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Қысқаша аннотация 
 

 

«Нархоз Университеті» АҚ 2018 жылы қабылданған күндізгі оқыту 

нысаны бакалавриат білім беру бағдарламаларында еркін таңдау пәндері 

(FREE) ұсынылған. Ұсынылған пәндер бойынша оқыту нәтижелері білім 

алушының оқу бағыты аясында, сонымен қатар, басқа да бағыт аясында кәсіби 

және жеке тұлғалық дамуына қосымша болып табылады.  

 

FREE-пәндері оқытудың екінші және үшінші жылдарының көктемгі 

семестрінде ұсынылып, әрқайсысы 2018 жылғы МЖМБС бойынша 5 

академиялық кредитке сәйкес келетін 2016 жылғы МЖМБС бойынша көлемі 

3 KZ кредитке тең жеке пәндерден тұрады.  

 

FREE-пәндері әдетте, білім алушының жеке қасиеттерін дамытуға 

бағытталған пәндердің тәуелсіз таңдауын қамтамасыз етеді. Пәндердің 

пререквизиттері жоқ және оларды еркін дәйектілікпен оқуға болады. 

 

Білім алушы ұсынылған FREE-пәндерінің сипаттамасымен мұқият 

танысып, оқытудың екінші және үшінші жылдарының көктемгі семестрінде 

бірін таңдап, тіркелуі қажет.  
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1. ӘЛЕМДІК САЯСАТТАҒЫ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 30; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Бұл курс Орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық қатынастар контексінде 

әртүрлі институттар мен саяси шешімдерді қалай және неге қабылдағанымен таныстырады. 

Студенттер Орталық Азия елдерінің өзара және әлемнің басқа мемлекеттерімен арасындағы 

қарым-қатынасқа назар аудара отырып, салыстырмалы эсселер мен аналитикалық 

жазбаларды жазу арқылы аймақ елдерінің қалыптасуын, басқарылуын және үздіксіз дамуы 

саясатын салыстырады. 

 

 

2. БАСҚАРУДЫ ҚҰЖАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 25; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Курстың басты мақсаты студенттердің түрлі типтегі құжаттарды, оларды дайындау 

ережелерін, әсіресе құжаттарды дайындау ерекшеліктерін зерттеу. 

Осы курста оқыған білім мен дағдылар бухгалтерлер, кәсіпкерлер, менеджерлер 

үшін қажет. Егер компанияңыздың құжат айналымын жүргізуді жүзеге асырмасаңыз да, бұл 

пәнді оқып шығу арқылы сіз құжаттардың қалай жасалуы керектігі туралы түсінік алуға 

мүмкіндік береді. 

Құжаттар дәлелдемелік база болып табылады, жасалған мәмілелерді растаудың 

негізі. Құжаттау дұрыс жүргізу және және оларды сақтау компанияға өз операцияларын 

және ресурстарын бақылауға мүмкіндік береді. Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді ашқыңыз 

келсе, бұл курс көптеген қателіктерден аулақ болуға және барлық нормативтік 

құжаттардың талаптарын сақтауды үйренуге мүмкіндік береді. 

Құжат және құжаттама жүйесі, құжаттарды ресімдеу, ұйымдастыру құжаттары және 

оларды рәсімдеу, жеке құрам бойынша құжаттар, ақпараттық-анықтамалық құжаттар, 

құжат айналымының түсінігі, құжаттарды тіркеу, құжаттардың орындалуын бақылау, 

құжаттарды жедел және мұрағаттық сақтау, құпиялық құжаттармен жұмыс жасау, 

компьютерлік іс-қағаздар жүргізу.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент кеңсе жұмысының мақсаттары, міндеттері мен 

принциптерін; құжаттарды басқарудың негізгі ұғымдарын; құжаттың жіктелуін; 

құжаттарды дайындау және орындау талаптарын; құжат айналымын ұйымдастыру: 

құжаттарды қабылдау, өңдеу, тіркеу, бақылау, сақтау, істердің номенклатурасын біледі. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент құжаттардың бірыңғай нысандарын қолдануды; 

ақпараттық технологияны пайдалана отырып, нормативтік базаға сәйкес құжаттарды 

ресімдеуді үйренеді. Құжаттарды өңдеудің автоматтандырылған жүйелерімен жұмыс істеу; 

құжаттарды сақтау және іздеу; электрондық құжат айналымында телекоммуникациялық 

технологияларды пайдалану дағдылары қалыптасады. 

