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Қысқаша аннотация 
 

 

«Нархоз Университеті» АҚ 2018 жылы қабылданған күндізгі оқыту 

нысаны бакалавриат білім беру бағдарламаларында негізгі біліктілік аясынан 

тыс құзыреттілік қалыптастыратын пәндер ұсынылған (MINOR). Бұл 

құзыреттілік білім алушының кәсіби және жеке дамуына қосымша болып 

табылады.  

 

KZ кредиттері МЖМБС 2018 жылғы 24 академиялық кредитке сәйкес, 

МЖМБС 2016 жылғы 16 кредитке тең MINOR-пәндері жекеленген байланысы 

бар төрт пәннен тұратын топтарда ұсынылған.  

 

Пәндер оқытудың екінші жылының күзгі семестрінде ұсынылып, келесі 

төрт семестр бойы оқытылады.   

 

Студенттер үшін MINOR пәндерін таңдау еркіндігі бола тұра, кейбір 

білім беру бағдарламалары (мамандықтар) үшін MINOR сипаттамасында 

көрсетілгендей қолжетімділігі бойынша шектеулер бар.  Сол себепті әр білім 

беру бағдарламалары (мамандықтар) үшін жеке MINOR курстарының 

жиынтығы ұсынылады. MINOR курсының білім беру бағдарламаларына 

қолжетімділігі туралы жиынтық ақпарат осы каталогтың Қосымшасында 

берілген.   

 

Білім алушы MINOR топтарында ұсынылған сипаттамамен мұқият 

танысып, өз мамандығы үшін қолжетімдісін таңдап, тіркелуі қажет.  
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1. АССOUNTING 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 50; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; 

Туризм; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 

 

1 пән: «Қаржылық есеп» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Кәсіпорынның қаржылық есептілігін оқып білу және түсіну кәсіпкерлерге, 

инвесторларға, компания қызметкерлеріне, салық органдарына және әрбір адамға маңызды 

болып келеді. Қаржылық есепті оқып шығу үшін, ең алдымен, ол қалай құрастырылғанын 

түсіну керек. 

Аталған пән Қаржылық Есептіліктің Халықаралық Стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес 

қаржы есептілігін дайындауды және қаржылық есептіліктің жекелеген элементтерін есепке 

алуды  үйретеді. Осы курсты аяқтағаннан кейін студент қаржылық есептілік, бухгалтерлік 

және атап айтқанда, кәсіпорындағы қаржылық есеп, есепке қойылатын талаптарды, 

компания активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының құрамы мен сапалық 

мазмұнын білетін болады.   

Күтілетін нәтижелер: ұйымдарда қаржылық есептілікті ұсыну мен активтерді, 

міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды бағалаудың жалпы қабылданған 

қағидаларын; қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарын біледі. 

Қолдана біледі: қаржы есептілігін ұсыну үшін бухгалтерлік есеп қағидаларын білу жүйесін 

пайдалануды; ҚЕХС сәйкес дайындалған қаржылық есептілікті оқып білуді. Дағдылары 

бар: активтерді, міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды тану, 

бағалау; бухгалтерлік деректер негізінде қаржылық есептілікті дайындау. 

 

2 пән: «Басқару есебі» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Басқару есебі қызмет барысының тиімді дамуы мен ұсталымдарды оңтайландыру 

барысында басқару шешемін қабылдауға қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету және 

қолда бар қорларды тиімді үлестіру сұрақтарына жауап береді. Негізгі басымдылық 

шығындар есебі мен тауарлардың өзіндік құнына арналған. Өзіндік құн түсінігінсіз 

кәсіпорынның шығарған өнім сұрыптамасының қайсысы табыс әкелетіні, ал қай өнім зиян 

әкелетінін, шығындарды дұрыс таратылуы мен тауарлар бағасы туралы шешімін қабылдау 

мүмкін емес. Сол себепті, басқару есебі шешім қабылдау барысында табысқа баға беруіне 

сәйкес өзіндік құнның калкуляциясы мен шығындар есебі әдісінің таңдауға мүмкіндік 

береді.  

Күтілетін нәтижелер: негізгі шығындар жіктемесі мен шығыстардың шығындар 

айырмашылығын түсінуге; өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен шығындардың 

таратудың әдісін біледі. Қолдана біледі: шығындарды жіктеу; үстеме шығындарды дәстүрлі 

және қадамдық әдісімен тарату; өнімнің өзікдік құнын калькуляциялаудың классикалық 

және заманауи әдісі. Дағдылары бар: өз бетінше өзіндік құнның калькуляциясы әдісін 

қолдану, таңдау және нақты жағдайды талдау жұмыстарын жасай білуі.  

 

3 пән: «Қаржылық есептіліңтің халықаралық стандарттары» - 4 кредит        

Пререквизит: Қаржылық есеп   

Пәннің сипаттамасы. Пәннің мақсаты стандарттардың теориялық мазмұнын және 

олардың ХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыру әдістемесінде тәжірибелік 

қолдануын ашып көрсету. 



5 
 

Мазмұны: ХҚЕС-ті құру тарихы. Бухгалтерлік есеп жүйесінің әдістемесінде ХҚЕС-

тің рөлі мен маңызы. ХҚЕС-қа өту мақсаттары. ХҚЕС-ті әлемнің әр түрлі елдерінде 

қолдануы. ХҚЕС қағидалары. Қаржылық есептілік мақсаттары және оның элементтері. 

Қаржылық есептілікті жасау үшін қолданылатын негізгі жорамалдар. Қаржылық 

есептіліктің негізгі сипаттамалары. Қаржылық есептіліктің элементтерін мойындаудың 

негізгі белгілері. Активтер, міндеттемелер, капитал. Кірістер мен шығындар 

классификациясының негізгі белгілері. Қаржылық есептілік элементтерін мойындаудың 

негізгі белгілері. Құрылыс келісім шарттарын біріктіру. Құрылыс келісім шарттарын бөлу. 

Құрылыс келісім шарттары бойынша түсім. Құрылыс келісім шарты бойынша кірістер мен 

шығындарды мойындау.   

Күтілетін нәтижелер: ХҚЕС-тің негізгі қағидаларын, олардың сипаттамаларын; 

отандық және шет ел компанияларының бұл стандарттарды енгізу және қолдану теориясы 

мен тәжірибесін біледі. Пәннен алынған білімін тәжірибелік қызметте қолдану және ҚР-

ның нормативтік-құқықтық базасына сәйкес компаниялар, ұйымдар және фирмалар 

қызметінің анық есебін жүргізу мақсатында ХҚЕС-тің әдістемесіне бейімделу; сонымен 

қатар компанияның өндірістік қызметінің ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру үшін 

халықаралық аудит стандарттары туралы білім жүйесін қолдана біледі. Компанияларда, 

ұйымдарда және фирмаларда ХҚЕС әдістерін қолдану, сонымен қатар болжау әдістерімен 

және аналитикалық тәртіппен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді. 

 

4 пән: «Салық есебі және есептілік» - 4 кредит     

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пәннің сипаттамасы. Мемлекет бюджетінің кіріс бөлігінің бірі болып салықтар 

анықталады. Сондықтан салық есебін ұйымдастыру кәсіпорындарға салықтар көлемін және 

салықтық тәуекелділікті төмендетуге, сонымен бірге ҚР- сының салық кодексіне сәйкес  

барлық жеңілдіктерді  алуға  мүмкіндік береді. Сонымен қатар ҚР-да шағын және орта 

бизнес дамуда, оларға да салықтар есебі мен декларацияларды ұсыну сұрақтарын білу өте 

қажет. Бұл пән салық есеп саясатын, салық есебінің ерекшеліктерін,  салық салу объектілері 

мен базасын анықтау, салық ставкаларын қолдану, ҚР –да қызмет атқарушы заңды 

тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің салықтарын есептеу тәртібін және салық есептілігін 

ұсыну мерзімін толық оқып игеруге мүмкіндік береді.  

Күтілетін нәтижелер: ҚР салық жүйесін, ұйымның салықтық есеп саясатын, 

салықтарды есептеу тәртібін, салықтарды төлеу мен салық есептілігін ұсыну уақытын 

біледі. Қолдана біледі: Салық базасын анықтау, салық ставкаларын қолдану, салық есебін 

жүргізу, салықтарды бухгалтерлік есеп шоттарында ашып көрсету; ҚР салық кодексіне 

сәйкес заңды тұлғалардың салық есебін жүргізу және салық есептілігін қалыптастыру үшін 

қажетті мәліметтерді жинақтау, тіркеу, өңдеу және есепке алу дағдылары бар.  
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2. Big Data бизнесте, экономикада және қоғамда 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 75; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Экономика; 

Маркетинг; Менеджмент; Әлемдік экономика; Еңбекті ұйымдастыру және нормалау; 

Мемлекеттік және жергілікті басқару; Құқықтану; Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік 

жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; Туризм; Экология. 

 

1 пән: «R негіздері» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

R - деректерді өңдеу саласындағы кез келген тапсырманы орындай алатын 

статистикалық есептеулер мен графиктерге арналған қуатты тіл болып табылады. Ол 

барлық маңызды операциялық жүйелерде жұмыс істейді және мыңдаған арнайы модульдер 

мен утилиттерді  қолдайды. Осының барлығы R программалау тілін, өңделмеген үлкен 

мәліметтер ішінен қажетті ақпаратты алудың аса маңызды құралы екенін көрсетеді.  

"R негіздері" – осы программалау тілін меңгеру үшін практикалық есептерге ерекше 

назар аударыла отырып оқытылатын пән болып табылады. Онда деректерді статистикалық 

өңдеудің нақты мысалдары ұсынылған, сонымен қатар шатастырылған және толық емес 

деректермен жұмыс жасаудың тиімді әдістері сипатталған. 

Күтілетін нәтижелер: үлкен мәліметтер көздерінің орналасуы мен оларды алудың 

әдістерін, өңдеудің негізгі принциптерін біледі. Қолдана біледі: қойылған міндеттерге 

қатысты деректерді өңдеудің заманауи алгоритмдерін таңдауды және қолдануды, алынған 

нәтижелерді талдауды және негізделген қорытындылар жасауды.Әлеуметтік-

экономикалық міндеттерді шешу үшін сапалық және сандық деректерді өңдеу, 

визуализациялау және талдау әдістерін меңгеру; нақты жобалар мысалында деректерді 

басқару дағдылары бар. 

 

2 пән: «Big Data аналитикасы» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Үлкен деректерді талдау саласындағы мамандар - бұл жай көзбен көрінбейтін 

нәрселерді қарастыруға көмектесетін мамандардың жаңа түрі. Олардың көмегімен 

деректермен жұмыс жаңа сапалы деңгейге шығады. Деректерді-талдаушы маман өздерінің 

бизнес тарихында талап етілмеген деректердің көп мөлшерін жинақтаған компанияларға 

нақты қажет. Талдаушы-маманға статистика және SQL сияқты стандартты құралдарды 

меңгеру ғана емес, үлкен деректермен жұмыс істеудің негізгі қағидаларын білуге, үлкен 

деректер шешімдерін іске асыру үшін Hadoop жүйесінің компоненттері және big data 

шешімдерін жүзеге асыру үшін бұлтты платформалары туралы түсінік алуы тиіс. 

Бұл курс әртүрлі деңгейдегі құрылымдық деректермен жұмыс істеуді қарастырады. 

Үлкен деректерді өңдеу әдістері мен технологиялары. Құрылымдық және құрылымдық 

емес деректерді интеллектуалды талдау. Статистика әдістері, машиналық оқыту және 

негізгі бизнес мәселелерін шешу үшін жетілдірілген болжау талдауларын пайдалану. 

Күтілетін нәтижелер: үлкен деректерді талдау негіздерін, қойылған мәселелерді шешудің 

негізгі алгоритмдерін, алгоритмдер арасындағы тәуелділікті, олардың артықшылықтары 

мен кемшіліктерін біледі. Data Mining міндеттерін жіктеуді, деректерді өңдеу 

интеллектуалды әдістерін қолдануды; деректерді визуалды зерттеулер және ұсыну үшін кең 

графикалық мүмкіндіктерді қолдануды; өздерінің кәсіби қызметінде заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдана біледі. Үлкен көлемдегі ақпаратты өңдеу (Big data); әр түрлі 

сипаттағы деректерді талдау; шешімдерді қолдау жүйесі саласындағы машиналық оқыту 

және көп өлшемді деректерді талдау саласындағы заманауи әдістерін қолдану; заманауи 

бағдарламалық құралдарды пайдалану дағдылары бар. 
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3 пән: «Бизнес-үдерістерді ақпараттық талдау (Excel, GRETL, SAS)» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курста мәліметтерді өңдеу әдістерін зерттеу қарастырылады. Excel, GRETL, SAS 

пакеттерін пайдалана отырып, экономикалық үдерістерді қаржылық жоспарлау және 

үлгілеу, қаржылық және экономикалық есептеулерді пайдалану жолдары көрсетіледі. 

Студенттердің қаржылық және экономикалық модельдерді құруына баса назар 

аударылады.  

