
1 
 

 
 
 
  

 

MINORS КУРСТАРЫНЫҢ 
КАТАЛОГЫ 

 
 
 
 

*2019 жылы қабылданған білім алушылар үшін  
оқыту тілі - қазақ 

 



2 
 

 

Мазмұны 
 
1. Big Data бизнесте, экономикада және қоғамда ................................................................. 3 

2. Digital Маркетинг .................................................................................................................... 5 

3. Event менеджмент .................................................................................................................. 6 

4. PROJECT MANAGEMENT .......................................................................................................... 7 

5. «HUMAN RESEARCH MANAGEMENT» .................................................................................... 9 

6. IT-Law ...................................................................................................................................... 11 

7. Банк ісі .................................................................................................................................... 12 

8. Бизнес құқығы....................................................................................................................... 12 

9. Жетістікке бағытталған коммуникация және көшбасшылық ........................................ 14 

10. Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу .................................................................. 15 

11. Креативті менеджмент және тиімді көшбасшылық .................................................... 17 

12. Қонақ үй бизнесі ............................................................................................................... 19 

13. Құқық философиясы ........................................................................................................ 20 

14. Маркетинг .......................................................................................................................... 21 

15. Мәдениет философиясы. Мәдениет әлеміндегі адам. ............................................... 22 

16. Мәліметтерді модельдеу ................................................................................................ 23 

17. Мейрамхана бизнесі ........................................................................................................ 27 

18. Салықтық консалтинг ....................................................................................................... 28 

19. CFA қаржылық аналитика ............................................................................................... 29 

20. Современная речевая коммуникация ........................................................................... 30 

21. Туристік қоғамдастықты басқару (CBT - Community Based Tourism) .......................... 31 

22. Халықаралық қауіпсіздік және тұрақты даму .............................................................. 32 

23. «Халықаралық бизнес құқығы» ..................................................................................... 33 

24. Халықаралық туризм ....................................................................................................... 34 

25. Цифрлық мемлекеттік басқару....................................................................................... 36 

26. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы ......................................................................... 37 

27. Экология және табиғатты пайдалануды басқару ......................................................... 38 

28. Экономикс.......................................................................................................................... 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

1. Big Data бизнесте, экономикада және қоғамда 
 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 пән: «R негіздері» – 6 академиялық кредит 

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. 

Пәнді меңгерген білімалушы үлкен мәліметтер көздерінің орналасуы мен оларды 

алудың әдістерін, өңдеудің негізгі принциптерін біледі және қойылған міндеттерге қатысты 

деректерді өңдеудің заманауи алгоритмдерін таңдай алады және қолданады, алынған 

нәтижелерді талдайды және негізделген қорытындылар жасайды. Әлеуметтік-

экономикалық міндеттерді шешу үшін сапалық және сандық деректерді өңдейді, 

визуализациялау және талдау әдістерін меңгереді; нақты жобалар мысалында деректерді 

басқару дағдыларын қалыптастырады. 

 

2 пән: «Big Data аналитикасы» – 6 академиялық кредит 

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 

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.  

Пәнді меңгерген білімалушы 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)» – 6 

академиялық кредит 

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.  

Пәнді меңгерген білімалушы мәліметтерді интеллектуалдық талдау технологиясын; 

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

даму ағымын 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, құнды 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 пайдалану 

дағдылары қалыптасады.  

 

4 пән: «Әлеуметтік желілерді талдау және мәліметтерді визуализациялау» – 6 

академиялық кредит 

Интернет зерттеушіге қоғамдық құбылыстардың салыстырмалы талдауына 

жатқызылатын көпжақты әлеуметтік зерттеулерді жүргізу үшін, мәліметтердің жеткілікті 

санын алуға мүмкіндік береді.  Интернеттегі  адамдардың саны жағынан жоғары тұрғаны  - 

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.   

Пәнді меңгерген білімалушы 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.  

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 біледі. 

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 

дағдыларын қалыптастырады. 
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2. Digital Маркетинг 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor «Маркетинг» білім беру бағдарламасынан басқа барлық білім беру 

бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

Digital маркетинг – бұл сандық экономикадағы заманауи маркетингтік бағыт. 

Бағдарлама кәсіптік салада да, ғылыми-зерттеу жұмыстарында да қолдануға болатын 

сандық маркетинг құралдарын қолдана отырып бизнесті басқару облысында қосымша 

мамандандық алуға бағытталған. Сандық технологиялар сферасы үнемі дамып келе 

жатқандықтан алатын Digital маркетинг мамандығы болашақта жұмысқа орналасуға 

қосымша мүмкіндіктер береді. 

Бағдарламаның мақсаты – үнемі өзгеріп отыратын жағдайда компания қызметінде 

цифрлық маркетингті басқарудағы теориялық білім мен практикалық дағдылардың 

жиынтығын қалыптастыру. 

Бағдарлама шеңберінде студенттер «Маркетингті басқару», «Маркетингтік 

зерттеулер», «Digital маркетинг», «Тұтынушылық және маркетингтік талдау» сияқты 

негізгі пәндерді оқиды. 

Бұл пәндер студенттерге цифрлық технологиялар мен маркетингтік деректерді 

талдау саласындағы құзыреттерін кеңейтуге мүмкіндік береді. Бағдарламаны игергеннен 

кейін студенттер цифрлық маркетингтік құралдарды нақты бизнес-сценарийлерде қолдана 

алады, жарнама науқандарын бастаған кезде мінез-құлық теорияларын ескере алады, SMM 

жылжыту арналарын басқаруға қатысады және маркетингтік зерттеу нәтижелері бойынша 

цифрлық құралдарды қолдана отырып маркетингтік талдау жүргізеді. 

 

1 пән: «Маркетингті басқару» - 6 академиялық кредит 

Курс компаниядағы маркетингті басқару процесін зерттеуге бағытталған және 

мыналардан тұрады: бизнестегі маркетингтің рөлі; компаниядағы маркетингті 

ұйымдастыру; корпоративтік, функционалдық және инструменталдық деңгейдегі 

маркетингті басқару; маркетингтің стратегиялық және тактикалық жоспары; маркетингтік 

бюджет; маркетингті басқаруды бақылау, бағалау және аудит. Жағдайлық есептерді және 

коллоборативті кейстерді шешу барысында студенттер маркетингтік стратегияларды 

таңдау, шешім қабылдау техникаларын, маркетингтік қызметті басқаруды қамтамасыз 

ететін кәсіби функцияларды игереді, сонымен қатар зерттелетін компания үшін 

маркетингтік стратегияны әзірлеу бойынша командалық жобаны жүзеге асыру көзделеді.  

 

2 пән: «Маркетингтік зерттеулер» - 6 академиялық кредит 

Курста маркетингтік зерттеу жүргізу үрдісі, іріктемені жоспарлау, кабинеттік және 

далалық зерттеу әдістері (сандық: пікір сұрау, нысандандырылған бақылау, эксперимент; 

сапалық: тереңдетілген сұхбат, фокус-топтар, проективтік әдістер; панель) оқытылады.   

Курсты меңгеру теория және «GFK Kazakhstan», ЦБИСМИ «BISAM Central Asia» ЖШС, 

«DAMU Research Group» сияқты отандық, шетелдік тәжірибеден кейстер шешуді қамтиды, 

сол арқылы әр түрлі маркетингтік зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу 

бойынша басты құзыреттіліктер қалыптасады, сонымен қатар кабинеттік, пилоттық және 

далалық зерттеу жүргізуді қамтитын командалық жоба орындау арқылы маркетингтік 

зерттеу жүргізу нәтижесі бойынша есеп құрастыру дағдысы дамиды.    
 