 

3. БЕЛСЕНДІ ЖӘНЕ ЭКСТРЕМАЛДЫ ТУРИЗМ ТҮРЛЕРІ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 25; 
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Пререквизит: қажет етпейді 

Қосымша ақпарат: практикалық сабақтардың бір бөлігі табиғат аясында өтеді 

(таулар, қала және айналаға саяхатқа шығу)  

 

Біз бірегей жерде тұрамыз, бізді керемет табиғат, ерекше туристік ресурстар 

қоршайды, олар өз кезегінде: трекинг, рафтинг, джип, альпинизм, каякинг, жайлау, таулы 

туризм, кайтсерфинг және т.б. дамытуға мүмкіндік береді. Пән, туризмнің белсенді және 

экстремалды түрлері, әр түрлі санаттарда жаяу жорықтарды дайындау және өткізу 

технологиялары; туристік жабдықтармен таныстырып және жабайы табиғатта тіршілік ету 

мүмкіндігі туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижесінде студент туризмнің белсенді және эстремалды түрлерін 

ұйымдастыруда қауіпсіздік техникасын, белсенді туризм бағыттарын, туристік 

жабдықтарды біледі. Түрлі бағыттағы жорыққа дайындала алады, мәзірді күннің қажетті 

санына есептей алады, осы бағытты дамыта алады. Топтық және жеке жорықтарды, 

қорытпаларды, жорықтағы қауіпсіздік техникасын және т.б. ұйымдастыру дағдыларын 

меңгереді. 

 

4. БИЗНЕС ПРОЦЕСТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 50; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Бұл курс кәсіпкерлік қызметті реттеудің құқықтық тетіктері туралы базалық білімді 

алуға бағытталған, құқықтық емес мамандықтарда білім алып жатқан, бакалавриат 

студенттеріне арналған курс. Студент кәсіпкерлік ортаның құқықтық табиғатын, оның 

қызмет етуінің және даму заңдылықтарының қағидаларын, кәсіпкерлік қызметтің 

мемлекеттік-құқықтық реттеуінің тетіктерін, өзінің бизнесін құрудан бастап, мүлікті 

иелену, мәмілені жасау тетіктері, бақылау-қадағалау мемлекеттік органдарымен және сот 

жүйесі органдарымен өзара байланыса әрекет ету мәселелерін аяқтауға дейін оқиды. 

Нарықтық экономика және жоғары бәсекелестік жағдайында, кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру нысанын таңдау мәселесі, өзінің құқықтары мен міндеттерін білу, мемлекеттік билік 

және басқару органдары қызметкерлерінің заңды және заңсыз әрекеттеріне дұрыс әрекет 

ету, тек бизнестің жетістікке жетуіне ғана емес, кәсіпкердің өзінің тағдырына да әсер 

ететіндігі шүбәсіз. Сол себепті кәсіпкерлік құқықтың негіздерін білу және өздерінің 

мақсатына жету үшін құқықтық құралдарды сауатты қолдана білу, кәсіпкер үшін 

экономика, қаржы және менеджмент саласындағы білімнен бірде бір кем емес маңызды. 