Күтілетін нәтижелер: мәліметтерді интеллектуалдық талдау технологиясын; 

қолданбалы пакеттердегі бизнес-талдау принциптерін; бизнес-талдау жүйесінің негізгі 

даму ағымын біледі. Қолдана біледі: бизнес-талдаудың негізгі технологияларын 

пайдалануды; кәсіпорынның кейінгі дамуының мүмкін нұсқаларын анықтауды және 

сауатты басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қолданбалы бағдарламалық өнімдерді 

пайдалануды; ұйымдағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді және үдерістерді талдау 

мен анықтауды, бизнес-талдаудың құралдарын пайдалана отырып, құндық әдіс арқылы 

компанияның іс-әрекеттерін болжауды, компьютерлік модельдеуді пайдалануды; 

кәсіпорынның ақпараттық жүйесіндегі және ғаламдық компьютерлік желілердегі 

ақпараттармен жұмыс жасай біледі. Статистикалық және математикалық әдістер көмегімен 

құрылымдық ақпараттық мәліметтерді, сонымен қатар құрылымсыз немесе әлсіз 

құрылымды ақпараттарды талдау; компьютерлік ақпаратты өңдеу үдерісіндегі ақпараттық 

мәдениеті;  бизнес-үдерістерді басқару және ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін, сандық 

және сапалық әдістерді қабілетті пайдалану дағдылары бар.  

 

4 пән: «Әлеуметтік желілерді талдау және мәліметтерді визуализациялау» – 4 

кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Интернет зерттеушіге қоғамдық құбылыстардың салыстырмалы талдауына 

жатқызылатын көпжақты әлеуметтік зерттеулерді жүргізу үшін, мәліметтердің жеткілікті 

санын алуға мүмкіндік береді.  Интернеттегі  адамдардың саны жағынан жоғары тұрған бұл 

- әлеуметтік желілер. Олардың ортасында қоғамдық көзқарастар қалыптасып, ең маңызды 

мәселелер талқыланады. Осыған байланысты, әлеуметтік желілер социумның қоғамдық, 

саяси, экономикалық өмірінің айқын индикаторы болып табылады.  

Әлеуметтік желілерді зерттеу және бақылау қоғамдық пікірді және  біздің 

өміріміздің басқа да көптеген құбылыстарын талдау, модельдеу және болжамдау үшін 

құнды ақпараттарды береді.   

Күтілетін нәтижелер: әлеуметтік және экономикалық байланыстардың моделін 

құрудың теориялық негіздерін; Интернет – қауымдастықтағы экономикалық және 

әлеуметтік ең ауқымды мәліметтерді талдау және визуалдау әдістерін; қоғамдық пікірдің 

қалыптасуына және тәртібіне әсер ету факторлары мен құралдарын біледі. Қолдана біледі: 

әлемдік желілердегі әлеуметтік және экономикалық топ мүшелеріне әсер ету тиімін 

анықтауды; ақпараттарды тарату және назар аудару орталығын табуды; Интернет 

желісіндегі әртүрлі қауымдастықтардың экономикалық, әлеуметтік және тұлғааралық өзара 

байланысуын құруды, талдауды және шолу жасауды. Желіаралық өзара байланысу моделін 

құру үшін қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану; экономикалық және әлеуметтік 

қауымдастықтағы  ішкі өзара әрекеттерді талдау және шолу жасау, R тіліндегі сәйкес 

пакеттерді қолдана отырып, берілген жағдайдағы пайдаланушылардың әртүрлі топтарының 

тәртібін болжау дағдылары бар. 
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3. Smart Finance 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 50; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; 

Туризм; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 

 

1 пән: «Бизнестегі қаржы» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән тыңдаушылардың (компанияның қаржы менеджерлері еместерге) қаржылық 

ойлау мәдениетін арттыруға, қаржы тілін меңгеруге арналған, бұл оларға компанияның 

стратегиясын жақсы түсінуге мүмкіндік береді, соңғы нәтижеге бағытталған клиенттерді 

(ішкі және сыртқы) қанағаттандыру бойынша басқарушылық шешімдер қабылдауға (пайда 

– бұл жақсы менеджменттің нәтижесі), қызметкерлердің бизнес құнының өсуіне қосқан 

үлесін ескере отырып ынталандыру жүйесін әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: компанияның қаржылық модельдерінің түрлері мен қаржы 

ағынының ерекшеліктерін; компанияның қаржы ресурстарын қалыптастыру тәсілдерін 

және олардың айырмашылықтарын; қаржылық талдау жүргізудің принциптері мен 

әдістерін біледі. Қолдана біледі: компанияның қаржылық есебін оқу және талдау; 

қаржылық коэффициенттердің мәнін есептеу және түсіну; компанияның болашақ кезеңге 

арналған бюджетін құру және оның болашақ қаржылық жағдайын болжау. Қаржылық 

ақпаратты және оның мәнін қабылдау; инвестициялар бағыттарын және оларды 

қаржыландыру көздерін таңдау; қаржылық есеп айырысуларды жүзеге асыру, оларды 

талдау мен жоспарлау дағдылары бар. 

 

2 пән: «Қаржы дағдарыстары: аман қалу стратегиясы» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді.  

Пән екі модульден тұрады: корпоративтік қаржы және жеке қаржы 

дағдарыстарынан.  

Бірінші модуль әр түрлі саладағы компанияларда: туристік, қонақ үй бизнесі, 

сақтандыру компаниялары, нотариалдық кеңселер және т. б. пайда болуы мүмкін кассалық 

алшақтықтар мәселелерін шешуді қамтиды. Туындаған дағдарыстан қалай шығу керек, 

қаржы нарығының қандай құралдарын қолдануға болады, компанияда қаржылық 

дағдарыстардың туындауын болдырмау үшін еркін ресурстарды қайда салуға болады-міне, 

бірінші модульдің негізгі аспектілері. 

Екінші модуль қолда бар мүмкіндіктерге сүйене отырып, жеке құралдарды сапалы 

басқара білуге бағытталған. Бұл модуль қолда бар дербес мүмкіндіктерге сүйене отырып, 

қаражатты нақты салу көздерін, жеке бюджетте кассалық алшақтықтарды басқаруды, 

зейнетақылық жоспарлауды қоса алғанда, дербес бюджетті тиімді басқарудың негізгі 

қағидаттарын зерделеуді қамтиды. 

Күтілетін нәтижелер: корпоративтік және жеке қаржы дағдарыстарының пайда болу 

себептерін; осы дағдарыстарды жою мүмкіндіктерін; инвестициялау көздерін; өз 

жинақтарын басқарудың негізгі принциптерін біледі.Қолдана біледі: инвестициялық 

жоспар құру; жеке инвестициялық шешімдерді талдау; салымдардың шығындары мен 

пайдасын бағалау. Дағдылары бар: алынған білімді нақты қаржылық жағдайларға 

практикалық қолдану; өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; 

ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған 

қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті. 
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3 пән: «Экономикалық субъектілердің салық есептілігі» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән аясында білім алушы шаруашылық жүргізуші субъектілердің салық есептілігін 

жасау нысандары мен әдістері бойынша жүйелендірілген білімге; салық органдарының 

ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеу ерекшеліктері және электрондық салық есептілігін 

қалыптастыруға ие болады. 

Күтілетін нәтижелер: СЕӨС АЖ салық органдарының ақпараттық жүйелерін (Салық 

есептілігін өңдеу жүйесі), сондай-ақ салық төлеушілерге арналған СЕӨС клиенттік 

қосымшасын біледі. Қолдана біледі: салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің түрлері бойынша салық есептілігін құру. Салық органдарының ақпараттық 

жүйелерін пайдалану, салық төлеушілердің виртуалды кабинетін, сондай-ақ салық 

органдарының қашықтық сервистерін пайдалану дағдылары бар: 

 

4 пән: «FinTech: алдын ала болжау іс әрекеттері ойыны» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Курс барысында FinTech заманауи индустриясы, оның бағыттары мен сегменттері 

зерттеледі: төлемдер мен аударымдар: онлайн төлем қызметтері, онлайн-аудару қызметтері, 

P2P валюталық айырбастау (жеке тұлғалар арасындағы аударымдар), B2B төлемдер мен 

аударымдар бойынша қызметтер (заңды тұлғалар арасындағы аударымдар), бұлтты және 

смарт-терминалдары, жаппай төлем қызметтері; қаржыландыру: P2P тұтыну несиесі, P2P 

бизнесті несиелендіру, краудфандинг; нано-банктер, криптовалюталар, блокчейн  жүйесі, 

стартаптар; капиталды басқару: робо-эдвайзинг, қаржылық жоспарлау бойынша 

бағдарламалар мен қосымшалар, әлеуметтік трейдинг, алгоритмдік биржалық сауда, 

мақсатты жинақ қызметтері және т.б. 

Білімалушының оқыту нәтижесінде қалыптасатын біліктілігі: FinTech нарығының 

негізгі ұғымдары мен терминдерін; бизнестің жаңа инфрақұрылымы негізінде болашақта 

сауда-саттықты дамытудың заманауи білімдеріне, үлкен деректерді жедел талдау, 

блокчейн, инновациялар мен стартаптардың озық тәжірибелеріне ие болады; FinTech 

технологиясын қолдану негізінде жаңа нарықтарға қол жеткізу әдіснамасы мен құралдарын 

біледі. FinTech технологиясын қолданумен байланысты көрсеткіштерді  талдау және 

қорытындылауды; қаржылық операцияларды жүргізу кезінде есептеудің негізгі әдістерін 

қолдануды; жаңа қаржы технологиялары арқылы қаражаттарды тарту мен орналастырудың 

әртүрлі тәсілдері мен әдістерін қолдануды; қаржы құралдарына байланысты аналитикалық 

есептеулерді жүргізуді; алған теориялық білімдерін тәжірибелік қызметте қолдана алады. 

Экономикалық зерттеулер әдіснамасына ие болу; қаржы нарығының экономикалық 

деректерін жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістері; тәуекелдердің себептерін 

анықтайтын және азайтатын қаржылық көрсеткіштерді есептеу және бағалау дағдылары 

бар. 
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4. Басқару дағдылары  
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 50; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 

 

1 пән: «Менеджмент» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән басқарудың түрлі деңгейлеріндегі заманауи ұйымды басқару үшін қажетті 

ғылымдар жүйесін, тәжірибелік дағдылар мен ептіліктерді қалыптастырады, 

қабілеттіліктердің дамуы мен дайындығын ұйым мақсаттарына қол жеткізу үшін 

қолдануды айқындайды. 

Пәнді меңгеру қорытындысында студент басқару мәнін, менеджментке деген 

көзқарастардың дамуын, басқаруды сипаттайтын тәсілдерді; ұйымдағы менеджерлердің 

ролі мен орнын, заманауи басқарушыға деген талаптарды; байланыстырушы үдерістерге, 

басқару функцияларына, топтық динамикаға және көшбасшылыққа арналған сұрақтардың 

жауаптарын;  басқарудың шетелдік озық тәжірибелерін біледі. Қолдана біледі: ұйымның 

мақсаттар жүйесін белгілеу, оны жүзеге асыру стратегиясы мен тактикасын әзірлеу; 

ұйымның ішкі және сыртқы факторларын айқындау және оларға сипаттама беру; нақты 

басқарушылық мәселені шешуде алған теориялық білімін қолдану; ұйымның нәтижелігі 

мен тиімділігін қамтамасыз ететін көшбасшылық стилін таңдау және қолдану; басқару 

объектісі қызметінің түпкілікті нәтижелерін бағалау. 

Басқару мақсаттарын қоя білу және ұйымның стратегиялық жоспарларын әзірлеу; 

басқарушылық мәселелерді шығармашылық шешу мен сыни талдау; тиімді 

ұйымдастырушылық құрылымдарды құру мен жасау; қайшылықты шешудің әртүрлі 

стильдері мен әдістерін қолдану дағдылары қалыптасады. 

 

2 пән: «HR-менеджментке кіріспе» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Персоналды басқару үрдісімен жүйе ретінде танысуға, персонал қызметіне 

қойылатын талаптарды білуге,  персоналды ынталандыру механизмін білуге, болашақ 

мамандарды персоналды жоспарлау үрдісімен таныстыруға, мансапты қалыптастыру 

түсініктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Пәнді меңгеру қорытындысында студент HR-менеджменттің негізгі түсініктерін; 

ұйымның кадрлық саясатының негізгі түрлерін; персоналды іріктеу және тағайындау 

белгілерін; персоналды іскерлік бағалау әдістерін; персоналды ынталандыру және 

мотивациялау жүйесін қалыптастыру негіздері мен қағидаларын біледі. Қолдана біледі: 

кадрлық іс жүргізуді орындауды; ұйымның стратегиялық жоспарларына сәйкес персоналды 

іскерлік бағалаудың (аттестациялаудың) мақсатын, міндеттерін және негізгі түрлерін 

анықтау; персоналды жалдау және іріктеу процедураларын жүргізу әдістері мен тәсілдерін 

қолдану; персоналды іріктеу, таңдау және тарту жұмыстарын болашақтағы және ағымдағы 

жоспарлау. Сауатты түйіндеме қалыптастыру; қызметтік нұсқаулық жасау; рекрутингтік 

порталмен (hh.kz, job.kz, linkedin және т.б) жұмыс жасай білу;  персонал қызметінің 

тиімділігіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторларды талдауға қажетті ақпараттарды 

жинау; персоналды оқыту және дамытуды ұйымдастыруға қажеттілікті анықтау мен 

тапсырысты қалыптастыру үшін ақпараттарды жинау дағдылары қалыптасады. 
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3 пән: «Басқару психологиясы» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән басқару қызметінің құрылымы, серпіні мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-

құлықтарын ұйымдастырушылық-басқарушылық жүйелері мен қатынастарының әртүрлі 

типтеріне қосылу жағдайындағы психикалық реттеу механизмдері мен заңдылықтары 

жайлы кәсіби білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

 

Пәнді меңгеру қорытындысында студент басқару психологиясының негіздері  мен 

жеке тұлға типологиясының негіздерін; жеке тұлға аралық қарым-қатынас психологиясын; 

басшылық пен көшбасшылықтың психологиялық негіздерін біледі. Қолдана біледі: ұжымда 

жұмыс істей алу, серіктестік, сенімдік қарым-қатынастарды қолдаудағы жауапкершілік ала 

білу; ұйымдық-басқарушылық шешімдерді таба білу және оларға жауапкершілік алу. 