3 пән: «Digital маркетинг» -  6 академиялық кредит 

Курс цифрлық маркетингтің жылжыту құралдары мен арналарын зерттеуге 

бағытталған және келесі бөлімдерден тұрады: цифрлық маркетинг тұжырымдамасы; 

Әлеуметтік желілерде SMM жылжыту; контент маркетинг; копирайтинг; сандық маркетинг 



6 
 

құралдары: графикалық дизайн және видео; SMM стратегиясының құрылымы; цифрлық 

маркетингтегі деректерді талдау; жарнама арналары: таргеттелген жарнама, ретаргетинг, 

контексттік жарнама; е-mail-маркетинг; SEO оңтайландыру; веб-талдау және сандық 

маркетингтегі көрсеткіштер, сандық маркетингтегі этика. Курсты игеру шетелдік және 

отандық кейстерді талдауды, сондай-ақ клиенттермен ұзақ мерзімді қарым-қатынас 

орнатудың SMM стратегиясын жасауға бағытталған топтық жобаны келесі аспектілер 

бойынша жүзеге асыруды көздейді: мінез-құлықты талдау және әлеуметтік медиада 

мақсатты аудиторияны анықтау, контент стратегияны құру, контент жоспар құру, 

парақшаны толтыру (фото, видео, мәтін), жарнамалық науқанды баптау, таргеттелген 

жарнаманы іске қосу. 

 

4 пән: «Тұтынушылық және маркетингтік талдау» -  6 академиялық кредит  

Курс стандартты статистикалық бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, 

тұтынушылық және маркетингтік аналитиканы зерттеуге бағытталған. Курс келесі 

тақырыптарды қамтиды: тұтынушыларға бағытталған маркетинг, тұтынушылық талдаулар 

мен маркетингтік аналитиканы зерттеуде R қолдану, медиа аудитория және тұтынушы 

талдауы, бәсекелестік барлау аналитикасы; аналитикадағы тұтынушылық құндылық 

түсінігі және оны өлшеу; нарық үлесін болжау үшін жиынтық сұраныс және таңдаудың 

дискретті модельдері; сұранысты бағалау; сегменттеу, мақсатты нарықты таңдау, 

жайғастыру және тұтынушы құндылығын бағалау мақсатында өлшеу, модельдеу; 

әлеуметтік желілерде маркетингтік зерттеулерді басқару және аналитикалық нәтижелерді 

тарату; қолда бар тұтынушыларды ұстап қалу және әлеуетті тұтынушыларды тарту 

стратегиясын әзірлеу. Курсты оқу барысында шетелдік және отандық кейстерді, жағдайлық 

есептерді, сонымен қатар «Тұтынушылық және маркетингтік аналитика жүргізу (таңдалған 

компания материалдары негізінде)» командалық жобасын орындау қарастырылған. 

3. Event менеджмент 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 
 

1 пән: «Оқиғалы менеджмент» - 6 академиялық кредит 

Курс жаңа феномен ретінде оқиғалар индустриясы туралы, осы саланың ерекшелігі 

мен перспективалары туралы, оның қонақжайлылық және туризм индустриясымен тығыз 

байланысы туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: Оқиғалар типологиясын, әлемдік 

тенденцияларды; ивент қызметтерінің ерекшелігін, осы саланың субъектілерін, 

объектілерін; әріптестік және шарттық қатынастарды ұйымдастыруды; оқиғаны және оның 

бағдарламасын (сценарийін) жоспарлау сатыларын, оқиға режиссурасының 

технологияларын; ивент қызметтерін жылжытуда маркетинг құралдарын пайдалануды, 

калькуляцияны, бюджетті есептеуді және оқиғаның қаржылық тиімділігін талдауды, 

инвесторларды тарту құралдарын. 

Студенттер түрлі іс-шаралар мен оқиғаларды (ивенттерді) тиімді жоспарлау, 

ұйымдастыру және өткізу құралдарын меңгере алады. Курс жеке немесе тобтық әзірленген 

шараны қорғаумен аяқталады 

 

2 пән: «Гастрономия және әлем халықтарының мәдениеті» - 6 академиялық 

кредит 

Курс мәдениетаралық өзара қатынастардың ерекшелігін, әлеуметтік жауапкершілік 

қағидаттары мен этикалық қағидаттарды ескере отырып, әлем халықтарының мәдениеті 

мен дәстүрлері туралы білімді қалыптастыруға және жүйелеуге ықпал етеді. 
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Курстың мазмұны қарым-қатынас пен қонақжайлылықтың дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптарын дамытудың тарихи кезеңдерін зерттеуді қамтиды, әлемнің әртүрлі 

халықтарының тамақтану дәстүрлері мен қонақжайлылық мәдениетінің ерекшеліктеріне 

әсер ететін факторлар қарастырылады. Студенттер әлем халықтарының қонақжайлылық 

үлгілерін салыстырады, ас үйдің ерекшелігін талдайды, қонақжайлылық дәстүріне, әдет-

ғұрпына әсер ететін факторларды анықтайды. Оқуды аяқтай отырып, студент 

қонақжайлылықтың ұлттық ерекшелігін, дәстүрлер мен ұлттық тағамдарды ескере отырып, 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын, командада жұмыс істей білуді көрсете 

отырып, ивент әзірлейді. 

 

          3 пән: «MICE  туризм» -  6 академиялық кредит 

Курс туризмдегі MICE секторының ерекшеліктері туралы тұтас көзқарасты 

қалыптастыруға ықпал етеді. MICE-тың негізгі бағыттарына тереңірек сипаттама беріледі: 

Meeting (кездесулер), Incentive (ынталандыру, көтермелеу ақпараттық турлар), conference 

(конференциялар) and Exhibition (көрмелер).  

Қорытынды емтихан ретінде студенттер таңдау бойынша іс-шараны ұйымдастыру 

және өткізу бойынша жобаны қорғай алады. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: MICE туризмінің ерекшелігі, осы бағыттың 

өсу факторлары, мүмкіндіктің жаңа трендтері, сондай-ақ осы саланың мәселелері.  Ірі 

әлемдік туристік конференциялар мен форумдар. Халықаралық туристік көрмелер. 

Ынталандыру/ақпарат турларды дамыту ерекшелігі. Студенттер топтарда жұмыс істей 

отырып, осы курстың барлық төрт бағыты бойынша ивентті ұйымдастыру технологиясын 

меңгереді: іскерлік кездесулерді, конференцияларды, көрмелерді ұйымдастыру; 

ынталандыру турын әзірлей алады. 

 

4 пән: «Ивент-менеджменттегі инновациялар» -  6 академиялық кредит  

Курс әр түрлі деңгейдегі және сипаттағы заманауи оқиғаны ұйымдастыруға және 

өткізуге қажетті жаңа технологиялар туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: іс-шара индустриясының диджитализациясы 

және баяндылығы. Ивенттерді өткізудегі инновациялық технологиялар: оқиғаларды 

басқарудағы Smart системалар, Picture mosaic, Голограмма. Ультрадыбыстық деректерді 

тарату. Іс-шара индустриясы үшін виртуалды шындық және робототехника. Жарық 

қондырғыларын, Плазмалық және лазерлік технологияларды қолдану. Нетворкинг және 

Бенчмаркинг немесе арнайы іс-шаралар (special event) тұжырымдамаларын жасаудағы 

креатив.  