Курс шеңберінде Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті құқықтық реттеудің 

негізгі мәселелері, кәсіпкерлік заңнамасының жүйесі, кәсіпкерлік қызметтің түсінігі, 

кәсіпкерлердің құқықтық жағдайы, олардың мүлкінің құқықтық режимі, кәсіпкерлік 

саласындағы келісім-шарттардың ерекшеліктері, кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау қарастырылады. Оқыту нәтижесінде студент бизнес құқық саласындағы 

күрделі құқықтық казустарды шешуге көмектесетін жай қосымша дағдыларды иеленіп қана 

қоймайды, жылдам өзгеріп жатқан қарқынды әлемде үздіксіз білімді толықтыру үшін 

қажетті әртүрлі құқықтық көздерді және мәліметтер базасын толыққанды пайдалануға 

мүмкіндік береді.   

 

5. ГАСТРОНОМИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТАҒАМДАРЫ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 25; 
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Пререквизит: қажет етпейді 

 

Пән қонақжайлықтың ерекшеліктері, дәстүрлер мен тамақтану мәдениеті және әлем 

халықтарының тағамдарының әртүрлігі, шетелдік қонақтарға сапалы қызмет көрсету 

дағдылары туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді. Қазір бұл бағыт әлемде танымал, 

ол туристік нарықта жаңа ұсыныстың пайда болуына – Гастрономиялық туризмге әкелді.  

Оқыту нәтижесінде студент әлемнің әр түрлі халықтарының ұлттық тамақтану 

мәдениетін қалыптастыру принциптерін, қонақжайлылық әдет-ғұрыптарын, тамақтанудағы 

мәдениеттің негізгі тыйымдарын біледі. Шетелдік қонақтарға тиімді сервистік қызмет 

көрсетуді ұйымдастыра алады, тағамдар мен сусындарды таныстыруда шоу элементтерін, 

қандай да бір тағамды жылжыту құралдарын пайдалана алады. Қандай да бір халықтардың 

ұлттық дәстүрлеріне байланысты ас мәзірін әзірлеу, үстелді жабдықтау және тиісті қызмет 

көрсету дағдыларын меңгереді. 

 

6. ГЕНДЕРНАЯ ЭКОНОМИКА 
оқыту тілі: орыс; 

тыңдаушылар саны: 25; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Курс «Гендерная Экономика» охватит основные элементы (составные) гендерных 

аспектов экономической теории и ситуации в сфере занятости, а также гендерного подхода 

к оценке репродуктивной сферы, семейных отношений и социальной политики, с 

теоретической и практической точки зрения.  

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов навыков и 

представлений о понятии теории гендерных отношений (гендер, пол, гендерное различие, 

гендерная идентичность, фемининность, маскулинность, сексизм) на основе исследования 

основных понятий, концепций и направлений развития гендерных аспектов экономики, как 

в мире, так и в Республике Казахстан. Объяснения гендерных вопросов будут включать 

модели и теории из традиционных экономических теорий и будут сосредоточены на их 

практическом применении в процессе экономического развития.   

Курс по гендерной экономике нацелен не на простое запоминание материала, а даст 

студентам навыки критического мышления. Студенты начинают думать над такими 

вопросами как: каким образом гендерное неравенство препятствует экономическому росту 

страны? (Gender measurement of growth constraints analysis); почему богатейшая 

природными ресурсами страна не может обеспечить продовольственную безопасность и, 

как гендерное неравенство влияет на обеспечение продовольственной безопасности, на 

проблему бедности, а также на решение других экономических проблем; каким образом 

взаимосвязаны проблемы гендерное неравенство, бедность, с одной стороны, и качество 

жизни населения и устойчивое развитие страны, ориентированное на потребности 

человека, с другой? 

Курс тщательно организован таким образом, чтобы целенаправленно вовлекать 

студентов в дискуссии и решение проблем. Программа курса требует постоянного участия 

студентов. Лекции и практические занятия курса — это пространство для вопросов и 

ответов, появления новых идей, чтобы студенты/слушатели курса научились формировать 

и выражать свою точку зрения, критику и сомнения. 