Өзіндік жеке талдау мен өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру; өзін басқару; тиімді басқару 

негізіндегі әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын иеленеді. 

 

4 пән: «Басқарудағы көшбасшылық және команда құру» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән көшбасшылық пен корпоративтік менеджменттің мән-мағынасы жайлы 

біртұтас көзқарасты айқындайды. Білім алушыға пәнді меңгеру – әртүрлі салалардағы 

басқару дағдыларын, көшбасшылық саласындағы заманауи өзекті мәселелерді талдау 

әдістері мен тәсілдерін игеруге мүмкіндік береді. 

Пәнді меңгеру қорытындысында студент: оқылатын пәннің тұжырымдамалық және 

терминологиялық аппаратын; көшбасшылықтың негізгі отандық және шетелдік 

тұжырымдамалары, олардың артықшылықтары мен шектеулерін; көшбасшылықты дамыту 

мен жүзеге асырудағы заңдылықтарды, тетіктер, талаптар және факторларды; заманауи 

көшбасшылықтың даму бағыттары мен проблемаларын біледі. Қолдана біледі: көшбасшы 

қызметін бағалау үшін психологиялық тәсілдерді пайдалану, көшбасшылық тиімділігінің 

жеке және қызметтік факторларын; көшбасшыларды дамыту мен өзін-өзі дамытудың жеке 

траекториясын әзірлеу; көшбасшыға кез-келген проблеманы жеңуге көмектесу. Үздіксіз 

көшбасшылықты дамыту үшін өзін-өзі тану; көшбасшы алдында туындайтын топ құру, 

мотивация аясындағы міндеттердің шешімі мен тәсілдері; топтық мәдениетті 

қалыптастыру, сонымен бірге көшбасшының өзін-өзі жүзеге асыруы дағдысы қалыптасады. 
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5. Бизнес әлемінің статистикасы 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 25; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; 

Туризм; Ақпараттық жүйелер; Экология. 

 

 

1 пән: «Әлеуметтік-экономикалық статистика» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән әлеуметтік-экономикалық статистиканың әдістерін зерттеуді қамтиды, ол 

мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде шешімдер қабылдаудың әлеуметтік-

экономикалық процестері мен құбылыстары жайында объективті талдамалық ақпарат алуға 

және статистикалық зерттеулердің нәтижелерін халықаралық салыстырмалы қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. 

Оқудың нәтижесінде студент: әлеуметтік-экономикалық статистикада 

пайдаланылатын негізгі категориялар, сыныптамалар мен топтарды; әлеуметтік-

экономикалық дамудың жалпы көрсеткіштері жүйесін, статистикалық ақпарат көздерін 

біледі. Әлеуметтік-экономикалық процестердің динамикасын және өзара байланысын 

зерттеуде статистикалық талдау әдістерін қолдана біледі. Уақтылы басқару шешімдеріне 

арналған статистикалық ақпаратты жалпылау және талдау дағдылары қалыптасады. 

 

 

2 пән: «Бизнес-статистика» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән бизнес-аналитика саласындағы білімді алуға және статистикалық және 

эконометрикалық әдістерге негізделген негізгі нарықтың экономикалық көрсеткіштерін 

болжауға мүмкіндік береді. Нақты экономикадағы ағымдағы бизнес-үдерістердің жай-

күйін, динамикасын және тиімділігін зерттеуді қамтиды. Оқу үдерісіндегі студенттер 

әртүрлі бағдарламалық өнімдерді пайдаланады: бағдарламалау тілі R, Gretl, Excel. 

Бұл курсты оқып үйрену студенттерге: сипаттама және ықтималдық-статистикалық 

әдістерді пайдалана отырып деректерді талдаудың негізгі тәсілдерін білу; талдау әдістерін 

қолданады, қатынастар мен тәуелділікті өлшейді, оңтайлы үрдістік функцияларды табады; 

қажетті ақпаратты жинау, талдау және түсіндіру; деректерді бейнелеу, диаграммаларды 

және картограммаларды құру; әртүрлі экономикалық жағдайлар мен бизнес-процестерді 

сандық статистикалық талдау үшін қолдану пакеттерін қолдану; талдау барысында алынған 

нәтижелерді және ұсыныстарды түсіндіре білу. 

 

 

3 пән: «Ұлттық шоттар жүйесі» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән статистикалық есеп пен есептіліктің халықаралық стандарттарын зерделеуді 

қамтиды; макро және мезо-деңгейде экономикалық дамудың негізгі макроэкономикалық 

көрсеткіштерін бағалау әдістемесін игеру; отандық экономиканың шоттары және 

макроэкономикалық көрсеткіштердің статистикалық талдау. 

Бұл курсты оқып үйрену студенттерге: статистикалық ақпаратты талдау, жүйелеу 

және қорытындылау; есептеулер мен проблемаларды шешу үшін негізгі формулаларды, 

теңдеулерді және үлгілерді қолдануға; жүйенің негізгі шоттарын өз бетінше құру; ҰШЖ-гі 

көрсетілген негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу; ҰШЖ ақпаратына 

негізделген нақты жағдайдың экономикалық және статистикалық талдау дағдыларын 
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меңгеру; ҰШЖ деректерінің негізінде елдегі және өңірлердегі ағымдағы экономикалық 

конъюнктураны бағалау; дерекқорлармен және басқа ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. 

 

4 пән: «Уақыт қатарларын талдау және болжау негіздері» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пән уақыт қатарларды модельдеу, құралдарын талдаудың негізгі әдістемелерін, 

сондай-ақ қолданылатын бағдарламалар көмегімен нақты статистикалық деректерге 

негізделген ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүргізуде талдау әдістерін практикалық 

қолдануды қамтиды.  

Бұл курсты оқып үйрену студенттерге: бір өлшемді және көп өлшемді уақыт 

қатарларды талдаудың негізгі үлгілері мен әдістерін білуге мүмкіндік береді; қолданылатын 

проблемаларды шешу үшін уақыт қатарларды талдаудың қажетті үлгілерін және әдістерін 

таңдап, олардың негізінде болжау мәселесін шешеді, алынған нәтижелерді талдайды және 

түсіндіреді; уақыт қатарларды өңдеу және талдаудың өз заманауи әдістері, уақыттық 

қатарлардың модельдерін құрастыру дағдылары және оларға негізделген болжау. 
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6. Бизнес құқығы 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 75; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Есеп және аудит; 

Қаржы; Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Әлемдік экономика; Еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Мейрамхана ісі және мейманхана 

бизнесі; Туризм. 

 

1 пән: «Азаматтық құқық» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: азаматтық құқық пәнінен алынған білім мен 

азаматтық құқық нормаларын практикалық қызметте қолдану іскерлігін қалыптастыру, 

азаматтық-құқықтық шарттар жасау; қазақстандық заңнамаға бұрын таныс емес 

институттарды (лизинг, франчайзинг, факторинг шарттары және т.б.), сондай-ақ дәстүрлі 

институттарды зерттеу. Бұл оқу пәні азаматтар, заңды тұлғалар және мемлекеттер 

қатысатын мүліктік және мүліктік емес қатынастарды реттеудің ерекше әдістері мен 

тәсілдерін ашып баяндайды.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент негізгі азаматтық-құқықтық категорияларды; 

азаматтық заңнама жүйесін, оны қолдану тәжірибесін; азаматтық құқықтардың түрлері мен 

мазмұнын, іске асыру тәртібін, оларды қорғау түрлері мен тәсілдерін біледі. Меңгеруі 

қажет: азаматтық құқық ұғымдарымен және категорияларымен танысу; қолданыстағы 

азаматтық заңнаманы талдау және түсіндіру және оны кәсіби қызметте қолдану; шарттарды 

жасау және орындау, шарттан тыс қатынастар, мұрагерлік құқық және зияткерлік меншік 

саласында жеке құқықтық қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерге 

құқықтық сараптама жүргізу; жеке құқықтық қатынастар саласында заң құжаттарын дұрыс 

құру және ресімдеу. Құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдысы; құқықтық базалармен 

және сот практикасын қорыту дағдысын; жеке құқықтық қатынастар саласындағы 

құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық нормаларды және құқықтық 

қатынастарды талдау дағдысын; жеке құқықтық қатынастарды жүзеге асыру кезінде 

туындайтын құқықтық коллизияларды және проблемаларды шешу дағдылары бар. 

 

2 пән: «Кәсіпкерлік құқығы» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды, олармен тығыз 

байланысты өзге де, оның ішінде коммерциялық емес қатынастарды, сондай-ақ мемлекет 

пен қоғамның мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында шаруашылық жүргізуді мемлекеттік 

реттеу жөніндегі қатынастарды зерттеу. Кәсіпкерлік қызметті реттеудің құқықтық тетігінің 

негіздерін оқыту; субъектілер мен шарттық міндеттемелер объектілері бойынша мүліктік 

қатынастар кешенін ұсыну, кәсіпкердің қызметіне қатысты құқықтық мәселелерді шешу 

бойынша заңнаманы қолдану бойынша дағдыларды меңгеру.  

Студенттер үшін "Кәсіпкерлік құқық" пәнін игерудің мақсаты: кәсіпкерлік құқықтың 

теориялық негіздерін терең білу, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар 

арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу механизмі туралы тұтас түсінік қалыптастыру, 

кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу саласында заңгерлерді даярлаудың кәсіби деңгейін 

жетілдіру, кәсіпкерлік қызметте құқықтық қатынастар мен заң нормаларын талдаудың 

кәсіби дағдыларын қалыптастыру.   

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: кәсіпкерлік қатынастар мен кәсіпкерлік 

қызметтің мазмұнын, кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін, 

кәсіпкерлік құқық туралы жалпы мәліметтер жүйесін, кәсіпкерлік құқықтың заңнама 

саласы ретіндегі, оқу пәні ретіндегі, сондай-ақ ғылым саласы ретіндегі тұжырымдарды, 
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кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін кәсіпкерлік заңнаманың принциптерін, міндеттерін, 

құрылымын, жүйесін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін білетін 

болады. Меңгеруі қажет: нормативтік құқықтық актілерді, атап айтқанда, кәсіпкерлік және 

азаматтық-құқықтық дауларды қарау кезінде қолдануын; кәсіпкерлік шарттардың әртүрлі 

түрлерін жасау; шаруашылық дауларды шешуде құқықтық нормаларды қолдануын және 

сот тәжірибесімен танысу негізінде ситуациялық мәселелерді шешуді; кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің қызметіндегі заңды фактілерді және олардың маңызын анықтау; 

нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы 

кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің қызметімен сәйкестендіру. Экономикалық саладағы 

әртүрлі даулы жағдайларды талдауға; кәсіпкерлік-құқықтық сипаттағы құжаттарды 

жасауға; кәсіпкерлік құқықтық құжаттармен жұмыс істеуге; кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің заңды жауаптылығының көлемін анықтауға; кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше орындамау кезіндегі 

жауаптылығын анықтау дағдылары бар. 

 

3 пән: «Қаржылық құқық» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

ҚР қаржы құқығы мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру, тарату және 

пайдалануды ұйымдастырумен байланыстарды реттейтін маңызды заң саласы болып 

табылады. 

Пәнді оқу келесі компетенцияларды қалыптастырады. Атап айтсақ, курстың 

шеңберінде студент келесі тақырыптар мен сұрақтарды біледі: мемлекет қаржысы және 

қаржы жүйесі; ҚР қаржы құқығы негізгі заң саласы ретінде; ақша жүйесінің нормативтік-

құқықтық базасы; ақша жүйесiн реттеудің қаржы құралдары; ҚР-ның ақша жүйесі; 

валюталық реттеудің түсінігі; валюталық операциялардың ережелері; валюталық бақылау; 

қаржы құрылымының құқықтық негіздері және қаржы саласындағы басқару; ҚР-ның 

қаржы жүйесі; қаржылық жоспарлаудың құқықтық негіздері; мемлекеттік қаржылық 

бақылаудың құқықтық негіздері және т.б. 

Студент ҚР-ның қаржы жүйесін, қаржы ұйымдарының қызметін мемлекеттік реттеу, 

бақылау және қадағалауды реттейтін заңдармен басқа да құқықтық актілерді нақты өмірлік 

жағдайда қолдану қабілеттеріне ие болады. Сондай-ақ аналитикалық және құқық қолдану 

біліктілігін қалыптастырады. 