Студенттер ивент қызметтерді дайындау мен өткізуде, сондай-ақ ілгерілетуде 

инновациялық құралдарды пайдалануды; іс-шара тұжырымдамасын әзірлеуде жаңа идеялар 

мен құралдарды пайдалануды, техникалық қамтамасыз ету ретінде жарық, дыбыс және басқа 

да техникалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастыруды; электрондық сервистер мен 

платформаларды пайдалануды үйренеді. 

Курс қорытынды бағалаудың жинақтау жүйесін қолданады. 

4. PROJECT MANAGEMENT  
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

Алғашқы идеялар пайда болған кезде алғашқы жобалар да пайда болды. Егер біз 

ғасырларға терең үңілсек, Египет пирамидаларының құрылысы мен грек алфавитінің пайда 

болуының сәтті тарихи жобалар екенін көреміз, өйткені бұл үлкен, физикалық және ақыл-

ой арқылы қол жеткізілген жобалар. 
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Бүгінгі болмыс біздің алдымызға өмірдің барлық аялары мен салаларында жаңа сын-

тегеуріндер қояды, нақтырақ айтсақ, ашық нарықтар, бәсекелестіктің артып келе жатқан 

қысымы, икемді құрылымдар және өнімдердің үнемі қысқарып келе жатқан өмірлік 

циклдері инновациялар мен жаңа жобалар үшін кең мүмкіндіктер береді. 

Бір кездері Джефф Безос интернетті пайдаланушылардың саны ай сайын 2300%-ға 

өсетіні туралы статистикалық фактіні көргеннен кейін, ол өзін бір әрекет жасауға міндетті 

деп санады және осы идеяның негізінде желілік саудаға мамандандырылған Amazon сияқты 

алып компания пайда болды.  

Егер сіз өз идеяларыңызды, жаңа өнімді жасаудан бастап өз бизнесіңізге дейінгі 

инновациялық бастамаларды жүзеге асыруды үйренгіңіз келсе, сізге Minor «Progect 

Management» сәйкес келеді. Жобаны басқарудағы алған білім мен дағдылар сізге мақсат 

қоюға, жоспарлау туралы шешім қабылдауға және жобаны жүзеге асыру стратегиясын 

жасауға, командада жұмыс істеуге және сұранысқа ие маман болуға көмектеседі. 

 

1 пән: «Жоба дизайны және команданы басқару» - 6 академиялық кредит 

«Жоба дизайны және команданы басқару» пәні жобалық менеджмент аясында 

теориялық және практикалық білімді қалыптастырады, жобалық жұмыс және жобаларды 

басқару процесінде қатысушылардың ролі туралы жүйелі түсінік береді. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: жобалау 

теориясы мен практикасы аясында білім алады; жобаларды басқару процесінің мақсаттары 

мен негізгі кезеңдерімен, жоба түрлерімен және оларды әзірлеуді ұйымдастыру нысанымен 

танысады; жобаның мақсатын анықтай алады және оларды қолданыстағы жіктеуге сәйкес 

көрсете алады; бастапқы жобалаудың негізгі процедураларын жүргізе алады және оларды 

орындау процесінің реттілігін анықтай алады; жобаны басқару процесін әзірлеу және іске 

асыру құралдарын, оның ішінде MS Project және Spider Project бағдарламасындағы бастапқы 

дағдыларды пайдалану мүмкіндігі. 

 

2 пән: «Жобалық менеджмент үдерісі мен құралдары» -  6 академиялық кредит 

Пән заманауи ақпараттық технологияларды (MS Project және/немесе Spider Project) 

қолдана отырып, жобаларды басқарудың практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: 

жобаларды басқару процесінің негізгі құралдарын меңгереді; жобалау процесі шеңберінде 

ресурстарды, оның ішінде уақытша ресурстарды пайдалану жөніндегі шешімдерді негіздей 

алады, жобаның іске асырылуына мониторинг жүргізе алады және оны жүзеге асыру 

нәтижесінде негізделген өзгерістер енгізе алады; Гант диаграммасын бақылау, желілік 

графика, ресурстардың барлық түрлерін басқару және IT технологияларын (MS Project және/ 

немесе Spider Project) қолдана отырып, олардың қолданылуын бақылау мүмкіндігі. 

 

3 пән: «Жобаны бағалау және тәуекелдерді басқару» - 6 академиялық кредит 

Пән жобаның техникалық-экономикалық тиімділігін және жобаның тәуекелдерін 

ескере отырып, басқарушылық шешімдерді әзірлеу процесін бағалау кезінде теориялық 

және практикалық білімді қалыптастырады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: жобаның 

техникалық-экономикалық тиімділігін бағалау, тәуекелдерді анықтау және есептеу үшін 

қолданылатын негізгі теориялық және практикалық материалды білетін болады; жобаның 

техникалық-экономикалық тиімділігін және тәуекелдерді бағалаудың негізгі 

көрсеткіштерін анықтай алады, соның негізінде басқарушылық шешімдер қабылдауды 

қалыптастырады; NPV, PI, PP, IRR көрсеткіштерінің есептеулерін, сондай-ақ жобаның 

сапалық және сандық көрсеткіштерін, оның ішінде MS Project expert MS Project 

және/немесе Spider Project бағдарламасында жұмыс істеу дағдыларын жүргізе алады. 
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4 пән: «Жобаларды басқарудың икемді жүйесі (Agile)» - 6 академиялық кредит 

Пән Agile икемді басқару жүйесінің заманауи әдістері мен құралдарын пайдалана 

отырып, инновациялық жобаларды әзірлеу мен іске асыруда теориялық және практикалық 

дағдыларды қалыптастырады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: 

инновациялық менеджменттің негізгі технологияларын білу, жобаларды басқаруда 

коммуникацияның заманауи әдістерін құру, Scrum, Lean, Kanban, SixSigma, PRINCE2 

жүйелеріне қойылатын талаптарды әзірлеу процесін меңгереді; соңғы пайдаланушылар 

талап ететін өнімдерді жобалай алады; жобаның тиімді командасын құра алады; жоба 

офисінің дизайнын жасай алады; Bitrix 24, Trello бағдарламасындағы бастапқы дағдыларды 

қоса алғанда, Agile әдістерін пайдалана отырып, инновациялық жобаларды басқарудың 

және коммуникация құрудың икемді әдістерімен жұмыс істей алады. 

5. «HUMAN RESEARCH MANAGEMENT»  
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor «HR және бизнес жоспарлау» білім беру бағдарламасынан басқа барлық 

білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 
 

Кез-келген кәсіпорынның қызметі көптеген процестерден тұрады, олардың 

әрқайсысы түпкілікті мақсатқа бағынатын және басқа процестермен үйлестірілген 

жағдайда ғана мағынасы бар. Персоналды басқарусыз бизнесті басқару мүмкін емес – бұл 

өзара байланысты ұғымдар. Оған «TOYOTA» сияқты табысты компанияның персоналды 

басқару тәжірибесі мысал бола алады, мұнда кадрлармен дұрыс үйлестірілген жұмыс 

қызметкерлерге қарапайым механиктен басқарушыға топ-менеджерге дейін жетуге 

мүмкіндік береді. 