 

7. ИСТОРИЯ США: ОТ «МЭЙФЛАУЕР» ДО ТРАМПА» 
оқыту тілі: орыс; 

тыңдаушылар саны: 25; 
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Пререквизит: қажет етпейді 
 

Канье Уэст, Кока-Кола, Тесла и Трамп – мы знаем об Америке так много, но не 

понимаем главного – как она стала такой? Почему в стране, где глава ведущей партии в 

Конгрессе застрелил вице-президента, а шизофреники, фанатики, анархисты и киллеры 

убили 4-х президентов, возникла самая успешная демократия? Кто и как доверил 

американцам оружие и почему его нельзя отобрать? Почему в Джорджии все дома 

расположены на одинаковом расстоянии друг от друга? За что до сих пор ненавидят 

Абрахама Линкольна и причем здесь Юлий Цезарь? Почему нынешние пенсионеры 

называют величайшим президентом США Линдона Джонсона и откуда у Франклина 

Рузвельта связи с мафией? Зачем во времена Великой депрессии и жесточайшего голода 

сжигали пшеницу и уничтожали скот? Что такое Билль о правах – 2? А вильсонианство? 

Как Дональд Трамп, проиграв Хиллари Клинтон по голосам, все же стал президентом?  

Об этом и многом другом вы сможете узнать на курсе «История США: от 

«Мэйфлауэр» до Трампа» от потомственного американиста, к.и.н. Шенина Андрея 

Сергеевича. 

 

8. КӘСІБИ EXCEL 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 75; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

"Кәсіби Excel" курсы - студенттерге Microsoft Excel 2018 кеңейтілген 

функционалдық мүмкіндіктерін меңгеруді ұсынады. Оқыту бағдарламаны іс жүзінде 

қолдануға бағытталған. Алынған дағдыларды студенттер қаржылық модельдеу, есептілік, 

есепке алуды автоматтандыру және т. б. сияқты түрлі бизнес-қосымшалар үшін қолдана 

алады. Курс бағдарламасына келесі тақырыптар кіреді: деректерді жинау және өңдеу, 

деректерді манипуляциялау, деректерді тексеру (Validation), үлкен кестелермен 

(тізімдермен) жұмыс, жиынтық кестелерді құру (Pivot Table), сыртқы деректермен жұмыс 

істеу, кіріктірілген функцияларды қолдану, аналитикалық құралдарды пайдалану (Goal 

Seek және Solver), аралық қорытындыларды алу (Subtotals), есеп шаблондарын құру, 

макростарды құру (есептерді автоматтандыру), бірлескен жұмыстың ерекшеліктері, 

деректерді визуалды көрсету (SmartArt, Sparklines, Pivot). 

Оқыту нәтижелері: пәнді оқығаннан кейін жүйелік талдау, оңтайландыру, басқару, 

шешім қабылдау және ақпаратты өңдеу әдістері мен құралдарын; деректерді өңдеудің 

математикалық әдістерін үйренесіздер. Альтернативті деректер жиынтығына талдау 

жүргізуді; жиынтық кестелерді пайдаланып динамикалық жұмыс кестелерін құруды;  

Графиктер мен диаграммаларды құруды; қайталанатын есептерді автоматтандыруды 

қолдана білетін боласыздар. Экономикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың 

заманауи әдістерін қолдану дағдылары қалыптасып, оны зерттеу және мәліметтерді 

өңдеудің жаңа әдістерін қолдануда және дербес ғылыми-зерттеу қызметінде, сондай-ақ 

кәсіби қызмет саласында пайдалануды меңгересіздер. 

 

9. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 50; 

Пререквизит: қажет етпейді 
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«Еңбек құқығы» атауы азаматтардың еңбек ету аясындағы конституциялық құқығын 

жүзеге асырумен байланысты іс үрдісте нақтылы мақсатқа бағытталған еңбек 

қатынастарын, нақтылы көрсетілген қызмет үшін ақы төлеу, әділ сыйақы тағайындаумен 

байланысты қоғам мен отбасының, жұмыскердің рухани және материалдық құндылықтың 

көзі болып табылатын еңбек құқығымен ажырағысыз байланысты нормалардың 

жиынтығынан тұратын құқықтың маңызды бір саласы. Сондықтан да, Еңбек құқығы 

отандық - құқық жүйесінде маңызды орынға ие басты құқық салаларының бірі. 

