық экономика 

қатынастарының біртұтас жүйесіндегі аймақтардың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын, экономиканы 

реформалауды және оның одан әрі тұрақтануы мен 

тұрақты дамуы белгілі бір аймақтық факторлармен, 

жағдайлармен тығыз байланысты. 

3 7 

 

ON 9 

КП/ТК 
SNE 

4307 

Салалық нарықтың 

экономикасы 

 

Бұл пән студенттердің нарықтық құрылымның 

қалыптасу заңдылықтарын, фирмалардың 

стратегиялық қызметтің өзара тәуелділігін және 

нарықтардың қызмет етуінің нәтижелілігін 

зерттейтін кәсіби білім мен іскерлікті 

қалыптастырады. Әлеуметтік-экономикалық 

үдерістер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистиканың деректерін талдау және 

интерпретациялау, әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштердің өзгеру үрдісін қалыптастырады 

5 7 
ON 1 

ON 5 

Кәсіпорын 

шығындарын 

жоспарлау 

және болжау  

КП/ТК 

KShB

Zh 

4308 

Кәсіпорын 

шығындарын болжау 

және жоспарлау 

Бұл пән жаңа нарықтық позициялардан 

жоспарлаудың теориялық және тәжірибелік 

негіздерін, негізгі түрлерін, әр түрлі меншік 

түріндегі қазіргі кәсіпорындарда жоспарлаудың 

5 7 

 

 

ON 4 



әдістері мен принциптерін, кәсіпорынның 

мақсаттарына жету үшін шектеулі өндірістік 

ресурстарды тиімді пайдалану нормативтері мен 

көрсеткіштерін, нарықтық жүйеде бар маңызды 

жоспарлы-экономикалық механизмдердің 

теориялық және тәжірибелік негіздерін оқытуды 

қарастырады. 

КП/ТК 
OUТ 

4309 

Өндірісті ұйымдастыру 

теориясы 

Нарықтық қатынастарды дамыту мен тереңдетудің 

қазіргі жағдайы өндірісті ұйымдастырудың 

теориялық дағдыларын меңгеру қажеттілігін 

көрсетеді. Экономиканың барлық салаларының 

кәсіпорындарында жұмыс істейтін кез келген 

деңгейдегі менеджер менеджменттің функциялары 

мен қағидаттарын зерделеу негізінде негізгі өндірісті 

және өндірістік инфрақұрылымды ұйымдастыру, 

жоспарлау мәселелері бойынша елеулі теориялық 

дайындықтан өтуі тиіс. Қортытындылағанда, 

кәсіпорындағы менеджмент деңгейі оның нарықтық 

жағдайлардағы бәсекеге қабілеттілігін анықтайды. 

5 7 

 

 

 

 

ON 2 

 

 «АӨК экономикасы» модульдерінің білім траекториясы 

Жасыл 

экономика 

және әлемдік 

шаруашылық  

БП/ТК 
ZhE 

2212 
Жасыл экономика  

"Жасыл өсу" тұжырымдамасы экологиялық 

және экономикалық саясатты интеграциялаудың 

маңыздылығын атап көрсетеді, бұл ретте табиғи 

байлықтардың саны мен сапасына "тұрақсыз" 

жүктеме жасамай, экономикалық өсудің жаңа 

әлеуетті көздерін анықтауға мүмкіндік береді. 