 

4 пән: «Келісім-шарт құқығы» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл пән келісім-шарттарды жасауға, орындауға және тоқтатуға қатысты заңнаманы 

практикада қолдануға және терең зерделеуге негізделеді. Пән келісім-шарттық құқықтың 

құқықтық негіздерін, шарттардың негізгі түрлерін және оларға қойылатын заңнамалық 

талаптарды зерделеуді көздейді. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: Келісім-шарт құқығының теориясын; Келісім-

шарт құқығының пәнін, әдістерін және жүйесін; жеке және заңды тұлғалардың келісім-

шарттарын реттейтін нормаларды біледі. Меңгеруі қажет: келісім-шарт заңнамасын 

практикада қолдануды; практикалық тапсырмаларды дұрыс шешуді; мәміле жасау кезінде 

алған білімдерін қолдануды; ҚР Азаматтық кодексі нормаларының мазмұнын түсіндіруді; 

келісім-шарттардың мазмұнын түсіндіруді. Әр түрлі өмірлік жағдайларда субъективті 

азаматтық құқықтар мен субъективті заңдық міндеттерді іске асыру; қойылған міндеттерді 

шешуде шығармашылық көзқараспен қарау; келісім-шарттарды жасау дағдылары бар. 
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7. Құқық философиясы 
 

оқыту тілі: қазақ;  
тыңдаушылар саны (мах): 20; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Есеп және аудит; 

Қаржы; Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Әлемдік экономика; Еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Халықаралық қатынастар; 

Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; Туризм; Ақпараттық 

жүйелер; Статистика; Экология. 
 

Құқық - бұл адамның бостандығының шектеулерін анықтайтын (немесе реттейтін) 

ерекше рухани құбылыс және әлеуметтік қатынастардың ерекше түрі. Сондықтан, ол 

бірқатар гуманитарлық ғылымдар үшін ерекше ғылыми қызығушылық тудырады, ал заң 

ғылымы үшін - бастысы. 

Құқық философиясы - құқықтану мен философияны біріктіретін пәнаралық ғылым. 

Заң философиясы бүгінгі күні ең алдымен құқықтық тәртіп ретінде қаралғанына 

қарамастан, оның генезисі мен дамуы философиялық оймен тығыз байланысты. Құқық 

философиясында ерекше философиялық тәртіп ретінде когнитивті қызығушылық негізінен 

заттардың философиялық жағына, когнитивті мүмкіндіктері мен белгілі бір философиялық 

аяқталудың эвристикалық әлеуетін көрсетуге бағытталған. Құқық философиясының 

тұжырымдамасы заң ғылымы тұрғысынан дамып келеді. Алайда құқықтық сала әрдайым 

философиялық ойлауға мұқтаж. Осылайша, философиялық көзқарас тұрғысынан заңның 

мағынасы, орны мен маңызы, әлем туралы, адам, әлеуметтік өмірдің формалары мен 

нормалары туралы, философиялық доктрина жүйесінде, таным тәсілдері мен әдістері, 

құндылықтар жүйесі туралы және т.б. мәселелердің негіздеріне қызығушылық тудырады. 

Сондықтан, ұсынылып отырған құқық философиясының мәселелері тарихи және 

философиялық тұрғыда қамтылады. Бағдарламаның мақсаты: бағдарлама заманауи 

құқықтық кеңістікті және ондағы адамның орнын түсінуге, құқықтың әлеуметтік-мәдени, 

антропологиялық және экзистенционалды қырларын тануға, заңның құндылығын, оның 

императивті сипатын және шарттылығын түсінуге бағытталған. Ұсынылған бағдарлама 

студентке құқықтық мәдениетті дамытуға көмектеседі. 

 

1 пән: « Құқық философиясына кіріспе» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курс мәдениет тарихында қалыптасқан негізгі философиялық және құқықтық 

үдерістерді зерттеуге бағытталған. 

Курстың негізгі тақырыптары: Гуманитарлық білім жүйесінде құқықтық 

философияның орны; Жаратылыс және философиялық және құқықтық білімді дамыту; 

Ежелгі әлемнің философиялық және заңгерлік ілімдері; Батыс және араб-мұсылман 

әлемінің ортағасырлық философиялық және құқықтық ілімдері; Ренессанс пен жаңа 

дәуірдің философиялық және құқықтық тәрбиесі; Неміс классикалық философия 

өкілдерінің заң философиясы; Философиялық және құқықтық позитивизм (О. Конт, 

Дж.Остин, Г. Гуго); А.Шопенгауэрдің иррационалдық ілімдеріндегі философиялық және 

құқықтық ойлар, Ф.Ницше; К.Маркс және Ф. Энгельс құқық философиясы; Қазақстандағы 

философиялық және құқықтық ой. 

 

2 пән: «Адам өмірі әлемі және құқықтық шындық» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Курс заң философиясының негізгі онтологиялық, аксиологиялық, працеологиялық 

және эпистемологиялық мәселелерін қарастырады. 
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Курстың негізгі тақырыптары: Құқықтық тұлғаны қалыптастырудың механизмдері; 

Құқықтық шындық және оның «өмір әлемі» мен адамның «жүйелік әлемімен» байланысы; 

Құқықтық ақпарат; Құқықтық мәдениеттің өркениеттік сипаты; Ортақ игілік құқығы; 

Құқықтық шындықты білу және заңды қызмет. 

 

3 пән: «Құқықтық қызмет – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Курс тарихи және қазіргі заманғы аспектілердегі шығармашылықтың негізгі 

мәселелері, заң шығару ерекшелігі және оның мәні, заң шығару процесінің құрамдас 

бөліктері, құқықтық санаттарды түсіндіру (заң түсінігі, заң шығару және құқық қолдану), 

ұлттық заң шығару бастамасының тән ерекшеліктері және оның заң шығару үдерісіндегі 

рөлі, адам құқықтары мен бостандықтарын қалыптастыру тарихы, адам құқықтары мен 

бостандықтарын, адамның құқықтары мен бостандықтарының философиялық мазмұнын 

анықтайтын философиялық ұғымдар, принциптер мен ұғымдарын талдауға бағытталған. 

Курстың негізгі тақырыптары: Тарихи және қазіргі заманғы аспектілердегі 

шығармашылық мәселесі; Заң шығару және оның мәні, заң шығару процесінің 

компоненттері; Заң, заң шығару және құқық қолдану (заң философиялық мағынада: 

құқықты түсінудің тәсілдері: позитивист, психологиялық, социологиялық, тарихи, 

марксисттік, құқықтық); О. Шпенглердің заң шығару жұмысына мәдени-тарихи көзқарасы. 

О. Шпенглердің «Еуропаның құлдырауы» жұмысына түрлі мәдениеттердегі заң шығару 

ерекшеліктерін талдау; Құқықтық жүйелер, құқықтық отбасы;  Халықтың заң шығару 

бастамасы және оның заң шығарушы үдерісіндегі рөлі;  Адам құқықтары мен 

бостандықтарын қалыптастыру тарихы; Адам құқықтары мен бостандықтарын анықтайтын 

философиялық ұғымдар, принциптер мен ұғымдар; Адам құқықтары мен 

бостандықтарының философиялық мазмұны; Омбудсмен институты: тарих және қазіргі 

заман. 

 

4 пән: «Зияткерлік меншіктің философиялық мәселелері» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Осы курс интеллектуалдық қызметтің философиялық мәселелерін, зияткерлік 

меншік туралы заңнаманы зерделеуге бағытталған; ірі халықаралық конвенциялар мен 

зияткерлік меншік объектілерін қорғау жөніндегі халықаралық органдардың жүйесін 

қарастырады. 

Курстың негізгі тақырыптары: Әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесінде 

зияткерлік меншік мәселесі; Зияткерлік меншік құқығының тарихы: ұлттық заңнаманы 

қалыптастыру және авторлық құқықтың құқықтық тарихы. Зияткерлік меншік және адам 

құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы 1948 ж.; Зияткерлік меншік туралы заманауи 

құқықтық доктрина және заңнамасы; Қазіргі авторлық құқық теориясы: философиялық 

және құқықтық аспект; Зияткерлік меншікті зерделеудің әдістемелік мәселелері. 
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8. Маркетинг 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 25; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; 

Туризм; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 

 

1 пән: «Маркетинг принциптері» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

«Маркетинг принциптері» пәні студенттердің негізгі маркетинг принциптерін, 

парадигмалар мен әртүрлі орталарда қолдану бағыттарын түсінуі (бизнес, мемлекеттік 

сектор), сондай-ақ маркетингтік талдау негіздерін білу, басқару шешімдеріне әсерін түсіну. 

Пәнді оқу барысында студент біледі: маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын, 

ағымдағы проблемаларын және үрдістерін түсіну. Қолдана біледі: маркетингтің теориялық 

және практикалық тұрғыдан маңыздылығын анықтау; маңызды маркетингтік қызметті 

анықтау және басқару үдерісін сипаттау; маркетингтік шешімдердің тиімділігін бағалау. 

Маркетингтік стратегияны анықтау дағдыларын меңгеру; кәсіпорындарда қабылданған 

маркетингтік шешімдерді бағалау; маркетингтік қызметті, оның жүзеге асырылуын және 

бақылауын сыни түрде бағалау дағдыларын меңгереді. 

 

2 пән: «Тұтынушылардың мінез-құлқы» – 4 кредит 

Пререквизит: «Маркетинг принциптері». 

Пәннің негізгі мақсаты тұтынушылардың мінез-құлқының теориясы мен тәжірибесі 

саласында білім беру жүйесін дамыту, тұтынушының мінез-құлқын зерттеу үшін қажетті 

дағдыларды игеру, бәсекелестік ортада тұтынушының мінез-құлқын қалыптастыру мен 

өзгеруінің тиімді стратегиясы мен құралдарын жасау. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент келесі құзыреттіліктерді игереді: тұтынушының 

мінез-құлқының теориялық негіздерін, тұтынушының мінез-құлық үлгілерін, 

тұтынушының мінез-құлқына әсер ететін факторларды, сатып алу мінез-құлқына әсер 

ететін әдістерін біледі. Қолдана біледі: тұтынушының мінез-құлық сипаттамалары 

бойынша зерттеулер жүргізу, тұтынушының мінез-құлық білімі негізінде тиімді 

маркетингтік бағдарламаларды әзірлеу.: Тұтынушының мінез-құлық дағдыларын талдау, 

сатып алу туралы шешім қабылдау үдерісіне әсер ету, сатып алу мінез-құлқын талдау 

негізінде тиімді маркетингтік бағдарламаларды дайындау дағдылары бар. 

 

3 пән: «Маркетингтік зерттеулер» – 4 кредит 

Пререквизит: «Маркетинг принциптері». 

Пәнді оқу барысында маркетингтік зерттеу жүргізу бойынша білім мен тәжірибелік 

дағды кешені қарастырылады. Маркетингтік зерттеуді ұйымдастыру мен әдістемелік 

негіздері, жүргізу кезеңдері, ақпаратты жинау мен талдау, сауалнама әзірлеу бойынша 

тәжірибелік дағды қалыптастыру, сандық және сапалық әдістерді, оның ішінде пікір сұрау, 

бақылау, эксперимент, фокус-топ, терең сұхбат алу, проекциялық әдістерді  қолдану 

арқылы маркетингтік зерттеулер жүргізу болып табылады. Нәтижесінде болашақ мамандар 

заманауи маркетингтік зерттеу жүргізу мен нақты мәселені шешу бойынша жүргізілген 

маркетингтік зерттеу дағдыларын игереді.   

Пәнді оқу барысында студент маркетингтік зерттеудің түрлері мен әдістерін, негізгі 

бағыттарын, бақылау, фокус-топ, терең сұхбат алу, эксперимент, панельдік зерттеу жүргізу 

әдістерін, онлайн маркетингтік зерттеу жүргізуді біледі. Қолдана біледі: бірінші және 

екінші реттік ақпаратарға талдау жүргізу, оларды өңдеу және  жүргізілген маркетингтік 

зерттеулердің нәтижесі бойынша қорытынды жасап, негізделген маркетингтік ұсыныстар 
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әзірлеу. Маркетингтік зерттеу барысында заманауи сандық және сапалық әдістерді 

ұйымдастыру мен жүргізу, оның ішінде сауалнама арқылы пікір сұрау, фокус-топ жүргізу, 

онлайн пікір сұрау, бақылау, эксперимент жүргізу, нарықты зерттеу, маркетингтік 

ақпараттарды талдау дағдысы мен жүргізілген маркетингтік зерттеу нәтижесі бойынша 

жазбаша есеп беру мен презентация әзірлеу дағдылары қалыптасады.   

 

4 пән: «Біріккен маркетингтік коммуникациялар» – 4 кредит 

Пререквизит: «Маркетинг принциптері». 

Пән студенттердің коммуникациялық әлеуетін дамытуға және тереңдетуге, 

байланыс арналарының негізгі түрлерін, құралдарын, тұтынушылардан кері байланыс алу 

әдістерін және алынған ақпаратты одан әрі талдауға және түсіндіруге бағытталған. 

Бұл пәнді оқығаннан кейін студент әртүрлі байланыс арналарын: теледидар, радио, 

интернет, аудиторияның негізгі көрсеткіштерін біледі. Қолдана біледі: негізгі 

коммуникациялық хабарламаларды жасауға, оларды әр түрлі арналарға бейімдеуге, іске 

асырылатын коммуникациялардың тиімділігін бағалау. Тиімді кері байланыс жүйесін құру, 

медиа-жоспарлау және ақпараттық талдау дағдыларына ие болады. 
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9. Мәдениет философиясы. Адам мәдениет әлемінде 
 

оқыту тілі: қазақ;  
тыңдаушылар саны (мах): 20; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Есеп және аудит; 

Қаржы; Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Әлемдік экономика; Еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Құқықтану; Халықаралық 

қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; Туризм; 

Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 
 

Қазіргі философиялық ой әлі де мәдениет феноменіне қызығушылығын жоғалтқан 

жоқ.  Мәдениеттің өзіндік түсінігінің күрделілігі мен әртүрлілігін түсіну үшін философия 

оның пайда болу жағдайларын, оның ең маңызды компоненттерін, көріністерін, әсіресе 

оның рухани компонентін ерекше атап көрсетеді. Мәдениет өзінің шығармашылық 

табиғатымен, артефакттардың семантикалық мазмұнымен, сөйлеудің символдық нысаны 

және тағы басқа көптеген мәселелерімен философияны өзіне тартады. Оның себебі - ХХ 

ғасырдың ортасынан бастап әлеуметтік саладағы барлық мәдени процестердің жиынтығы 

мен көпқырлығына байланысты.   