Бұл оқу курсы «құқықтану» мамандығынан басқа да бакалавр мамандықтары үшін, 

еңбек құқық қатынастарын реттейтін механизмдерді меңгеруі үшін аса қажетті пән болып 

табылады. Студент Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы аясындағы теориялық 

және тәжірибелік білімді меңгере отырып, оны өмірлік тәжірибеде кездесетін күрделі 

жағдайларда алған білімін еңбек қатынастары мен халықты әлеуметтік қорғау барысында 

кездесетін түрлі қатынастарда кеңінен қолдана алады.   

Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру қатынастарын жүзеге асыруда еңбек 

құқығын сауатты түрде қолдана отырып, еңбек және зейнетақы заңнамаларын терең талдай 

алатын болады. Дәл осындай аталған ерекшеліктерімен еңбек құқығы қаржы, экономика 

және менеджмент мамандықтары үшін маңызды болып саналады. 

Оқу курсы барысында Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы аясындағы 

мынадай мәселелер қарастырылады: еңбек құқығының жүйесі; еңбек құқығы 

субьектілерінің құқықтық мәртебесі; еңбек саласындағы шарттардың ерекшелігі; Еңбек 

қатынастарына түсуші тараптардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау және т.б. 

Оқудың нәтижесінде студент еңбек құқығы аясындағы күрделі казустарды шешетін 

қосымша дағдыны ғана игеріп қоймай, үнемі қозғалыс пен өзгеріске толы қоғамдағы өзіне 

қажетті еңбек құқығы бойынша білімін жетілдіріп отырады.  

 

10. ҚАРЖЫ ӘДЕБИЕТТЕ, ӨНЕРДЕ ЖӘНЕ КИНОДА 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 50; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Аталған Free курс студенттерді классикалық және қазіргі заманауи әдебиет, өнер 

және киноиндустриядағы қаржының рөлі мен орнын анықтауды қарастырады.  

Қаржы түсінігін, заманауи әдебиеттердегі әдістерін меңгеруде теория мен 

практикалық түсінікті ұштастыру болып табылады. 

Курс ғылыми-зерттеу объектілеріне қаржының оң және теріс әсерін ашады, бұл бізге 

бар болғаны ретроспективті және заманауи  қаржының түсінігін бағалауға және қазіргі 

заманауи әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Қаржы ұғымы классикалық және заманауи әдебиеттердегі қызықты мәтіндер 

арқылы түсіндіріледі. Мысалы, әдебиеттерде немесе фильмдерде, трейлерде кейіпкерлер 

материалдық әл-ауқат мәселелерімен шұғылданады, ақша табудың жолдарын іздеп ақшаны 

шоғырландырады немесе қаржыны ойланбастан жұмсайды, күмәнді қаржы 

компанияларына сәтті инвестициялар жасайды. Трейлерде өз өмірінен де қаржыны 

маңызды санайтын кейіпкерлердің өміріне қауіп төндіретін ақшаның қызықты әрі 

қорқынышты әлемі талқыланады. 

Көркем әдебиетті оқып, кейіпкерлерге жанашырлық танытып, олардың іс-

әрекеттерін бағалай отырып, біз көбінесе шығарманың сюжеті өте нақты әлеуметтік-

экономикалық жағдайда дамитынын байқамаймыз.  