"Жасыл" экономикаға көшу экономикалық 

құралдарды, жасыл экономиканың жұмыс істеуі 

саласындағы зерттеу міндеттерін шешуді өз 

бетінше жүзеге асыру қабілетін қамтитын 

шаралардың кең ауқымын қолдануды талап 

етеді 

5 4 

 

 

 

ON 7 

 

БП/ТК 
HEK3

213 

Халықаралық 

экономикалық 

Пән болашақ мамандардың халықаралық 

экономикалық қатынастардың түрлері мен 
5 5 

ON 6 

 



қатынастар  эволюциясы туралы теориялық білімдерін және 

әлемдік шаруашылықтың жаһандануы 

жағдайында әлемдік шаруашылық 

байланыстағы күрделі құбылыстарды талдаудың 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

БП/ТК 
AASh 

3214 

Әлемдік ауыл 

шаруашылығы 

Пән әлемдік ауыл шаруашылығының даму 

тенденциялары, өндірістік күштердің орналасу 

заңдылықтарын, экономикалық заңдардың іс-

әрекеттері, аймақтар мен қазіргі әлем елдерінің 

табиғи және шаруашылық-экономикалық 

дамуы, эндогенді және экзогенді факторлардың 

әсерінен өзара әрекет ететін институттардың 

жиынтығы ретінде түсініктерді 

қалыптастырады. 

5 5 

 

 

ON 7 

 

 

 Кәсіпкерлікті 

қызметті 

ұйымдастыру 

БП/ТК 
ES  

2215 
Экономикалық саясат 

"Экономикалық саясат" пәні халықаралық 

өндіріс, тауарлармен және қызметтермен 

алмасу, өндірістік факторлардың қозғалысы, 

валюталық курстарды және мемлекеттердің 

халықаралық экономикалық саясатын 

қалыптастыру саласындағы әртүрлі елдердің 

шаруашылық субъектілерінің өзара іс-қимыл 

заңдылықтарын зерттеуге арналған. 

5 4 

 

 

ON 4 

ON 6 

 

БП/ТК 
KSE 

3216 

Қоғамдық сектор 

экономикасы  

Курс микроэкономиканың теориялық 

құралдарын, оның ішінде әл-ауқат теориясын 

қолдануға, нарықтың кемшіліктерін талдауға, 

ресурстарды орналастыруға және табысты 

бөлуге жұмсалатын қоғамдық кірістер мен 

шығыстардың қызметіне арналған. Уақыттың 

бір бөлігі қоғамдық сектор экономикасының 

кейбір тәжірибелік аспектілерін зерттеуге 

бөлінген. 

5 5 

ON 8 

ON 9 

БП/ТК KShK Кәсіпорынның Осы пәнді оқу кезінде студенттер ұйымдарды 5 6  



ET 

3217 

шаруашылық қызметін 

экономикалық талдау 

басқарудың маңызды функциясы ретінде 

шаруашылық қызметті талдау туралы тұтас 

түсінік алады, экономикалық талдаудың негізгі 

әдістерін түсіну және оларды басқару 

шешімдерін қабылдау үрдісінің әртүрлі 

сатыларында қолдану, өндірістік-шаруашылық, 

қаржылық және инвестициялық қызметтің 

әртүрлі бағыттарын талдау және бағалау 

бойынша практикалық дағдыларды алу. 

 

ON 3 

ON 4 

 

БП/ТК 
AB 

3218 

Агробизнесті бағалау 

 

 

Бұл пән жаңа нарықтық позициялардан 

жоспарлаудың теориялық және практикалық 

негіздерін, негізгі түрлерін, әр түрлі меншік 

түріндегі қазіргі кәсіпорындарда жоспарлаудың 

әдістері мен принциптерін, кәсіпорынның соңғы 

мақсаттарына жету үшін шектеулі өндірістік 

ресурстарды тиімді пайдалану нормативтері мен 

көрсеткіштерін, нарықтық жүйеде бар маңызды 

жоспарлы-экономикалық механизмдердің 

теориялық және тәжірибелік негіздерін оқытуды 

қарастырады. Өнімнің сапасын қамтамасыз 

етуге арналған шығындарды бағалауды жүргізу 

және перспективалы , бәсекеге қабілетті өнімді 

шығару мен іске асырудың бизнес-жоспарларын 

құрау. 