Курстың мақсаты - студенттерге әлемдік философиялық ой мен жеке философиялық 

ағымдардың дамуындағы әртүрлі кезеңдердің ерекшеліктері туралы білім беру жүйесін 

құру; мәдениет философиясының ең маңызды мәселелерінің мәнін аша отырып, оларды 

шешудің негізгі нұсқаларын талдау. 

Курстың міндеттері - мәдениет философиясының мақсаттары мен міндеттерін 

дүниетанымды бейнелейтін философиялық пән ретінде түсінуге үйрету; әлемдік және 

ұлттық мәдениет философиясын, философиялық білім жүйесіндегі мәдени-философиялық 

мәселелердің орны мен рөлі туралы заманауи білімдерін толықтыру; арнайы әдебиеттермен 

және тиісті ақпараттық материалдармен жұмыс жасау дағдысын үйрету мен қалыптастыру. 

Курстар тізімі: мәдениет философиясына кіріспе; мәдениетті зерттеу әдістері; 

мәдениеттің аксиологиялық негізі; символизм әлемді түсіну ретінде; әлемнің символикалық 

бейнесі. 

 

1 пән: «Мәдениет философиясына кіріспе» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Кіріспе курсы оның теориясы мен әдіснамасын зерттеуге, мәдениетті нақты құбылыс 

ретінде түсінуге, оның мәнін, қалыптасуы мен даму заңдарын, құрылымы мен атқаратын 

қызметін қарастыруға бағытталған. Курстың негізгі тақырыптары: мәдениеттану және 

мәдениет философиясы; мәдениеттің көп өлшемділігі; мәдениет философиясының генезисі 

(ХVІІІ ғасырлар – ХХ және ХХІ ғасырдың басы); қазіргі мәдени жағдай. 

 

2 пән: «Мәдениетті зерттеу әдістері» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

«Мәдениетті зерттеу әдістері» курсы философия әдістерін зерттеуге бағытталған. 

Атап айтқанда: жалпы ғылыми және нақты ғылыми әдіснамалық, әлеуметтік-критикалық, 

жүйелі теориялық, герменевтикалық және феноменологиялық әдістер. Курстың негізгі 

тақырыптары:  Мәдениетті дамытудың философиялық негізі; адам философиясы: 

философия, мәдениет философиясы, мәдениеттану мәселесі ретінде; жаңа дәуірдегі 

мәдениет философиясы; мәдени антропологияны түсіну әдістемесі; Герменевтика. Мәдени 

мәтiн және оны түсiндiру. 
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3 пән: «Мәдениеттің аксиологиялық негіздері – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курс - құндылық әлемі деп аталатын адам өмірінің саласын бөліп көрсетеді. Бұл 

тұжырымдаманы жақтаушылар тарапынан, мәдениет тұжырымдамасының құндылық 

ретінде көрініс табуы осы жерде қолданылады. Ол белгілі бір қоғамда маңызы бар мұраттар 

мен мағыналардың күрделі иерархиясы бола тұра, материалдық және рухани 

құндылықтардың жиынтығы ретінде адам қызметінің барлық алуан түрінің нәтижесі 

ретінде әрекет етуін қарастырады.  

Курстың негізгі тақырыптары: философиялық білім жүйесіндегі аксиология; 

философиялық антропология және гносеология; аксиология - әлемді меңгеру тәсілі; 

құндылықтар мен мақсаттар. 

 

4 пән: «Символизм әлемді түсіну ретінде, Әлемнің символикалық бейнесі» – 4 

кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл майнордың соңғы курсы болып табылады. Осы курсты оқу барысында: 

философиялық, лингвистикалық, әдеби және мәдени білімдердің бірлігі негізінде олардың 

тұжырымдамалық құрылымдарына назар аударылады. 

Курстың негізгі тақырыптары: Э. Кассирердің мәдениет философиясы; мәдениет 

белгілер жүйесі ретінде; мәдениет және коммуникация; коммуникация түрлерi, нысандары 

және функциялары; қазіргі мәдени жағдай. 
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10. Мәліметтерді модельдеу 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 50; 

minor келесі оқу бағдарламары үшін қол жетімді: Маркетинг; Менеджмент; 

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау; Әлемдік экономика; Мемлекеттік және жергілікті 

басқару; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі. 

 

1 Пән: «Формулаларсыз математика» - 4 кредит 

Пререквизит: қажет емес 

Әлемнің халқының басым көпшілігі математиканы формулаларға байланысты 

ұнатпайды.   Мектепте математика тұтас формулалар екенін ескертетіндіктен. Бірақ 

математиканың бір бөлімі бар - Дискретті математика, ол онсыз өтеді. 

Дискретті математика көптеген бөлімдерден тұрады: жиындар теориясы, 

математикалық логика, математикалық кибернетика, функционалдық жүйелер теориясы, 

жалпы алгебра, комбинаторика (жеке бөлімдер), графтар теориясы, машиналық 

арифметика, алгоритмдер теориясы, ойын теориясы, кодтау теориясы,  автоматтар 

теориясы, формальды грамматика теориясы, есептеу геометриясы, буль функциялары 

теориясы, логикалық бағдарламалау, математикалық лингвистика, жасанды интеллект 

теориясы және т. б. 

Дискретті математика әрқашан білім саласының қарқынды дамып келе жатқан 

салаларының бірі болып табылады. Қазіргі уақытта дискретті математика әдістерін 

қолданудың ең маңызды салаларының бірі - компьютерлік технологиялар. 

Экономика мен математикалық модельдеудің көптеген есептері дискретті 

математикамен тікелей байланысты. Мысалы, осы есептердің қатарына оңтайландыру 

есептері жатады: тағайындау туралы есеп, максималды ағын туралы міндет, желілік 

жоспарлау және т.б. Дискретті математиканың бөлімдері болып табылатын білім 

салаларының тізімін жалғастыра беруге болады. 

Бұл курста келесі бөлімдер оқытылады: Қарапайым жиындар теориясының 

негіздері;Математикалық индукция әдісі; Комбинаториканың негізгі принциптері, таңдау, 

орналастыру және үйлесім құру алгоритмдері;  Сәйкестендіру,  қарым-қатынас; 

Математикалық логика; Графтар теориясына кіріспе, негізгі ұғымдар мен анықтамалар; 

Ағаштар мен ормандар; Графтар теориясының объектілерін қолдануымен есептерді шешу: 

қысқа жолды іздеу, желілік жоспарлау,  максималды ағын туралы есептер шығару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: графтар теориясының және комбинаториканың 

теориялық негіздерін білу; графтар теориясын қолдану арқылы экономикалық есептер 

шешілетін математикалық әдістер мен модельдерді меңгеру; алынған білімді қолданбалы 

есептерді шешу үшін қолдана білу; экономика саласындағы дискретті математика есептерін 

шешудің заманауи әдістері туралы түсінікке ие болу, ұсынылған есептерді шешу үшін 

компьютерлік технологияларды қолдана білу. 

 

2 Пән: «Эконометрика нөлден» - 4 кредит 

Пререквизит: қажет емес 

Бүгінгі таңда экономикадағы (басқару, қаржы және несие, маркетинг, бухгалтерлік 

есеп, аудит) кез-келген саладағы маман иесіне  заманауи жұмыс әдістерін, әлемдік 

экономикалық ой-өрістердің жетістіктерін білуді және ғылыми тілді түсінуді қажет етеді. 

Жаңа әдістердің көпшілігі эконометриялық үлгілерге, тұжырымдамаларға, техникаға 

негізделген. Эконометриканы терең менгермеген маман оларды қалай қолдануға 

болатынын білмейді. Заманауи экономикалық әдебиетті оқып үйрену, жақсы  

эконометрикалық дайындықты талап  етеді. 

Экономист қызметінің ерекшелігі ақпараттың жетіспеушілігі және бастапқы 

деректердің толық болмауы жағдайында жұмыс жасау болып табылады. Осындай 
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ақпаратты талдау үшін эконометрика аспектілерінің бірін құрайтын арнайы әдістер талап 

етіледі. Эконометрикадағы орталық проблема - бұл эконометриялық модельдің құрылуы 

және нақты экономикалық процестерді сипаттау, талдау және болжам үшін оны пайдалану 

мүмкіндігін анықтау. 

Бұл курста келесі бөлімдер қарастырылады: Эконометрика пәні және негізгі 

міндеттері. Эконометрика ғылым ретінде. Эконометриканың негізгі міндеттері. 

Эконометрикалық үлгілердің негізгі кластары. Эконометрикада қолданылатын деректердің 

және айнымалылардың түрлері.Жұптық регрессиясының моделі. Аппроксимация міндеті. 

Ең кіші квадраттар әдісі (МНК). Шешімді геометриялық түсіндіру. Шешімнің матрицалық 

формасы. Екі айнымалы сызықтық регрессиялық модель. Негізгі гипотезалар. Қалыпты 

сызықтық регрессиялық модель. Гомоскедастикалық және гетероскедастикалығы. 

Қателердің автокорреляциясы. МНК статистикалық қасиеттерімен  жұптық регрессияны 

бағалау. 

Гаусс-Марков теоремасы. Дисперсияны бағалау қатесі. Регрессия 

коэффициенттерінің интервалдық бағалауы және олардың мәндері туралы статистикалық 

болжамдарын тексеру. Сызықтық регрессияның бағалаудың жалпы сапасын тексеру. 

Детерменация коэффициенті, оның мағынасы және геометриялық түсіндірмесі. 

Көптік регрессиялық модель. Көптік сызықты регрессиялық модель. Негізгі 

гипотезалар. Қалыпты сызықтық регрессиялық модель. Көптік регрессияға арналған МНК 

бағалаудың статистикалық қасиеттері. Гаусс-Марков теоремасы. Қатенің ауытқуын және 

ковариация матрицасын бағалау. Көптік регрессиялық коэффициенттердің интервалдық 

бағалауы және олардың мәндері туралы статистикалық гипотезаларды тексеру. Көптік 

сызықтық регрессиялық бағалаудың жалпы сапасын тексеру. Детерминация  коэффициенті 

(көптік корреляция). Түзетілген детерминация коэффициентін анықтау.  

Регрессиялық модельдерді практикалық қолданудың кейбір аспектілері. Толық 

коллинеарлық және мультиколлинеарлық. Мультиколлиниярлықтың ықтимал себептері 

және тән белгілері. Мультиколлинярлықтан құтылу жолдары. Шартты  айнымалылар. 

Сапалы сипаттамалардың және құрылымдық өзгерістердің әсерін зерттеуде шартты 

айнымалыларды қолдану мысалдары. Сызықты емес регрессиялық модельдері. 

Эконометрикалық зерттеудің мақсаты мен міндеті – нақты статистикалық деректер 

негізінде бизнес, макро және микроэкономикалық факторлардың дамуын болжау. 

Студенттерге менеджмент және экономикалық бизнес-процестерді реттейтін 

заңдардың сандық өрнектерін алуға мүмкіндік беретін әдістер мен  модельдер  туралы 

түсінік беру. 

Осы курсты оқып жатқан студент: басқару нәтижелеріне оң немесе теріс әсер ететін 

факторлардың рөлін айқындайды; экономикалық мәселелерді ресімдеуде статистикалық 

және математикалық аппарат пен практикалық дағдыларды иеленеді; экономикалық 

статистикалық үлгілерді қалыптастырады; эконометриканың негізгі әдістерін меңгереді; 

компьютерде стандартты бағдарламаларды қамтамасыз етуді пайдаланады; Gretl 

эконометрикалық пакетін меңгереді; есептеулердің нәтижелерін түсіндіру және талдауды 

үйренеді; эконометрикалық үлгілерді пайдалана отырып, нақты статистикалық деректерге 

негізделген  зерттеу жобасын жазады. 

 

3 Пән: «Оңтайлы шешімдерді қабылдау» - 4 кредит 

Пререквизит: қажет емес 

Оңтайландыру дегеніміз барлық мүмкін варианттардың ішінен ең жақсысын таңдау 

процесін түсінеміз. Оңтайландыру әдісі ең жақсы дизайн нұсқасын таңдауға, ресурстарды 

жақсы бөлуге, қоршаған ортаға ең аз зиян келтіруге және т.б.арналған. Оңтайландыру 

есептерін шешу барысында кейбір параметрлердің оңтайлы мәндерін табу қажет. 

 Көптеген оңтайландыру есептері экономикамен байланысты: ресурстарды 

оңтайлы пайдалану есептері, қоспалар есебі, тасымалдау есебі. Сызықты бағдарламалау 

жоспарлауда, бағыттауда, жоспарлауда, тапсырмалар мен дизайнда көптеген мәселелерді 
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модельдеуге ыңғайлы, оның кеңейтімдері көліктік индустрияда, энергетикада және 

инжинирингде қолданылады. 