Студенттерге осылай қаржының өмірде нақты өзінің орны бар екенін курста 

осындай құралдарды қолдана отырып түсіндіріледі.  Қаржы туралы ақпарат түсінігінің өнер 

мен киноиндустриядағы маңызды рөлін талдап ашады. Фильмдердегі қаржы құралдарына 

қатысты аналитикалық талдау жүргізіледі. 
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11. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 25; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Пән басқарушылық шешімдер салдарын ескеріп басымдылықтарды анықтау, 

мақсаттар мен міндеттерді қоя білу, жеке және жұмыс  уақытын жоспарлау, уақытты 

оңтайлы пайдалану құралдарын ұсынады. Студенттер кейстерді талдау негізінде 

практикалық жағдайларды шешуде мақсатқа негізделу құралдарын шығармашылық 

тұрғыда қолдану мен басымдылықтарды белгілеу, жеке, топтық және корпоративтік 

деңгейде уақытты жоспарлау үдерістерін іске асырады, сонымен қатар алынған тәжірибені 

жұмыс барысында қолдануды үйренеді.  

Студент пәнді меңгеру арқылы: тайм-менеджменттің жалпы тұжырымдарын; тайм-

менеджменттің түрлі құралдарын қолдану ерекшеліктерін; жеке, топтық және 

корпоративтік деңгейде уақытты жоспарлау үрдісін біледі. Тәжірибелік міндеттерді 

шешуде мақсатқа негізделу мен басымдылықтарды анықтау құралдарын шығармашылық 

қолдануды; нәтижелік-бейімделген түрде міндеттерді қоюды; жеке және жұмыс уақытын 

дұрыс жоспарлауды; уақытты пайдалануды оңтайландырудың құралдарын қолдануды 

үйренеді. Жеке және корпоративтік деңгейде уақытты тиімді жоспарлау; жұмыс 

жүктемесін бөлу; жеке тиімділікті жоғарылатуда ақпараттық технологияларды пайдалану 

дағдыларына ие болады. 

 

12. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 25; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Пән сыртқы сауда  статистикасын, кедендік статистика негіздерін, сыртқы сауда 

статистика көрсеткіштерін оқып үйренуге бағытталған. Сонымен бірге, Халықаралық еңбек 

статистикасы, ЖІӨ-ді халықаралық салыстырулар,  тұрмыс деңгейінің халықаралық 

статистикасы қарастырылады.  

Оқыту  нәтижелері: Бакалавр пәнді оқығаннан кейін Халықаралық экономикалық 

қатынастар негізін, халықаралық статистиканың стандарттарын, көрсеткіштер жүйесін 

біліп, елдің (аймақтың) сыртқы экономикалық дамуын бағалауды және оның тиімділігі 

туралы тұжырым жасай алуды үйренеді. Зерттеулер жүргізгенде ақпаратты жинау, оларды 

жүйелеу  және талдау жасау дағдылары қалыптасады.  

 

13. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 30; 

Пререквизит: қажет етпейді 
 

Экология мәселелері қазіргі қоғамның жаһандық мәселелерінің  қатарына кіреді.  

Экологиялық ағарту және тәрбиені қалыптастыру, экологиялық салауатты өмір 

салтының танымалдылығын арттыру - көбіне экологиялық дағдарысты  жеңу бойынша іс-

әрекеттердің тиімділігіне тікелей байланысты.  
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Пәннің мақсаты студенттерді экологиялық журналистиканың өзекті мәселелермен 

таныстыру және дүниетанымын кеңейту, экологиялық тақырыптардағы материалдармен 

практикалық жұмыс істеуге дағдыландыру, экологиялық тақырыптардағы мақалалардың 

кемшіліктері мен артықшылықтарын айқындауға үйрету. Осы пәнді оқу арқылы студенттер 

экологиялық журналистиканың зерттеу пәнін; экологиялық журналистиканың тарихы мен 

даму заңдылығын, БАҚ арқылы дәстүрлі негізгі экологиялық мәселелер мазмұнын 

(қышқыл жаңбыр, ормандардың азаюы, шөлейттену, парникті эффект, жер асты және жер 

үсті сулары, балықтарды артық аулау, озон қабатының бұзылуы, пестицидтер, радиация) 

біледі; экологиялық тақырыптық жұмыстарға қалай дайындалу керектігін; экологиялық 

сұқбатты қалай алуға болатынын; сұқбаттасуға қажетті көздерді қайдан іздеу қажеттілігін; 

экологиялық нысандарға бару жолдарын; «жасыл» БАҚ тұжырымдамасын әзірлеу мен 

түзетуге қатысуды; авторлық эко-медиажобаларды құруды үйренеді; Тұлғалық келбетті 

ашуды қабылдауға, экологиялық журналистика саласында өзіндік зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге, әртүрлі аудиториялармен негізгі журналистік зерттеулерге қатысуға; «жасыл» 

басылымдарды жобалауға дағдыланады.   