Адами ресурстар бөлімшесі қазіргі заманғы ұйымды басқаруда шешуші роль 

атқарады, ол үшін персонал бойынша мамандарға жоспарлау, балама стратегияларды 

әзірлеу және талдау, шешім қабылдау, тиімді байланыс, жұмыс топтарын құру, 

қызметкерлерді ынталандыру және қайшылықтарды шешу аясында кәсіби білім қажет. 

Сіз Minor «Human Research Management» пәндерін меңгеру арқылы осы бағытта 

сапалы білім алып, қызметкерлерді таңдау мен іріктеу, кадрларды дұрыс орналастыру, 

қызметкерлерді дұрыс ынталандыру дағдыларын меңгере аласыз. 

 

1 пән: «Адам ресурстарын басқару» - 6 академиялық кредит 

Пән HR менеджментінің құрамдас бөліктерін жүйе ретінде қамтиды, оның ішінде 

жоспарлау, бағалау, таңдау және персоналды бейімдеу, ұйымдағы адам ресурстарын 

басқарудың ролін қарастырады. Персонал менеджменті мен персоналды басқару бойынша 

бөлім қызметтерінің талаптарының ұйым саясаты мен философиясының өзара байланысын 

зерделейді. HR-менеджмент технологияларын қарастырады, оның ішінде: кадрларды 

жалдау, іріктеу және қабылдау, іскерлік бағалау, персоналды ынталандыру және 

мотивациялау механизмдері, бағалау және аттестатциялау жөніндегі іс-шараларды өткізу, 

еңбек ақы төлеу түрлері мен формалары және өтемақы төлемдері, оқыту процесі, 

персоналды дамыту және мансаптық өсу. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: 

ұйымдағы өз ролін түсініп, қабылдай алады, топтық жұмысты ұйымдастырады және қатыса 

алады; ұйымның стратегиялық жоспарларына сәйкес персоналды ағымдағы іскерлік 

бағалаудың (аттестаттаудың) мақсаттарын, міндеттерін және түрлерін анықтай алады, 

персоналды іскерлік бағалау әдістерін меңгере алады; персоналды іріктеу және жалдау 

процедураларын жүргізу әдістерін қолдануды, кадрлық іс жүргізуді үйренеді; персоналды 

мотивациялау және ынталандыру жүйесін қалыптастыру қағидаларын білетін болады. 
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2 пән: «HR үдерістер» - 6 академиялық кредит 

Пән мыналарды қамтиды: құжатайналым үдерістері, еңбекті құқықтық реттеу, 

сандық технологияны (1С) қолдана отырып, кадрлық деректерді талдау, кадрлық 

шолуларды ұсыну нысандары, ұйым міндеттерін тиімді жүзеге асыру үшін кадрлық 

ресурстарды пайдалану. Практикалық сабақтар барысында студенттер «1С кадрлық 

менеджмент» бағдарламасын меңгереді, үлгілік лауазымдық нұсқаулықтар мен 

регламенттерді құруды үйренеді, сондай-ақ кадрлық іс жүргізу саласындағы құқықтық 

актілер мен ережелерді зерделейді 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: 

кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылым құруды үйренеді; персонал саны көп немесе 

аз болған жағдайда компанияның өсуі, кемелденуі және тұрақтылығы кезеңінде HR 

процестерін ұйымдастыру бойынша қадамдарды білу; хронометраж жүргізу, қандай да бір 

өндірістік операцияларды жүргізу қажеттілігін бағалау; «адам факторын» төмендету 

есебінен процестердің сабақтастылығын белгілей алады. 

 

3 пән: «Компенсациялық менеджмент» - 6 академиялық кредит 

Бұл пәнді оқу студенттердің еңбек экономикасының негізгі бағыттарының бірі 

ретінде кәсіпорындарда өтемдік басқару жүйесін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуге, 

қоғам дамуының экономикалық заңдылықтарын білуге, жұмыс күшінің ұдайы өсуіне 

қамтамасыз ету үшін қаражатты қалыптастыру мен бөлудің шетелдік және отандық 

тәжірибесіне негізделген еңбек ақы төлеу мен еңбекті мотивациялау аясындағы білімі мен 

дағдыларын жүйелеуге мүмкіндік береді. 

Пән мазмұны келесілерге негізделген: персоналды бағалау әдістері, бағалау 

рәсімдерін ұйымдастырудың практикалық дағдылары, өтемақыны басқару аясындағы 

проблемаларды диагностикалау, өтемақы пакетін жобалау, қызметкерлердің 

қажеттіліктеріне сәйкес жоспарлау модельдерін құру және ұйымдастыру мақсаттарына қол 

жеткізу үшін жалақы төлеу жүйесін талдау негізінде материалдық ынталандыру 

шешімдерін негіздеу. Оқытудың қол жеткізілген нәтижелері қазақстандық компаниялар 

үшін бағалау және өтемақы саясаты жобасын әзірлеу арқылы игерілетін болады. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: өтемақы 

саясатының функцияларын, қағидаларын, оның қалыптасу кезеңдерін, зерттеу әдістерін 

білетін болады; грейдерлеуді пайдалана отырып, ұйымның базалық жалақы құрылымын 

әзірлеуге әдістемелік тәсілдерді, марапаттау жүйесін әзірлеу және өтемақы пакетін 

қалыптастыру негіздерін меңгереді; ұйымның өтемақы саясатын талдау үшін зерттеу 

әдістерін қолдана алады, өтемақы саясатының стратегиясын анықтай алады; ұйымдардың 

мақсаттары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, ұйымның әртүрлі бөлімшелері мен 

персоналдары үшін сыйлықақы беру үшін көрсеткіштер жүйесін, әлеуметтік жеңілдіктер 

жүйесін, өтемақылар жүйесін әзірлеуге қатысу; материалдық және материалдық емес 

ынталандыру жүйесінің тиімділігін бағалау әдістерін жүйелеуді үйренеді; ұйымның 

өтемақы саясатын талдау, оның күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерін 

анықтау үшін зерттеулерге қатысу. 

 

4 пән: «Таланттарды басқару» - 6 академиялық кредит 

Пән қызметкерлерді инновациялық процеске тартуға, шығармашылық 

ынталандыруды қалыптастыруға және қызметкерлердің шығармашылық әлеуетін 

дамытуға, кәсіпорындағы адам ресурсының дамуы мен компания жұмысының тиімділігінің 

өзара байланысына, талантты перспективалы қызметкерлер мен басшылар арасында өзара 

қарым-қатынас жүйесін құруға бағытталған басқару жүйесі туралы тұтас түсінік береді 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: заманауи 

менеджментті дамытудың жаңа бағыттарымен танысу; ұйым дамуына айтарлықтай үлес 

қосуға мүмкіндік беретін қызметкерлерді тартуға, тиімді пайдалануға және көбейтуге 



11 
 

мүмкіндік беретін персоналды басқару құралдарын игереді; рекрутинг пен ішкі іріктеу 

ерекшеліктерін, селективті технологияларды, оқытуды жоспарлауды, өз бетінше оқуды 

ынталандыруды меңгереді. 

6. IT-Law 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 30; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қолжетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Менеджмент; Мемлекеттік және жергілікті 

басқару; Қаржы; Маркетинг; HR және бизнес-жоспарлау. 