 Өмірде оңтайландыру есептерін шешу көп уақытты қажет етеді және барлық 

параметрлерді ескеру қажет болатын өте қиын процесс. Оңтайлы шешім табу үшін, жұмыс 

істеуді жеңілдету үшін түрлі елдердің бағдарламашылары біздің өміріміздің барлық 

салаларындағы оңтайландыру есептерін шешуге арналған көптеген бағдарламаларды 

жазды. 

Бұл курста келесі бөлімдер қарастырылады: Операцияларды зерттеу (ОЗ) пәні және 

міндеттері. OЗ модельдерінің классификациясы. Математикалық модельдер: 

тұжырымдамасы, типтері, құрылыс принциптері, сатылар. ОЗ міндеттерінің көптігі. 

Экономикалық қосымшалар (типтік есептердің мысалдары). Сызықтық программалау 

теориясы. Геометриялық мағынасы. Сезімталдығы бойынша модельді талдау. Сызықтық 

программалау есептерін шешудің сандық әдістері. СБ есептерін шешудің симплекс әдісі. 

Негізгі теориялық ұстаным. Симплекс әдісінің алгоритмі. Екі жақты есеп. Екі жақтылық 

теориясы және экономикалық қосымшалар. Тасымалдау есебі. Бүтінсандық программалау 

есептері, олардың экономикалық қосымшалары және шешу әдістері. Математикалық 

бағдарламалаудың жалпы теориясы. Сызықты емес бағдарламалауға кіріспе. Лагранж 

мультипликатор теориясы. Динамикалық бағдарламалау әдісі. Көп сатылы шешім 

қабылдау процестері.  Ресурстарды бөлу есептері. Желіні жоспарлау және басқару 

Пәннің міндеттері - студенттерді оңтайландыру міндеттерін сыныптауға үйрету; 

оңтайландыру проблемаларын шешу әдісін таңдау; әдістердің конвергенциясына 

қойылатын талаптардың орындалуын тексеріңіз; компьютерлік технологияларды енгізу 

және зерттеу әдістерін оңтайландыру әдістерін қолданады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: оңтайландыру мәселелерін шешудің әдістері 

мен алгоритмдерін білу; оңтайландыру проблемаларының объективті функциясын 

қалыптастыру және шектеулерді жазуын жасау; практикалық мәселелердің математикалық 

моделін жасау; белгілі шешім әдістерін қолданып, қорытынды жасау, аспаптық орталарда 

оңтайландыру проблемаларын шешу әдістерін меңгеру керек. 

 

4 Пән: «Қаржылық есептеу негіздері» - 4 кредит 

Пререквизит: қажет емес 

Қаржылық математика қаржы операциялары мен процестерінің математикалық 

модельдерін құрастыру және зерттеу жұмыстарымен айналысады. Сонымен қатар, ол 

пәннің аясында  әр түрлі бөлімдерді қарастырады. Мысалы, несиелік  қатыстар 

математикасы (пайыздар теориясы), инвестициялық математика, актуарлық математика, 

қаржылық инструменттерден туындайтын математика және т.б. 

Болашақ экономистерді, қаржыгерлерді, менеджерлерді қаржылық-экономикалық 

тәрбиелеу олардың сандық қаржылық талдау әдістерін меңгерусіз мүмкін емес. Қаржы-

экономикалық есептеулер әдістерін кәсіпорындардың, фирмалардың, экономистердің, 

бухгалтерлер мен банкирлердің басшылары ғана емес  әрине әрбір сауатты адам ие болуы 

керек. Қаржылық сауаттылық, біздің ойымызша, аз болса да, қазіргі заманғы, қарқынды 

өзгеретін уақыттағы адамның өмірін жеңілдетуге көмектеседі. 

Бұл курста келесі бөлімдер оқытылады: Қаржылық математиканың негізгі 

ұғымдары: қарапайым және циклдік қаржылық операциялар, қаржылық операцияның 

параметрлері. Қарапайым пайыздардың мәні. Қарапайым пайыздар бойынша өсіру 

формуласы. Қарапайым пайыздарды есептеу тәжірибесі. Қарапайым ставкалар 

айнымалылары. Қарапайым пайыздар бойынша қайта инвестициялау. Қарапайым 

ставкалар бойынша дисконттау және есепке алу. Күрделі пайыздардың мәні. Күрделі 

пайыздар бойынша өсіру формуласы. Жылдық проценттерді есептеу. Пайыздардың 

номиналды және тиімді мөлшерлемесі. Өзгермелі.  пайыз мөлшерлемесі. Бөлшек санды 

пайыздарды есептеу. Төлемдер ағыны түсінігі, төлемдердің тұрақты және тұрақты 

ағындары. Міндеттемелердің қаржылық баламалылығы, мөлшерлемелердің  әртүрлі 
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түрлері арасындағы баламалылықты белгілейтін формулалар, келісім-шарт талаптарының 

өзгеруі, ескі және жаңа келісімдер бойынша төлемдердің баламалылық теңдеуі. Төлемдерді 

шоғырландыру. Төлемдердің конверсиясы. Қаржылық ренталар және олардың жіктелуі. 

Жылдық аннуитет. Өсімделген  сома мен қазіргі шаманың формулалары. Қаржылық  

ренталар  конверсиясы. Ренталарды шоғырландыру. Қарызды тең мерзімді төлемдермен 

өтеу. Қарыздың негізгі бөлімін ауыспалы төлемдерімен өтеу. Стандартты ипотека. Қарызы 

толық өтелмеген және қарыз қалдығы мерзімінің соңында төленетін стандартты ипотека. 

Стандартты емес ипотека. Тұтынушылық несиені өзгеретін сомалармен өтеу. 

Коммерциялық келісімшарттарды салыстыру. Облигацияның кірістілігін анықтау. 

Облигациялардың түрлері. Акциялардан түскен кірістер. Мемлекеттік қысқа мерзімді 

облигациялар. Облигациялардың қосымша сипаттамалары. Портфельдік 

инвестициялардың тәуекелдігі мен кірістілігі. 

Пәнді оқытудың міндеттері: маңызды математикалық модельдерді және 

математикалық әдістерді сипаттау үшін пайдаланылатын негізгі түсініктер жүйесін 

қалыптастыру және осы тұжырымдардың өзара байланысын ашу; студенттерді қолданбалы 

мәселелерді математикалық зерттеу әдістерімен таныстыру; арнайы әдебиеттерді өз 

бетінше оқып білу дағдыларын қалыптастыру; логикалық ойлауды дамыту, өндірістік 

қызметке байланысты құбылыстар мен процестерді математикалық зерттеу дағдылары; 

өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент білуі міндетті: Төлемдер мен төлем 

ағындарын, несиелік операцияларды, инвестициялық процестерді, бағалы қағаздарды, 

бағалы қағаздар портфелдерін ұлғайту және дисконттаудың жалпы түсініктері; 

инвестициялық жобалар мен олардың экономикалық модельдерін талдаудың мазмұны мен 

негізгі кезеңдерін білу; несиелік есептеулердің негізгі ұғымдары мен әдістерін білу; 

оптималды бағалы қағаздар портфелін құру үшін өз құрылғысы; қаржы математикасы мен 

оларды шешудің классикалық әдістерінің негізгі тұжырымдарын білу. 

Инвестициялық жобаларды бағалау; несиелік есептеулерді жүргізу; бағалы қағаздар 

портфелінің оңтайландыру моделін құру;  кәсіпорынның жұмысын және дамуын жоспарлау үшін 

алынған білімдерді пайдалану; тәжірибелік теориялық білімдерін практикада, сонымен қатар 

кейіннен оқыту барысында өздігінен шығармашылық пайдалану білу керек. 

Объектілердің сандық және сапалық қатынастарын білдіретін математикалық 

символдарын; қаржылық талдауда уақыт факторын есепке алудың негізгі аналитикалық 

әдістерін; қаржылық операцияларды сандық талдауды жүргізу әдістерін, инвестициялық 

жобалардың негізгі сипаттамаларын есептеу дағдыларын, қаржылық операциялардың 

кірістілігін, оңтайлы бағалы қағаздар портфелін құруын меңгеру керек. 
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11. Туристік бизнес және дестинацияны басқару 
 

оқыту тілі: қазақ;  
тыңдаушылар саны (мах): 40; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Экономика; Әлемдік 

экономика; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Құқықтану; Халықаралық қатынастар; 

Әлеуметтік жұмыс;  Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 
 

Осы Minor қатаң практикалық бағытқа ие. Курстар сериясы аяқталғаннан кейін 

студенттер туризм және қонақжайлылық индустриясында, соның ішінде халықаралық 

деңгейде тікелей жұмыс істеуге құқық беретін бірқатар сертификаттар алуға талаптана 

алады. Сондай-ақ, студенттер оқу барысында алатын әдістер мен құралдар негізінде қызмет 

көрсету саласында өз бизнесін жылжыту процестерін түсіну үшін қажетті білім алады. 

 

 

1 пән: «Туризм және қонақжайлылық негіздері» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Пәннің сипаттамасы. Курс экономиканың перспективалы саласы ретінде туризм 

және қонақжайлылық саласындағы білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыруға ықпал 

етеді, туризм және қонақжайлылық жүйесі аясында орын алған негізгі терминдерді, тарихи 

аспектілерді және жалпы тұжырымдамаларды ұсынады, әлемдегі және елдегі туризм 

саласының ағымдағы жай-күйіне шолу жасайды, Қазақстандағы туризмді дамытудың 

басым бағыттарын көрсетеді. 

Пәнді оқу барысында студент: қонақжайлылықтың жалпы концепцияларын, осы 

саланың даму проблемалары, перспективалары мен үдерістерін, Қазақстандағы басым 

туристік жобаларды, туризм түрлерін, қонақжайлылық саласының ерекшелігін, 

құрылымын, туристік формальдылықтарды және туризм саласындағы қауіпсіздік 

мәселелерін біледі. Туризм және қонақжайлылық нарығының құрылымын жіктеуді; 

орналастыру, тамақтану құралдарының түрін анықтауды; аталған саланың 

инфрақұрылымына талдау жүргізуді меңгереді. Туризм және қонақжайлылық нарығын 

зерттеу; осы саладағы тәуекелдерді басқару дағдысы қалыптасады.  

 

 

2 пән: «Дестинацияны басқару» – 4 кредит 

Пререквизит: Туризм және қонақжайлылық негіздері. 

Өзінің туристік әлеуеті мен өнімімен туристер үшін тартымды орын ретінде туристік 

дестинацияда қалыптасатын бүтін туристік ұсыныс тұжырымдамасына кіріспе; кәсіби 

терминдерді ұсыну: туристік әлеуеттің мониторингі және аудиті, дамыту, маркетинг, 

брендинг, сондай-ақ туристік бағыттардың бәсекеге қабілеттілігінің мониторингі. 

Пәнді оқу барысында студент: Қазақстандағы жекелеген туристік бағыттардың 

қазіргі жағдайын сипаттайтын негізгі фактілер мен сандар, сондай-ақ дестинацияларды 

басқаруға қатысты негізгі теориялар, әдістер мен инновациялар; серіктестермен, 

мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдармен өзара іс-қимылды жоспарлау мен 

басқарудың негізгі әдістері мен құралдары, шарттық қатынастар, туристік өнімді сапалы 

қызмет көрсету негізінде жылжыту мен сатудың әдістері мен құралдарын біледі. Белгілі бір 

туристік нарықтағы жағдайды сыни бағалау және таңдап алынған туристік дестинация үшін 

маркетинг тұжырымдамасын анықтау, бәсекеге қабілетті туристік өнімді әзірлеуді 

меңгереді. Дестинацияны табысты басқару және дамыту үшін серіктестермен, мемлекеттік 

және мемлекеттік емес кәсіпорындармен шарттық қатынастар құру дағдылары 

қалыптасады. 
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3 пән: «Онлайн туризм және интерактивті технологиялар – 4 кредит 

Пререквизит: Туризм және қонақжайлылық негіздері. 

Қонақжайлылық пен қызмет көрсету нарығында жобалар мен онлайн-ұсыныстарды 

әзірлеу үшін, сервистік өнімдер мен өзекті сұранысқа ие қызметтерді әзірлеу үшін бизнеске 

арналған интерактивті қосымшаларды іздеу және белсенді пайдаланушы дағдысын 

қалыптастыру. 

Пәнді оқу барысында студент: туризм, қонақжайлылық және қызмет көрсету 

саласын дамытуға бағытталған интерактивті қосымшалар мен бағдарламаларын біледі. 

Туризм және қонақжайлылық саласына арналған онлайн-қосымшалар мен 

бағдарламалардың алуан түрлілігіне бағдарлау, осы бағдарламалардың көмегімен өз 

ұсыныстары мен өнімдерін әзірлеуді меңгереді. Amadeus, Fidelio және т. б. билеттерді 

брондау жүйесінің пайдаланушысы, TRIVAGO, SKYSKANNER турларын брондау, 

TRIPADVISOR, BOOKINGCOM және т. б. клиенттердің пікірлерімен жұмыс жүйесі, R-

KEEPER мейрамхананы және тапсырыстарды басқару, электронды карталармен және 

маршруттарды құрастыру жүйелерімен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады. 

 

4 пән: «Қызмет көрсету саласындағы бизнес-коммуникациялар» – 4 кредит 

Пререквизит: Туризм және қонақжайлылық негіздері. 

Сервис-индустрияның бизнес-коммуникация жүйесінде практикалық 

қолданылатын, өзекті дағдыларды қалыптастыру, жазбаша және ауызша қарым-қатынас 

дағдыларын, болып жатқан оқиғалар мен қоршаған бизнес-ортаға және қызмет көрсету 

саласындағы бизнес-коммуникация жүйесіне талдау жасай білуді; бизнес-коммуникация 

саласындағы кәсіпқой ретінде өзін көрсете алуды және позициялауды білуді қамтиды. 