 

 

14. DIGITAL MARKETING 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 25; 

Пререквизит: қажет етпейді 

 

Сандық коммуникацияларды басқару - цифрлық арналарды қолдану арқылы 

тауарлар мен қызметтерді жылжыту және өткізу әдістерінің жиынтығын басқару. Пән 

диджитал маркетинг саласындағы білімді дамытуға, студенттердің әлеуметтік медианы 

қазіргі әлемде бизнесті дамыту құралы ретінде түсінуін тереңдетуге, маркетингтің жаңа 

бағытының мүмкіндіктерімен танысуға көмектеседі. 

Пәнді оқудың міндеттері: тиімді онлайн-науқанды ұйымдастыру және бастау үшін 

студенттердің білімін, біліктілігі мен құзыреттілігін қалыптастыру; студенттерге қажетті 

білім, цифрлық коммуникациялар мен диджитал маркетингтің жаңа тенденцияларын 

ұсыну. Сандық ортада брендті жылжыту үшін заманауи арналармен жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент келесі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: 

Цифрлық маркетинг арналарында позициялау шеңберіндегі кәсіпорынның негізгі 

стратегиялары, SMM, SEM негізгі платформаларының функционалдығы мен 

мүмкіндіктері, дисплейлік жарнама, іздеу жүйесін оңтайландыру негіздері (SEO), контент 

маркетинг, контент құру автоматикасы, электрондық коммерциядағы маркетинг, жарнама 

мобильді қосымшаларда және цифрлық өндірістің басқа нысандарында ораластыруды білуі 

керек. 

Мақсатты аудиторияның портретін, науқанды бастау үшін жоғары сапалы мәтіндер 

мен суреттер, науқандарды іске қосу және талдауды жасау, әлеуметтік желілерде 

таратылған қарсылықтар мен жағымсыз ақпаратпен жұмыс істей алуы керек. 

 

15. WEB-САЙТТАР ҚҰРУ 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: 75; 

Пререквизит: қажет етпейді 
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Студенттер толыққанды сайт құрудың негізгі кезеңдерімен танысады. Оқу 

барысында студенттер  web-әзірлеудің барлық қыр-сырын және құпияларын меңгереді, 

түрлі күрделі сайттарды құруды және алға жылжытуды үйренеді, 3D әсерлерін жасайды. 

Бұл курста сайттың дизайнын құру сұрақтарына және сайт бойынша құзырлы навигация 

жасауға; сайттың өмірлік циклі, сондай-ақ Интернеттегі қолдау және алға жылжу 

мәселелеріне  ерекше көңіл бөлінеді. 

Оқыту нәтижелері: пәнді оқығаннан кейін студенттер веб-сайттарды құру үшін 

пайдаланылатын веб-әзірлеудің заманауи клиенттік және серверлік технологияларын;  

Wев-қосымшаларының қызметі мен пайдалану қағидаларын; Google және yandex іздеу 

жүйелерімен жұмыс істейді. Бағдарламалау қағидаларын білмей-ақ, констуктор-

программаларын (Joomla, HomeSite, WIX, CMS WordPress, FTP клиенті, PhotoShop және 

т.б.) қолданып, заманауи нарық қажеттілігіне сай сайттың оңтайлы нұсқасын жасай алуды 

қолданады.  Сонымен қатар, web-сайт құру, қолдау, толтыру, жаңғырту, дамыту, жылжыту, 

SEO оңтайландыру және қауіпсіздігін қамтамасыз ету дағдылары қалыптасады. 
 

 

 

 

 

 