 

1 пән: «Ақпараттық құқық» - 6 академиялық кредит 

«Ақпараттық құқық» пәні студенттердің қазіргі әлемдегі ақпараттық қатынастарды 

құқықтық реттеудің негіздері мен ерекшеліктері туралы жүйелі білімін қалыптастыруға, 

ақпараттық құқық нормаларын дұрыс түсіндіру мен қолданудың негізгі дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттердің ақпараттың құқықтық режимін, оның 

ішінде коммерциялық, Интернеттің құқықтық режимін, электрондық құжат айналымында 

жұмыс істеу дағдыларын, сондай-ақ осы салада туындайтын құқықтық проблемаларды 

анықтау және шешу қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

 

2 пән: «Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау» – 6 академиялық кредит 

Пәннің мақсаты студенттердің зияткерлік меншік объектілерінің, оның ішінде 

авторлық құқық және патенттік құқық объектілерінің құқықтық режимінің теориялық және 

практикалық білім жүйесін, сондай-ақ зияткерлік меншік құқықтарын қорғау тәсілдерін 

қалыптастыру болып табылады. Студенттер зияткерлік меншік құқықтарын ресімдеу 

бойынша дағдыларды (патенттік құқықтарды ресімдеуге құжаттар жиынтығын дайындау, 

өтінім беру және т.б.), сондай-ақ зияткерлік меншік құқықтарын қорғау құралдары мен 

тәсілдерінің нысандарын пайдалану қабілетіне ие болады. 

 

3 пән: «Цифрлық трансформация»  – 6 академиялық кредит 

Курс бизнесте цифрлық технологияларды қолдану мен интеграциялауға байланысты 

өзгерістерді сипаттайды, цифрлық тұтынушының үміттері мен бизнес шынымен 

қамтамасыз ететін нәрселер арасындағы алшақтыққа назар аударады. Сандық түрлендіруді 

сертификаттау бизнесті болашаққа дайындайды, оған тиімді және бәсекеге қабілетті болу 

үшін сандық стратегияны қалай құруға және басқаруға болатындығын көрсетеді. 

 

4 пән: «Технологиялық кәсіпкерлік» («Ақпараттық технологиялар» ББ тобы 

бойынша білім алушылар үшін) / «Бағдарламалау тілдерінің негіздері»  («Ақпараттық 

технологиялар» ББ тобынан басқа білім алушылар үшін) – 6 академиялық кредит 

«Технологиялық кәсіпкерлік» курсы шығындарды басқару саласындағы кәсіпкердің 

алдында тұрған бірегей міндеттерді, сондай-ақ өнімдер мен қызметтердің әлемдік 

индустриясында жаңа кәсіпорын құру және дамыту үшін технологияға негізделген 

инновациялардың маңыздылығын қарастырады. Курс төрт негізгі тақырыпты қамтиды: 

(1)кәсіпкерлік инновация (2) инновациялар, құнды құру және клиенттер, мүдделі тараптар 

және нарық арасында құнды ұстау арасындағы байланыс, (3) өнімдер мен қызметтерге 

негізделген салалардағы ғаламдық бәсекелестік артықшылықты құрудағы технологияның 

рөлі және (4) өнімдер мен қызметтердегі жаңа құнды ұсыну үшін жедел құрылымды әзірлеу 

және бақылау. 

«Бағдарламалау тілдерінің негіздері» курсының мақсаты - бағдарламалау 

тілдерінің негізгі тұжырымдамаларын және оларды жүзеге асырудың негізгі құралдары мен 

әдістерін зерттеу. Бұған синтаксистік сипаттама және бейресми семантикалық модельдер 

кіреді; байланыстыру және ауқым; типтер мен жүйелер; деректер құрылымы; деректер 
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абстракциясы; процедуралық абстракция және параметрлерді беру; жоғары ретті 

функциялар; және жадты басқару. 

7. Банк ісі 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 пән: «Ақша және несие» - 6 академиялық кредит 

Курс студенттерге әртүрлі қаржы-несие институттарына инвестициялық 

салымдарды таңдау ерекшеліктерін бағдарлауға, инвестициялардың кірістілігін есептеу 

негіздерін білуге мүмкіндік беретін ақша-несие және банк жүйелерінің жұмыс істеу 

негіздерін, сондай-ақ Әлемдік және отандық тәжірибедегі бағалы қағаздар нарығын 

зерттеуді қамтиды. 

Осы курсты сәтті меңгеру арқылы алған білімді әртүрлі меншік нысанындағы 

компаниялар мен ұйымдарда қаржылық жұмыс тәжірибесінде қолдануға және басқа арнайы 

пәндерді меңгеру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

 

2 пән: «Банктік технологиялар (банк ісі)»  – 6 академиялық кредит 

Курс қазіргі банк бизнесімен байланысты негізгі теориялық және практикалық 

мәселелерді зерттеуді қамтиды. Алынған білім басқару шешімдерін қабылдау кезінде 

қаржы нарығындағы операцияларда да, банктердің қызметінде де қолданыла алады. Пәннің 

негізгі тақырыптары банктердің қаржылық делдалдығымен, шығындар орталықтары мен 

банктегі пайда орталықтарының жұмысын бағалаумен, капиталдың жеткіліктілігінің 

халықаралық стандарттарымен, несие және инвестициялық саясатпен, қаржылық 

нәтижелерді талдаумен, тәуекелдерді азайтумен, өтімділік пен кірісті басқарумен 

байланысты. Осы курсты зерделеу практикалық қызметте банктердің қаржылық 

көрсеткіштерін талдау негіздерін, банктер үшін қаржылық есептіліктің отандық және 

халықаралық стандарттарын ескере отырып, есептілік жасауды қолдануға мүмкіндік береді. 

 

3 пән: «Банктік менеджмент және маркетинг» – 6 академиялық кредит 

Курс банктік менеджмент пен маркетингтің ерекшеліктерін қарастырады, бұл екінші 

деңгейдегі банктердің қызметін оңтайландыру үшін банкті басқарудың тиімді жолдары мен 

әдістерін, шығындар мен кірістерді жоспарлау әдістерін таңдаудың негізгі тәсілдерін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Курс бизнес-процестерді болжау және жоспарлаудың тиімді басқару шешімдерін 

қабылдаудың практикалық құзыреттерін дамыту үшін банктік менеджмент пен маркетингті 

зерттеуді қамтиды. 

 

4 пән: «Банктік тәуекел-менеджмент»  – 6 академиялық кредит 

Курс банктердің тәуекелдерін сәйкестендіру, мониторингілеу, бағалау және басқару 

бойынша практикалық дағдыларды алуды, сондай-ақ банктерде комплаенс-бақылауды 

ұйымдастырудың және ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкестіктің практикалық дағдыларын алуды 

көздейді. 

 

 

8. Бизнес құқығы 
оқыту тілі: қазақ; 
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тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor «Юриспруденция» білім беру бағдарламасынан басқа, барлық білім беру 

бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 пән: «Азаматтық құқық» – 6 академиялық кредит 

Пән азаматтық құқық пәнінен алынған білім мен азаматтық құқық нормаларын 

практикалық қызметте қолдану іскерлігін қалыптастырады, азаматтық-құқықтық шарттар 

жасау; қазақстандық заңнамаға бұрын таныс емес институттарды (лизинг, франчайзинг, 

факторинг шарттары және т.б.), сондай-ақ дәстүрлі институттарды зерттейді. 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.  