5 6 

 

 

 

ON 1 

ON 2 

ON 7 

Инвестиция-

инновациялық 

қызмет 

КП/ТК 

AOКI

KN 

4304 

АӨК инвестициялық 

қызметінің негіздері 

АӨК-ге инвестиция салу-өндіріс құралдарының 

жай немесе кеңейтілген өсімін молайту процесі, 

сондай-ақ экономикалық объектілер мен 

процестерге, агроөнеркәсіптік кешендегі 

экономикалық қызмет түрлеріне 

инвестицияларды жүзеге асыру, халықтың 

материалдық және рухани игіліктерді, 

қызметтерді талап етуге, жалпы адамның, 

отбасының, ұжымның, топтардың, қоғамның 

5 7 

ON 6 

ON 7 

 



түпкілікті сұраныстарын қанағаттандыруға 

тікелей байланысты қойылған тапсырыстарға 

сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге 

арналған құрал-жабдықтарды таңдау, есептеу 

нәтижелерін талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеу қабілеті 

КП/ТК 

AOKI

N 

4305 

АӨК инновация 

негіздері 

Пән еңбек өнімділігін арттыруға, 

кәсіпорындардың еңбек және техникалық 

әлеуетін тиімді пайдалануға, сонымен қатар 

ауыл шаруашылығының барлық салаларының 

тиімді өмір сүруіне қажетті ғылым мен 

техниканың жетістіктерін зерттейді. Қазіргі 

ғылыми жетістіктерді сыни талдау және 

бағалау, зерттеу және практикалық міндеттерді 

шешу кезінде жаңа идеяларды жасау, 

әдіснамалық құралдарды қолдану, 

экономикалық ғылымның тиісті саласында 

талдау, аудит және жобалауды жүзеге асыру 

қабілетін зерттейді 

3 7 

 

ON 3 

ON 8 

 

КП/ТК 

EME

AT 

4306 

Еңбекті мөлшерлеу 

және еңбекақы төлеу 

Пән еңбекті нормалау мен төлеудің мәні мен 

ұйымдастырылуы мәселелерін қамтиды. Бұл 

курс студенттерге әр түрлі меншік түріндегі 

кәсіпорындарда, экономика салаларында еңбекті 

нормалау, ұйымдастыру және төлеу процестерін 

тереңірек зерттеуге мүмкіндік береді. 

Ұйымдастыру - басқару шешімдерін табу 

қабілеті және қабылданатын шешімдердің 

әлеуметтік маңыздылығы тұрғысынан олар үшін 

жауапкершілік алуға әзірлігі, ұйымдастыру 

құрылымдарын жобалау қабілеті, ұйымдардың 

адам ресурстарын басқару стратегияларын 

әзірлеуге қатысу, іс-шараларды жоспарлау және 

жүзеге асыруды зерттейді 

5 7 
ON 5 

 



КП/ЖО

ОК 
  

Өндірістік практикасы 

Диплом алды 

практикасы 

Өндірістік тәжірибе студенттерде теориялық 

оқу-практикалық оқыту нәтижелерін бекіту 

және нақтылау, студенттердің алатын 

мамандығы бойынша практикалық жұмыс 

дағдысын меңгеруін, тәжірибелік қызмет 

барысында алынған нәтижелерді жинақтау және 

бағалауды қалыптастырады. Диплом алдындағы 

тәжірибе студенттердің таңдаған біліктілік 

жұмысы тақырыбы бойынша қажетті ақпаратты 

жинау, жүйелеу және талдау, зерттеу объектісі 

мен пәнін анықтау, дипломдық жұмысының 

егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеу, ұйым 

қызметіндегі оң және теріс факторларды 

анықтау, дипломдық жұмысы үшін ақпаратты 

өңдеу кезінде есептеу техникасы мен 

ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы 

құралдарын таңдауды қалыптастырады 

12 8 

ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

АӨК 

экономикасы 

БП/ТК 
SEKU

4219 

Сыртқы экономикалық 

қызметті ұйымдастыру 

Пән мынадай сұрақтарды қарастырады: 

халықаралық коммерциялық операциялар: мәні, 

мазмұны және түрлері. Халықаралық сауда 

мәмілелерін дайындау, келісім-шарттық 

бағаларды талдау және есептеу. Сыртқы сауда 

келісімшарттарының негізгі талаптары. Әлемдік 

нарықтағы сауда делдалдық операциялар. 