Пәнді оқу барысында студент қонақжайлылық және туризм саласындағы бизнес-

коммуникация негіздерін, табысты бизнес пен табысты коммуникацияларды құрудағы 

олардың рөлі мен маңызын біледі. Болып жатқан оқиғалар мен қоршаған бизнес-ортаға 

және қызмет көрсету саласындағы бизнес-коммуникация жүйесіне талдау жасауды; өзін 

бизнес-коммуникация саласындағы кәсіпқой ретінде көрсету және позициялауды 

меңгереді. Жазбаша және ауызша қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады. 
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12. Халықаралық қауіпсіздік  
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 25; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Есеп және аудит; 

Қаржы; Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Әлемдік экономика; Еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Құқықтану; Мейрамхана ісі және 

мейманхана бизнесі; Туризм; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 

 

Әлемде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қалайтын студенттер осы бағдарламаны 

батыл түрде таңдауына болады. Бұл бағдарлама геосаяси және нақты ұлттық негізде 

қауіпсіздік мәселелерін және тұрақты даму тұжырымдамасын кешенді түрде түсінуге 

мүмкіндік береді. Сіз жаһандық және ұлттық қауіпсіздіктің көлемін талдауға және оның 

себебі мен салдарының байланысын түсінуді үйренесіз. Сонымен бірге сіз бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті сақтау үшін мемлекеттер қандай саясатқа баратынын және не үшін бір біріне 

жау мемлекеттердің өзі өзара келісімге келіп жататыны туралы білесіз. 

Бағдарламаның мақсаты болашақ мамандарға қазіргі әлемде халықаралық 

қауіпсіздік жүйесінің қалыптасуының заңдылығын түсінуге көмектесу. Білім 

бағдарламасын игерудің соңында сіз аналитикалық баяндамалар жасауды үйренесіз, 

экономикалық, саяси және идеологиялық факторлармен байланыстыра отырып 

қауіпсіздіктің әскери-саяси мәселелерін талдауды үйренесіз, елдің қауіпсіздікпен  

айналысатын  мекемелеріне ұсыныстар әзірлеп, болжау жасау дағдысын меңгересіз. 

 

1 пән: «Геосаяси үдерістер және тұрақты даму» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Курс әлемдік саясат пен тұрақты даму мәселелеріне жүйелі көзқарастарды 

қалыптастыруға бағытталған. Курсты игере отырып сіз әлемдік саясаттың өзекті 

мәселелерін және БҰҰ-ның жалпыға бірдей бейбітшілікті нығайтуға бағытталған тұрақты 

даму бағдарламасының  негізгі қағидаттары туралы білім аласыз. Курсты аяқтағанда сіз 

келесі біліктіліктерді игересіз: геосаяси талдау жасау дағдысы, табиғи қорларды игеруде 

экологиялық-экономикалық жүйенің даму тенденциясын сыни көзқараспен талдауды және 

жаһандық, аймақтық және жергілікті деңгейде тұрақты даму мен қауіпсіздіктің өткір және 

күрделі мәселелерін шешуде практикалық дағдыларды пайдалана аласыз. 

 

2 пән: «Халықаралық қақтығыстар және бітімгершілік» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл пән халықаралық қақтығыстарды ескерту мен шешудің негізгі бағыттарымен 

таныстырады, саяси жағдайларды (қақтығыстар және соғыстар) талдауды үйретеді, саяси 

дипломатиялық делдал болу және саяси ұсыныстар жасай білу дағдысын дамытуға 

көмектеседі. 

Осы курсты игеру барысында алынған білім және дағды сіздерге халықаралық 

ұйымдарда, әскери салада жұмыс жасауға, сонымен бірге ішкі саясат пен халықаралық 

қатынастар саласында аналитикалық жұмыс жасайтындарға көмектеседі. 

 

3 пән: «Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курс қазіргі халықаралық қауіптерді анықтау мен талдау арқылы халықаралық 

және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесіне арналған. 

Пәнді игеру барысында сіз тек қана саяси- әскери қауіпсіздіктің мәні мен мазмұны 

туралы ғана емес, сонымен қатар экономикалық, экологиялық және ақпараттық қауіпсіздік 

туралы білім аласыз. Курс аяқталғанда сіз қазіргі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін 
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талдау дағдысын игересіз, халықаралық және ұлттық қауіпсіздік бағытында нақты 

ұсыныстар жасай білуді үйренесіз және қажетті ведомстволарға әр түрлі стратегиялық 

жоспарлар жасауға көмектесе алатын боласыз. 

 

4 пән: «Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курс сіздерге Орталық Азиядағы халықаралық қатынастардың қазіргі жағдайы 

мен болашағы туралы, аймақтық және халықаралық қауіпсіздікке әсер ететін  қауіптер 

туралы кең көлемді білім береді. Пәнді игеру барысында сіз не себепті Орталық Азиядағы 

қауіпсіздік мәселесі күрделі геосаяси, экономикалық және әлеуметтік сипатта екенін және 

аймақтың қауіпсіздігіне ішкі және сыртқы фактілер қалай әсер ететінін білетін боласыз. 

Курсты аяқтағанда сіз халықаралық қатынастардағы жаһандану мен аймақтану үдерісін 

жүйелі түрде талдауды үйренесіз, Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы саяси 

доктриналарының сипатын анықтай білесіз, Орталық Азиядағы әлемнің белді державалары 

АҚШ, Қытай және Ресейдің қызығушылықтарының себебі мен олардың арасындағы қарам 

қайшылықтардың себебін көрсете білесіз, сонымен бірге аймақтың тұрақтылығы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті ұсыныстар мен тиімді стратегияларды жасай білесіз. 
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13. Цифрлық мемлекеттік басқару  
 

оқыту тілі: қазақ;  
тыңдаушылар саны (мах): 25; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; 

Туризм; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 
 

Тиімді мемлекеттік басқару сапа реформасын қамтамасыз етудің маңызды факторы 

болып табылады. Оның маңызды құрамдас бөлігі - мемлекеттік қызметтерді сандық 

форматта беру. Цифрлық басқару - мемлекеттік қызметшінің іскерлік мәдениетінің бір 

бөлігі және барлық қызмет алушылардың цифрлық қызметтерімен айналысатын 

мемлекеттік мекемелермен жұмыс дағдылары (анықтамалар алу, салықтарды төлеу, КжОК 

субъектілерінің қызметін ұйымдастыру және өткізу, мемлекеттік сатып алу, мобильдік 

қосымшалар және т.б.). 

Курстың мақсаты студенттерге цифрлық мемлекеттік басқару және оларды 

көрсетудің негізгі құралдары туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің міндеті: Ұлттық және аймақтық деңгейде экономикалық реттеу туралы 

жалпы білім беру; Пайдаланушылардың әртүрлі топтары үшін цифрлық қызметтерді алу 

мүмкіндіктерін көрсету; Басқарушылық міндеттерді шешуде тәжірибелік дағдыларды 

қолдануға үйрету. 

 

1 пән: « Мемлекеттік басқару» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

«Мемлекеттік басқару» кіріспе курсы республикалық және жергілікті деңгейде 

экономиканы мемлекеттік реттеу теориясы мен әдіснамасын,оның мәнін, қалыптасу және 

даму заңдарын, құрылымы мен жұмысын оқып білуге бағытталған. 

Курстың негізгі тақырыптары: Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық 

негіздері; Экономиканы институционалды және құрылымдық реттеу; Экономикалық даму 

бағыттарын реттеу; Аймақтар экономикасын басқару 

 

2 пән: «Электрондық үкімет» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

«Электрондық үкімет» курсы мемлекеттік саясатты және басқаруды цифрлық 

трансформациялауды зерттеуге бағытталған; цифрлық мемлекеттік қызметтерді 

пайдаланудың артықшылықтарын қолдану. 

Курстың негізгі тақырыптары: Мемлекеттік қызметтің негіздері, жаһандық 

цифрландыру үдерістері «E-қызмет» мүмкіндіктері; Электрондық үкімет («Digital 

Kazakhstan» МК, азаматтар үшін Үкіметі); Электрондық қызметтер (сандық 

инфрақұрылым, e.gov); Электрондық іс-қағаздарын жүргізу. 

 

3 пән: «Мемлекеттік және жеке серіктестік» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

«Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік» курсы мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті 

реттеу модельдерімен танысуға бағытталған (нысандары, түрлі салалардағы ерекшеліктер, 

шетелдік тәжірибе, салыстырмалы талдау). 

Курстың негізгі тақырыптары: Мемлекеттік мекемелер мен бизнес арасындағы өзара 

әрекеттесудің негіздері; МЖС формалары; Түрлі салаларда МЖС қолдану ерекшеліктері; 

Шет елдерде МЖӘ тетіктерін қолдану тәжірибесі. 
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4 пән: «Қалалық менеджмент» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

«Қалалық менеджмент» курсы осы модульді оқытуда соңғы болып табылады. 

Қалалық құрылыс салаларын (өнеркәсіп, құрылыс, көлік және т.б.), қалалық қызметтерді 

(сауда, қоғамдық тамақтандыру және т.б.), әлеуметтік саланы, қаланың тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығын және т.б. сияқты қалалық экономиканы басқарудағы 

теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сондай-

ақ, студенттер қалалық әкімшіліктің құзіретіне жататын кәсіпорындардың, қала құрылысы 

басқармасының өзара әрекеттесуін ұйымдастыру бойынша білім мен дағдыларды 

меңгереді. 

Курстың негізгі тақырыптары: Қалалық басқарудың ашық жүйе реінде ерекшелігі; 

Нарықтық экономикадағы қалалық басқару механизмі; Қазіргі заманғы қаланы дамыту 

стратегиясы; Сандық технологияларға негізделген сандық қалалық басқару жүйесін 

дамыту. 
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14. Экология және табиғатты пайдалануды басқару  
 

оқыту тілі: қазақ;  
тыңдаушылар саны (мах): 25; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Есеп және аудит; 

Қаржы; Экономика; Маркетинг; Менеджмент; Әлемдік экономика; Еңбекті ұйымдастыру 

және нормалау; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Құқықтану; Халықаралық 

қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; Туризм; 

Ақпараттық жүйелер; Статистика. 
 

1 пән: «Биосфера туралы ілім» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курс студенттердің биосферадағы тұрақтылықты сақтаудағы 

биоалуандылықтың маңызы, биологиялық нысандардың алуандылығы туралы базалық 

білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, тірі ағзалардың пайда болуының 

негізгі заңдылықтары, ұйымдасудың әртүрлі деңгейіндегі экожүйе қарастырылады. 

Экожүйенің тозу үдерістерінің пайда болу факторлары және себептері айқындалады.  

Бакалавр  осы пәнді оқып бітіргеннен кейін: биосфераның қалыптасуының негізгі 

принциптерін, ережелерін және заңдылықтарын; биосфера тұрақтылығының негізгі 

ережелерін, осы тұрақтылықты сақтау механизмдері мен тәртібін; оңтайлы табиғатты 

пайдалану және табиғатты қорғаудың негізгі принциптерін біледі. Ғаламдық жүйедегі 

болып жатқан өзара байланыстардың үдерістерін сауатты түсіндіруді; биосфераның табиғи 

және антропогендік жүйесінің өнімділігін есептеуді; биосферадағы антропогендік әсерді 

және осы әсердің салдарын талдай білуді үйренеді. Биосфера үдерістерін үлгілеуге, 

биосфера өнімділігін, жүйедегі элементтердің белсенділігін анықтауға; әлеуметтік-

экологиялық және биосфералық үдерістердің байланысын өркениетті дамытуға және 

сақтауға дағдыланады. 

 

2 пән: «Экологиялық қауіпсіздік» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курста студенттер қазіргі экологияның дамуының мәселелерімен және 

бағыттарымен, қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды, қауіпті факторлардың 

әсер ету механизмдерімен танысады. Пән студенттердің қазіргі жаратылыстанудың 

жетістіктері мен дамуы арқылы экологиялық қауіпсіздік жайлы түсініктерін кеңейтуге 

бағытталған.  

Пәнді оқып бітірген соң тыңдаушы: экологиялық қауіпсіздіктің қалыптасуының 

теориялық негіздерін; экологиялық мәселелер мен қауіптіліктерді зерттеу әдістерін біледі. 

Қоршаған орта және адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты мен міндеттерін 

анықтауды; экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтауды 

және қауіптерді бағалауды үйренеді. Қоршаған ортадағы қауіптілік деңгейін өлшеу және 

кешенді талдау; антропогендік іс-әрекеттің  теріс салдарын төмендетуге және жоюға, 

алдын-алу бойынша ұсыныстарды әзірлеуге дағдыланады.  

 

3 пән: «Жер және су ресурстарын басқару» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл пәнде агроэкология тұрғысынан жер және су ресурстарын басқарудың қазіргі 

жай-күйі қарастырылады. Қазақстандағы су ресурстарын бірлесе басқару туралы 

түсініктерге кеңінен сипаттама беріледі. Пәнді оқу барысында әлемнің әртүрлі 

аймақтарындағы жер ресурстарының қалыптасуындағы экологиялық факторлардың әсері 

қарастырылады, топырақтың экологиялық қызметі көрсетіледі,  топырақтың экологиялық 
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мәселелері және олардың пайда болу себептері, сонымен қатар жер ресурстарының 

экологиялық мәселелерін шешу жолдары қарастырылады.  