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 рәсімдеуді меңгереді. Құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдысы; құқықтық 

базалармен және сот практикасын қорыту дағдысы; жеке құқықтық қатынастар 

саласындағы құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық нормаларды және 

құқықтық қатынастарды талдау дағдысы; жеке құқықтық қатынастарды жүзеге асыру 

кезінде туындайтын құқықтық коллизияларды және проблемаларды шешу дағдылары 

қалыптасады. 

 

2 пән: «Кәсіпкерлік құқығы» – 6 акдемиялық кредит 

Кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды, олармен тығыз 

байланысты өзге де, оның ішінде коммерциялық емес қатынастарды оқуды қамтиды, 

сондай-ақ мемлекет пен қоғамның мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында шаруашылық 

жүргізуді мемлекеттік реттеу жөніндегі қатынастарды зерттейді. 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 құқығы" 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, 

кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін кәсіпкерлік заңнаманың принциптерін, міндеттерін, 

құрылымын, жүйесін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін білетін 

болады.  

Нормативтік құқықтық актілерді қолдануды біледі, атап айтқанда, кәсіпкерлік және 

азаматтық-құқықтық дауларды қарау кезінде қолдануды; кәсіпкерлік шарттардың әртүрлі 

түрлерін жасау; шаруашылық дауларды шешуде құқықтық нормаларды қолдануды және 

сот тәжірибесімен танысу негізінде ситуациялық мәселелерді шешуді; кәсіпкерлік қызмет 
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субъектілерінің қызметіндегі заңды фактілерді және олардың маңызын анықтайды; 

нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы 

кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің қызметімен сәйкестендіру. Экономикалық саладағы 

әртүрлі даулы жағдайларды талдау; кәсіпкерлік-құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау; 

кәсіпкерлік құқықтық құжаттармен жұмыс істеу; кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің заңды 

жауаптылығының көлемін анықтау; кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің міндеттемелерді 

орындамау немесе тиісінше орындамау кезіндегі жауаптылығын анықтау дағдылары 

қалыптасады. 

 

3 пән: «Қаржылық құқық» – 6 академиялық кредит 

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; Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негізгі заң саласы ретінде; ақша 

жүйесінің нормативтік-құқықтық базасы; ақша жүйесiн реттеудің қаржы құралдары; 

Қазақстан Республикасының ақша жүйесі; валюталық реттеудің түсінігі; валюталық 

операциялардың ережелері; валюталық бақылау; қаржы құрылымының құқықтық негіздері 

және қаржы саласындағы басқару; Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі; қаржылық 

жоспарлаудың құқықтық негіздері; мемлекеттік қаржылық бақылаудың құқықтық негіздері 

және т.б. 

Студент Қазақстан Республикасының 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» – 6 академиялық кредит 

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. Келісім-шарт заңнамасын практикада қолдана 

алады; практикалық тапсырмаларды дұрыс шешеді; мәміле жасау кезінде алған білімдерін 

қолданады; Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі нормаларының мазмұнын 

түсіндіреді; келісім-шарттардың мазмұнын түсіндіреді. Әр түрлі өмірлік жағдайларда 

субъективті азаматтық құқықтар мен субъективті заңдық міндеттерді іске асыру; қойылған 

міндеттерді шешуде шығармашылық көзқараспен қарау; келісім-шарттарды жасау 

дағдыларын қалыптастырады. 

9. Жетістікке бағытталған коммуникация және көшбасшылық 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

 
1 Пән: «Іскерлік келіссөздер жүргізу әдісі» - 6 академиялық кредит 
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 Әрбір маман, біліктілігіне қарамастан, жұмысты қарым-қатынастан, келіссөздерден 

бастайтыны белгілі. Бұл оқыту курсы келіссөздер үдерісінің түрлері мен кезеңдерін, іскери 

келіссөздер жүргізудің негізгі әдістерін зерттеуге бағытталған. Курстың соңында сіз 

табысты келіссөздер жүргізудің стратегиясын, тактикасы мен әдістерін меңгересіз, өз 

ұстанымыңызды дәлелді түрде қорғауға үйренесіз. Сонымен қатар, сіз тиімді келіссөздер 

жүргізудің қағидаттары мен технологиясын жетік білетін боласыз. Іскери келіссөздер 

жүргізудің білімі мен дағдыларын игеру еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуға 

көмектеседі. 

 

2 Пән: «Іскерлік  қатынастар және келіссөздер әдебі» - 6 академиялық кредит 

 Іскерлік қатынастар және келіссөздер әдебі пәні кәсіби іс-әрекеттеріңізде іскери 

қарым-қатынас формасын қалай таңдауға болатындығын, кеңсеңізде және іс-шара 

барысында қонақтарды қабылдау кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін қолдануға үйретеді. 

Сонымен қатар, бұл оқу курсы іскер адамның тиімді бейнесін, сыртқы келбетінің 

мәдениетін құруға, ұтымды сөйлей білуге, қарым-қатынас мәдениеті ережелерін таңдауға 

үйретеді. Сіз ресми және іскери іс-шараларды ұйымдастыру дағдыларына ие боласыз. 

Қарым-қатынас әдебін білу сіздің кәсіби қызметіңіздегі іскерлік қатынастардың тиімділігін 

арттырады. 

 

3 Пән: «Қақтығыстарды басқару» - 6 академиялық кредит 

Кәсіби ортада Сіздің маңыңызда даулы жағдайлар туындауы мүмкін. Мысалы, сіз 

өзіңіз де даулы мәселені бастан өткерген кездегідей жағдай туындауы мүмкін, бірақ жанжал 

тудырғыңыз келмейді және жағдайдан шығудың жолын іздейсіз; немесе сіздің тобыңыздың 

мүшелері бір-бірімен көңілге келетіндей түрде дауласатын жағдай туындайды және сіз осы 

жағдайды реттеуде қандай стратегия жеңетінін білуіңіз керек пе? Ұсынылған курс осындай 

сұрақтарды шешуге көмектеседі. Ол сізге әріптестеріңізбен және басшылықпен қарым-

қатынас кезінде өзара қақтығысты тудыратын  жағдайларды мейлінше азайтуға, шиеленісті 

жағдайлардан сенімді түрде шығуға, жанжалдарды шешу құралдарын қолдануға және 

қызметкерлеріңіз арасындағы қақтығыстарды тиімді басқаруға үйретеді. 

 

4 Пән: «Сөз шеберлігі және іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» - 6 

академиялық кредит 

 Көпшілік алдында шебер сөйлей білетін адамдарға әрдайым қоғам мұқтаж болады. 

Мұндай мамандар әрқашанда жұмыс таба алады. Аудитория алдында сөз сөйлеу әрдайым 

қобалжытады және  жауапты іс. Ұсынылып отырған пән сізге сөз сөйлеу кезіндегі 

қобалжуды қалай жою керектігін үйретеді. Сіз бағдарламаңызды қызықты етіп 

құрастыруды, оған кейбір элементтерді қосу арқылы үйренесіз (мысалы, әзілдер), сондай-

ақ өзіңізді таныстыру әдісін игересіз. Сіз кез-келген аудитория алдында дәлелді және 

сенімді сөйлеуді үйренесіз. Сондай-ақ, сіз өзіңіздің сөзіңізді ерекше және есте қаларлықтай 

етуді; сөзіңізді қалай бақылауға болатынын, кез-келген кездесуде өзіңізді сенімді сезінуді, 

әңгімелесушімен қалай сұхбат құруға болатындығын үйренесіз. Шебер сөйлей білу 

дағдысы сіздің бәсекелестік артықшылығыңызға айналады. 

10. Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

 

 

1 пән: «Инвестициялық құқық» - 6 академиялық кредит 
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Осы оқу пәні инвестицияларды реттейтін құқықтық актілер кешенін талдайды, 

шетелдік инвестициялардың мемлекеттік кепілдіктерінің ерекшеліктерін, халықаралық 

инвестициялық дауларды реттеудің нысандары мен әдістерін анықтайды және зерделейді. 

Арнайы курс жалпы ұлттық және шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеу 

мәселелерінің кең ауқымын қамтиды. Оқу пәнінің міндеті әлемдік экономиканың 

жаһандануы жағдайында жаңа заңдық мазмұнға ие болған "инвестициялар", "инвестор", 

"инвестициялық саясат және инвестициялық қатынастар" сияқты ұғымдардың құқықтық 

табиғатын ашу, сондай-ақ шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеудегі халықаралық 

тәжірибені зерделеу болып табылады. 

 

2 пән: «Индустриалды-инновациялық қызметті құқықтық реттеу» - 6 

академиялық кредит 

Бұл пән қолданыстағы ережелерді, өзгерістерді және мемлекет тарапынан 

индустриялық-инновациялық салаға реттеушілік ықпал етудің қабылданған шараларын 

ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы индустриялық-инновациялық қызметті 

құқықтық реттеу мәселелерін зерделейді. 

Курс шеңберінде "Инновациялар" ұғымын, инновациялық қызметті, ҚР мемлекеттік 

инновациялық саясатын айқындау мәселелерін, инновациялық қызметті, инновациялық 

инфрақұрылымды мемлекеттік қолдау мәселелерін, индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерінің құқықтық жағдайын, инновациялық қызметті жүзеге асырудың құқықтық 

нысандарын және т. б. зерделеу көзделеді. 

Оқу пәнінің міндеті студенттерді индустриялық-инновациялық қызмет құқығымен, 

осындай қызметті жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттеу 

проблемаларымен таныстыру, индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы ҚР 

заңнамасын жетілдірудің негізгі тенденцияларын анықтау, сондай-ақ ҚР мен РФ 

мысалында әртүрлі мемлекеттерде қарастырылатын қатынастарды құқықтық реттеуді 

салыстырмалы талдау болып табылады. 

 

3 пән: «Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу» - 6 академиялық кредит 

"Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу" пәнін игерудің мақсаты 

студенттердің қазіргі нарықтық жағдайларда практикалық қызмет үшін қажетті жер 

қойнауын пайдалану саласындағы құқықтық реттеу (тау-кен заңнамасы) туралы арнайы 

білім алуы болып табылады. 

Пәннің міндеттері: тау-кен құқығының негізгі қағидаттары, мәні мен әдісі; 

геологиялық сала субъектілерінің құқықтық мәртебесі мен өкілеттіктері, жер қойнауын 

пайдалану саласындағы құқықтық қатынастардың құрылымы мен мазмұны, жер қойнауын 

пайдаланумен байланысты қатынастарды реттейтін заңнамалық және заңға тәуелді актілер, 

халықаралық шарттар мен келісімдердің нормаларын құқық қолдану туралы білімді 

қалыптастыру. 

 

4 пән: «Халықаралық инвестициялық төрелік» – 6 академиялық кредит 

«Халықаралық инвестициялық төрелік» пәнінің мақсаты студенттердің 

Халықаралық инвестициялық дауларды шешу саласындағы білімдерін әр түрлі 

инвестициялық трибуналдармен, adhoc және институционалдық, инвестициялық дауларды 

шешудің негіздері мен перспективаларын талдау дағдыларын қалыптастыру, туындайтын 

істер бойынша ұстанымды қалыптастыру, заңшығармашылық, құқық қолдану, құқық 

қорғау және сараптамалық-консультациялық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті іс жүргізу 

құжаттары мен материалдарын дайындау болып табылады. 

Қойылған мақсатқа мынадай міндеттерді шешу арқылы қол жеткізіледі: 

- халықаралық инвестициялық шарттарды және ұлттық заңнаманың онымен 

сабақтас ережелерін сыни талдау дағдыларын қалыптастыру, оларды дамыту және 
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түсіндіру, қолдану практикасы, Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелері 

аясында отандық заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау; 

- ұлттық соттарда да, халықаралық төрелік трибуналдарда да сот ісін жүргізу 

саласындағы құжаттарды (сұрау салулар, шағымдар және т. б.) дайындау дағдыларын 

қалыптастыру; 

- инвестициялық қызмет мәселелерін реттейтін халықаралық шарттарда 

ұсынылатын құқықтарды іске асыруды қамтамасыз ету және халықаралық және ұлт-ішілік 

қорғаудың құралдары мен тәсілдерін зерделеу; 

- халықаралық-құқықтық және ұлт-ішілік мақсаттар үшін құқықтық талдау, 

құқықтық сараптамалар жүргізу дағдыларын қалыптастыру; инвестициялық қызметті 

заңды сүйемелдеу үшін кез келген түрдегі құжаттаманы дайындау құралдары; халықаралық 

инвестициялық құқықпен ұсынылатын мәселелерді іске асыруға байланысты ауызша 

презентациялар өткізу. 

11. Креативті менеджмент және тиімді көшбасшылық 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

Басқару психологиясын жетік меңгерген және уақытты басқара алатын, тиімді 

қарым-қатынас жасайтын, жетістікке жететін көшбасшы болғыңыз келе ме? 

Minor «Креативті менеджмент және тиімді көшбасшылық» көшбасшылықтың 

өзекті проблемаларын, кәсіби дағдыларды қалыптастыру мен дамытуды тікелей басқару 

үдерісі негізінде ашып көрсетеді. Тиімді экономика – бұл ең алдымен тиімді басқару. 

Басқарудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын түсіну, оларды нақты тәжірибеде қолдана 

білу, жаңа, жалпыға тән көзқарасты дамыту – ХХІ ғасырдың басқарушылық мәдениетін 

қалыптастырудың негізі. 

Басқару психологиясын не үшін білу қажет: біріншіден, өзін-өзі тану үшін, яғни 

өзіңнің жасырын қасиеттеріңді түсіну, өз қабілеттіліктеріңізді, мотивтеріңізді түсіну, 

оларға сәйкес өмір сүру және соның негізінде күнделікті өмірден қанағат алу; екіншіден, 

команданы құру және мотивациялау, шиеленістер мен қайшылықтарды шешу, 

клиенттердің қажеттіліктерін дәл тану – барлық осы іс-шаралар білім мен психологиялық 

әдістерді қажет етеді. 

Тайм-менеджментті кім білуі керек: басшылар, кәсіпкерлер, бизнес иелері, топ-

менеджерлер. Оларға екі жақты жауапкершілік жүктеледі: олар тек өз уақытын ғана емес, 

сонымен қатар қол астындағылардың да уақытын да тиімді пайдалану керек. Компанияның 

жалпы жетістігі осыған байланысты; қарапайым адамдарға. Уақытты басқару мүмкіндігі 

жұмыс уақытын қысқартуға және оны өз қажеттіліктері, хоббиі мен мүдделері үшін 

қалдыруға немесе тиімді қолдануға көмектеседі. 