Сыртқы сауда құжаттарының түрлері. Шетелдік 

серіктес үшін коммерциялық ұсыныстар мен 

сұраныстарды дайындау. Қоғамда болып 

жатқан экономикалық процестерді түсіну , 

Қазақстандық және әлемдік экономиканың даму 

үрдістерін талдау қабілеті 

3 7 

 

 

 

 

 

ON 6 

 

КП/ТК 

AOK

E 

4307 

АӨК экономикасы 

Бұл курс келесі мәселелерді зерттеуге арналған: 

өндіріс факторларының жалпы сипаттамасы. 

Табиғи ресурстар. Еңбек ресурстары. 

5 7 
 

 

ON 4 



Материалдық ресурстар. Күрделі салымдар. 

Өндірістің мамандануы. Өндіріс өлшемдері. 

Экономикалық тиімділіктің мазмұны. Аграрлық 

өнім өндірісі. Өндіріс шығындары. Аграрлық 

маркетинг. Аграрлық өндірістегі бизнестің 

қалыптасу және даму тетіктері. Ауыл 

шаруашылығы ұйымының негізгі өндірістік 

ресурстарының құндық бағасын анықтау 

ON 8 

 

Экономикалық 

жоспарлау 

КП/ТК 
AEZh 

4308 

Әлеуметтік –

экономикалық 

жоспарлау 

Бұл пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби 

білім мен іскерлікті қалыптастырады.  

Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі 

ұғымдары, көрсеткіштері мен санаттары, 

мемлекет экономикасына әсер етудің негізгі 

әдістері мен құралдары елдің экономикалық 

саясатын іс жүзінде іске асыруда осы ықпал ету 

шараларын іс жүзінде қолданудың міндетті 

компоненті болып табылады. Әр түрлі 

нарықтарда экономикалық агенттердің әрекет 

ету стратегиясын әзірлеу; экономикалық саясат 

саласындағы іс - шараларды бағалау және микро 

және макро-деңгейде стратегиялық шешімдер 

қабылдау үшін аналитикалық материалдарды 

дайындау қабілетін зерттейді. 

5 7 

 

 

 

 

ON 4 

ON 9 

 

КП/ТК 
OSE 

4309 

Өндірістік сфераның 

экономикасы 

Пән әр мемлекеттің экономикалық қызметінің 

негізін – материалдық өндірісті зерттейді. Елдің 

бәсекеге қабілеттілігі мен экономикалық 

қауіпсіздігі дәл осы ортада қалыптасады. 

Студенттер салалардың тарихы мен 

экономикалық дамуының нақты деңгейімен 

танысады, материалдық өндірістің негізгі 

салаларының өндірісінің негізгі көрсеткіштерін 

талдауды үйренеді. 

5 7 

 

 

ON 8 

ON 9 

 

Вариативтік БП/ТК 3220 1 Пән  5 5  



модуль (Minor) БП/ТК 3221 2 Пән  5 5  

Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП/ТК 3222 1 Пән  5 6  

БП/ТК 3223 2 Пән  5 6  

Қорытынды 

аттестаттау 

ҚА  Дипломдық жұмысты, 

дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Экономиканы дамытудағы заманауи үрдістер 

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 әр түрлі 

пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіре 

алады. Қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды тарта отырып, ақпараттық-

аналитикалық және ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу алады. 

 

 

12 

 

 

8 

ON 1 

ON 2 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

ЖК1 

ЖК2 

ЖК5 

ЖК 

Қорытынды 240   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