Пәнді оқып бітіргеннен кейін тыңдаушы: ҚР суды пайдалану, трансшекаралық су 

және су ресурстарын бірлесе басқару мәселелерін және  оларды шешу тәсілдерін; 

топырақты-картографиялық зерттеулерді жүргізу үшін қажетті егіс жабдықтарын дайындау 

жүйесін біледі. Басқару шешімдерін қабылдау салдарын көре білуді, су ресурстарын 

басқаруды; топырақ үдерістеріне егістік және зертханалық зерттеу тәсілдерін пайдалануды, 

жердің тозу себептерін анықтауды және оларды қалпына келтіру жолдарын әзірлеуді 

үйренеді. Су ресурстарын басқару барысындағы  қазіргі әдістер мен процедураларын, 

тәсілдерін бағалауды; жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау бойынша нақты 

міндеттерді қоюды және оларды шешуге; жер және топырақ ресурстарының сапасын 

бағалау үшін зертханалық-талдамалық жұмыстарды орындаудағы жабдықтарды 

пайдалануға дағдыланады.  

 

4 пән: «Жасыл экономика және тұрақты даму» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Бұл курста энергияны үнемдеу және энергетикалық тиімділік негіздері, энергияны 

үнемдеу жөніндегі ҚР заңнамалық-нормативтік құжаттары, энергияның дәстүрлі және 

жаңартылатын дәстүрлі көздері, әлемдегі, Қазақстандағы ЖЭК әлеуеті, «жасыл» 

экономиканың пайда болу тарихы және даму кезеңдері, «жасыл» экономиканың әдістері 

мен құралдары, дәстүрлі және  жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудағы тарифтік 

саясат қарастырылады.   

Пәнді оқып бітіргеннен кейін тыңдаушы: тұрақты даму түсінігін және «жасыл» 

экономиканың пайда болу тарихы мен дамуын;  энергияны үнемдеу және энергетикалық 

тиімділікті арттыру негіздерін; Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздері, олардың 

түрлері туралы түсініктерді, Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздерінің әлеуеті 

туралы біледі.  Жаңартылатын энергия көздерін ендіру бойынша алдыңғы шетелдік 

тәжірибелерге талдау жүргізуді; ғылыми зерттеулер жүргізуде «жасыл» экономика 

құралдары мен әдістерін пайдалануды үйренеді. Тұрақты дамуға арналған «жасыл» 

экономиканың талаптарын ескере отырып, қоршаған ортаның жай-күйін талдауға және 

бағалауға; Қазақстандағы «жасыл» экономика құралдарын ендіру бойынша іс-әрекеттер 

жоспары мен ұлттық және өңірлік бағдарламаларды әзірлеуге дағдыланады.  
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15. Экономикалық даму 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны (мах): 50; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Әлеуметтік жұмыс; Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі; 

Туризм; Ақпараттық жүйелер; Статистика; Экология. 

 

1 пән: «Экономикаға кіріспе» – 4 кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Экономика қалай жұмыс жасайды? Жаһандану барысында мемлекеттер бір–бірімен 

өзара қалай байланысады? Компаниялар мен Үкімет шетелдерден бизнес–әріпстестерді 

табуды және өнімге сұранысты қалай анықтайды? Нарық дегеніміз не және оның ауқымы 

қандай? Неліктен өмір сүру дейгейі әр елде әртүрлі, оның себебі қандай? Бір елдегі мұнай 

бағасы келесісінің өндірістік жағдайына қалай ықпал етеді? Міне, осы және басқа да тұнып 

тұрған қызықты сұрақтарға жауап алу үшін экономиканы тұтас жүйе ретінде оқып, үйрену 

қажет. Бұдан былай мемлекеттер бір–бірінен оқшаулана алмайды. Әлемде үздіксіз өсу 

процесі жүріп жатыр және оның басқа елдердің экономикасына тікелей ықпалы болатынын 

оқыту – қазіргі экономиканың маңызды мәселесі.   

Бұл курс микро – және макроэкономика негізіндеріне шолу жасайды. Бүкіл әлемде 

экономикалық агенттер қалай шешім қабылданатынын жалпылама түсіндіреді.     

Курстың мақсаты экономика бойынша берілген жалпылама білімді халықаралық 

сауда және оның қаржылық негіздерімен ұштастыру. Оған қоса, инфляция, жұмыссыздық, 

абсолютті және салыстырмалы артықшылықтар сияқты экономикалық  мәселелерді де осы 

курс шеңберінде оқытылады. Студент курсты оқу барысында бүкіл әлем экономикасының 

іштей өзара байланысын түсіне алады.   

Бакалавр осы пәнді оқып бітіргеннен кейін ресурстардың шектеулігі, нарықтық 

қатынас, сұраныс пен ұсыныс, экспорттық және импорттық операциялар, ірілендірілген 

көрсеткіштер (ЖҰӨ, ЖІӨ) сияқты негізгі экономикалық түсініктерді және олардың ішкі 

байланысын біледі. Микро-макроэкономика және халықаралық сауда бойынша 

экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қарапайым аналитикалық дағдыны қолдана біледі. 

Студент негізгі экономикалық түсініктерді меңгеруге, және оларды орынды қолдануға,- 

бағаның қалыптасуы мен нарықтардың қалай қызмет ететіндігін анықтауға, экономикалық 

агенттердің іс-әрекеттерін сипаттауға, елдің макроэкономикалық көрсеткіштерін талдауға 

дағдыланады. 
 

2 пән: «Қазақстанның қазіргі заман экономикасы» – 4 кредит 

Пререквизит: Экономикаға кіріспе. 

Қазақстан бүгінде дамыған озық елдердің қатарына қосылуға ұмтылып отырған 

мемлекет. Бұл курстың ерекшелігі сол – ол экономиканың кешегісін бүгінгі жағдаймен 

ұштасқан күйінде жалғастырып оқытады. Қазақстанның екі алпауыт көршісі Ресей мен 

Қытай сияқты мемлекеттердің ортасында географиялық орналасуы, өз кезегінде 

экономикалық және саяси шешімдерге ықпал ететіндігіне қарамастан, әлемдік экономикада 

өзінің лайықты орнын табуға ұмтылуы, әрі ұлттық ерекшелігін сақтауға да ден қоюы 

сияқты сұрақтар студенттер үшін өте қызықты болады. Кең ауқымды жер көлемі, халықтың 

орналасу тығыздығының төмендігі, туризм саласын дамытуға қолайлығы мен әртүрлі 

салаларда қажетті мамандардың жетіспеушілігі сияқты келесі бір мәселелер тепе – теңдікті 

қажет етеді. Табиғи ресурстардың молынан шоғырланғанына қарамастан, еңбек 

өнімділігінің төмен болуы, тіпті кейбір жағдайларда күнделікті тұрмыста қолданылатын 

тауарларды да импорттауға мәжбүрлейді. Міне, экономикасы осындай қым-қиғаш 

жағдайларға толы болғандығына қарамастан,  бүгінде Қазақстан Үкіметінің мықты 
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стратегиялық жоспары бар және біртіндеп талай күрделі мәселелер шешімін тауып келе 

жатыр.       

Бакалавр осы пәнді оқып бітіргеннен кейін Қазақстан экономикасы, экономикалық 

тарихы, басқару стилі жөнінде жалпы ақпаратты біледі. Экономикалық көрсеткіштерді 

есептеуде, өндірістік күштер мен ауыл шаруашылығы, туризм, қызмет көрсету 

салаларының инвестициялық тартымдылығын талдауда аналитикалық дағдыларын 

иеленеді. Қазақстанның экономикалық дамуын мемлекеттік реттеудің әкімшілік және 

экономикалық құралдарын қолдана біледі. Өндірістік және қызмет көрсету салалары 

көрсеткіштерінің негізінде елдің экономикалық даму бағыттарын анықтауға, әлеуметтік – 

экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып  Қазақстан үшін тұрақты дамудың маңызы 

мен қажеттілігін талқылауға дағдыланады. 

 
3 пән: «Қазақстан аймақтарының экономикасы» – 4 кредит 

Пререквизит: Қазақстанның қазіргі заман экономикасы. 

Бір облыс қаржылық еркіндік алуға ұмтылса, екіншісі неғұрлым Үкіметтің 

көмегімен «өмір сүруге» бейімделеді. Алайда, Үкімет аймақтардың «біреудің асырауында 

болу» мақсатын азайтуға күш салуда.  

Бұл экономикалық сұрақтар әрі қызықты, әрі аймақтардың көптеген көрсеткіштер 

бойынша бір–бірінен алшақ екендігін көрсетеді. Сол себепті, аймақтарды оқытуға арналған 

курс қызықты ақпаратқа толы және мазмұнды. Курстың мазмұны «салмақты», бір–біріне 

қарама-қайшы мысалдарға, фактілерге бай. Айталық, Атырау облысы «бай өңір» болғанына 

қарамастан, білім беруге жұмсалатын шығыны аз, керісінше, республикалық бюджеттен 

бөлінетін субвенцияға тәуелді Жамбыл облысының осы салада көрсеткіштері жоғары және 

озық; ал ауа райы жағдайы инвестордың бизнес шешім қабылдауына және аймақтың 

инвестициялық тартымдылығына қалай әсер етеді; неліктен инновация жергілікті нарықта 

қолданысқа ие бола бермейді; қалайша күкірт қышқылы өндірісіне жақын орналасқан 

халықтың өмір сүру ұзақтығы басқалармен салыстырғанда ұзағырақ. Міне, осындай 

экономикалық, әлеуметтік, экологиялық мәселелер курстың негізі болып табылады.   

Бакалавр осы пәнді оқып бітіргеннен кейін Қазақстан аймақтары туралы ақпарат пен 

қызықты мәліметтермен танысып, олардың географиялық, экономикалық, әлеуметтік, 

қаржылық, экологиялық көрсеткіштерін салыстыруды біліп, аймақтардың өндірістік 

әлеуетін, аумақтық (территориялық) дамуын анықтау үшін экономикалық көрсеткіштерді 

салыстыруға аналитикалық талдау жасап, жалпы аймақтық өнім, бюджеттік субвенция мен 

бюджеттік алу сияқты экономикалық, қаржылық–бюджеттік көрсеткіштерді есептеуге 

алған білімін қолдана біледі. Жергілікті бюджеттерді әзірлеуге, өндірістік күштер 

құрылысына, аймақтар экономикасының дамуы үшін қолда бар табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалануға шешім қабылдауға, өндірістік күштерді орналастыру үшін маңызды 

факторларды  ескеріп, әртүрлі аймақтарға сәйкесінше мамандар даярлау қажеттігін 

анықтауға дағдыланады.  

 
4 пән: «Кәсіпорын экономикасы» – 4 кредит 

Пререквизит: Қазақстан аймақтарының экономикасы. 

Қазіргі кезде кәсіпорындар өте көп және олар меншік формасы, көлемі, қызмет 

сферасы бойынша әртүрлі болады. Бұл курста түрлі кәсіпорындардың экономикасы 

қарастырылады, олардың қызметін ұйымдастыру мен басқару ерекшеліктері, өндірістік 

және өзге де іс-әрекеті, нарықтағы алатын орны мен бәсекеге қабілеттілігі туралы қызықты 

ақпараттар мен кейстер қарастырылады. Бұлар сәйкесінше осы курс шеңберіне енетін 

білімді қалыптастырады.    

Курстың мазмұны негізінен өндірістік кәсіпорындарды оқытуға негізделген және 

тақырыптарды топтастырып оқуға назар аударады. Олар кәсіпорынның негізгі және 

айналым капиталын, еңбек ресурстарын талдау, еңбекке ақы төлеу жүйесі, кәсіпорынның 

инвестициялық тартымдылығы және оның экономикалық тиімділігін инновациялық, 
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маркетингтік, қаржылық шешімдер негізінде талдауды қамтиды. Сонымен қатар, 

стратегиялық даму, өнімді әзірлеу стратегиясы, бәсекеге қабілеттілік пен кәсіпорындағы 

инновация мәселелері де оқытылады.       

Бакалавр осы пәнді оқып бітіргеннен кейін түрлі аймақтарда орналасқан 

кәсіпорындар мен салалар туралы жалпы сипаттаманы және кәсіпорындарды 

орналастыруда кеңістіктің маңыздылығы жөнінде, кәсіпорынның сала мен тұтастай 

экономика үшін алатын рөлі туралы біліп, әрбір тақырып шеңберінде түрлі көрсеткіштерді, 

коэффициентерді, индекстерді есептеуді және кәсіпорынның бәсекеге қабілетін және 

инновациялық іс-әрекетін анықтау үшін ішкі және сыртқы ортасына салыстырмалы талдау 

жүргізуді қолдана білетін болады. Кәсіпорындарды сала бойынша ажырата білуге, негізгі 

және айналым капиталын пайдалану тиімділігі көрсеткіштері мен коэффициенттерін 

есептеуге, материалдарды, адами және қаржылық ресурстарды ұтымды пайдалану 

мақсатында кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқаруды дұрыс жүргізуге, инвестициялық 

шешім қабылдау қабілетіне, инновацияны әзірлеу мен жүзеге асыруға, өндірістік 

кәсіпорындар шығындарын есептеу қабілетіне дағдыланады. 
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Қосымша 
Білім беру бағдарламалары үшін Minor-ға қолжетімділік туралы ақпарат 

Ескерту: Minor-ға тіркелуге мүмкіндігі бар мамандықтар тобы * белгісімен белгіленген 

 

 