Ораторлық өнер не береді: әдемі сөйлеу қабілеті тек қоғамдық тұлғаларға ғана емес, 

көпшілік алдында сирек сөйлейтін кез келген адамға қажет; ораторлық шеберлік мәдениеті 

идеялар мен ойларды айқын көрсетуге, ойлауды басқаруға, келіссөздер жүргізуге, көпшілік 

алдында сөйлеуге, әңгімелесушіні түсінуге және оны түсінуге көмектеседі. 

Сонымен, қайшылықтарды басқару дағдылары бізге қалай көмектеседі: 

қайшылықтың негізгі құрылымдық элементтерін, нақтырақ айтсақ қайшылық тараптарын, 

өту жағдайларын, қатысушылардың мүмкін әрекеттері мен қайшылық нәтижелерін 

анықтауға; қайшылықтағы мінез-құлықтың жеке ерекшеліктерін анықтау, қайшылыққа 

жақын тұлға түрлерін білу; сіз қайшылықтардың өзара әрекеттесуін реттеушілерді, яғни 

жағдайлық контексті, қатысушылардың психологиялық бағдарларын, әлеуметтік 

байланысты реттеушілерді талдай аласыз. 
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Розалин Картер – ықпал ете білетін әйел, бірінші ханым және АҚШ-тың бұрынғы 

президенті Джимми Картердің жұбайы. Ол бір кездері: «Көшбасшы адамдарды барғысы 

келетін жерге апарады, ал әйгілі көшбасшы адамдарды барғысы келетін жерге апармайды, 

ол оларды қайда болуы керек жерге апарады» деп айтқан. 

 

1 пән: «Басқару психологиясы» - 6 академиялық кредит 

Пәнді меңгеру барысында білім алушылар ұйымдағы жеке адамдар мен топтардың 

мінез-құлқын талдау, этикалық және моральдық нормаларға сәйкес қызметкерлердің еңбек 

тәртібін түзету мақсатында жеке психология негіздері; жүйелік, үдерістік және жағдайлық 

көзқарастар негізінде ұйым мәдениетін анықтау, жеке тұлғаның мінез-құлық, әлеуметтік-

мәдени және институционалдық табиғатын білу мен оның ұйымдағы мінез-құлқы 

аспектілерін қамтиды.   

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: өзін-өзі 

танумен, басқа адамдарды түсінумен және тұлғааралық өзара іс-қимыл мәселелерін шешу 

қабілетімен байланысты кәсіби-тұлғалық өсу мен дағдыларға қажеттілікті қалыптастыра 

алады; өзін-өзі оқыту және кәсіпкерлік ойлауды дамыту қабілеті; персоналдың мінез-

құлқының қажетті нәтижесін қалыптастыру үшін психология әдістерін қолдана алады;  

персонал мінез-құлқының ішкі себептерін түсіну және ұйым мен қызметкердің 

мақсаттарына жету үшін әсер ету әдістерін қолдана білу. 
 

2 пән: «Тайм-менеджмент» - 6 академиялық кредит 

Пән уақыт ресурстарын пайдаланудың тиімділігін, технологиясын және 

стратегиясын қоса алғанда, жүйе ретіндегі тайм-менеджмент түсінігін қамтиды. Пән 

уақытты пайдалануды оңтайландыру, жеке және жұмыс уақытын жоспарлау, мақсаттар мен 

міндеттер қою құралдарын ұсынады. Корпоративтік тайм-менеджменттің ролін, жеке және 

жұмыс уақытын ұйымдастыруды, сабаққа қалай дайындалу керектігін, сонымен бірге 

нәтижелі жұмыс істеуге, оқуға, демалуға қалай үлгеруге болатындығын қарастырады. 

Практикалық тапсырмаларды шешуде мақсат қою құралдарын шығармашылықпен 

қолдану, басымдықтарды қою, жеке, командалық және корпоративтік деңгейде уақытты 

жоспарлау процестерін жүзеге асыру. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: өзінің 

жеке және жұмыс уақытын ұйымдастыра алады; уақыт ресурсын тиімді пайдалана отырып, 

мақсаттарды, міндеттерді және оларға қол жеткізу тәсілдерін анықтай алады; тайм-

менеджменттің әртүрлі құралдарын қолдану ерекшеліктерімен танысу; жұмыс жүктемесін 

сауатты бөлу, уақыт резервін іздеу әдістерін қолдануды үйренеді. 

 

3 пән: «Өзін-өзі көрсету және ораторлық шеберлік» - 6 академиялық кредит 

Пән ақпараттық, сендіргіш сипаттағы сөйлеу мәтінін құру бойынша теориялық білім 

мен практикалық тапсырмаларды және оны орындау технологиясын қамтиды, сөйлеу 

сауаттылығын ғана емес, сонымен бірге адамның жалпы мәдениетінің құрамдас бөлігі 

болып табылатын тұлғаның имиджін қалыптастыруға негіз болады. Курс тиімді 

коммуникация, іскерлік қарым-қатынас және көпшілік алдында сөйлеудің практикалық 

дағдыларын алуға, мәтін туралы қазіргі заманғы идеяны қалыптастыруға және мәтін 

мәдениетінің риторика, логика аясындағы жаңа әзірлемелерге негізделген тиімді сөйлеу 

коммуникациясын қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді: сөйлеу 

шеберлігінің әдістері мен тәсілдерін қолдана алады; әртүрлі бағыттағы монологтік сөйлеуді 

құру технологиялары; жағдайды және адресатты ескере отырып, әртүрлі жанрдағы өз 

мәтіндерін жасау қабілетін қалыптастыру; имиджмейкинг дағдыларын алады. 

Пәннің мақсаттары келесі міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: 

сабақтарды дамыту негізінде ұйымдастыруға көзқарас, студенттердің риторикалық 
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сөйлеудің әртүрлі үлгілерін талдау. Жеке мәтінді құрудың негізгі тәсілдерін игеру, 

аудитория алдында сөйлеу, рефлексивті дағдыларды дамыту. 
 

4 пән: «Қайшылықтарды басқару» - 6 академиялық кредит 

Пән студенттердің түрлі типтегі қайшылықтардың ерекшеліктері мен формалары 

және олардың ұйымның тиімділігі үшін салдары туралы білімдерін, қарым-қатынас және 

әртүрлі қарама-қайшылықтарды шешу мен басқарудың заманауи технологиялары мен 

тәсілдерін қолдана білу, кәсіби практикада да, жеке өмірде де кездесетін қиын жағдайлар 

туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Қайшылық жағдай мен қайшылықтарды 

басқаруда кәсіби мінез-құлық дағдылары, бұл әлеуметтік өзара іс-қимылды 

оңтайландыруға, өзара түсінбеушілік қиындықтарының алдын алуға, ынтымақтастық 

қатынастарын орнатуға мүмкіндік береді. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі нәтижелерге қол жеткізеді:  

кәсіпқойлар командасын құра алады және командаларда тиімді жұмыс істей алады, өз 

позициясын қорғай алады, сендіре алады, ымыралы және баламалы шешімдер таба алады;  

ұйымда жайлы моральдық-психологиялық ахуалды және тиімді ұйымдастырушылық 

мәдениетті қалыптастыруға және қолдауға қатыса алады; қайшылықтар мен күйзелістерді 

басқаруды ұйымдастыру дағдыларын, қайшылықтар мен күйзелістерді басқару бойынша 

делдалдық, әлеуметтік-профилактикалық және кеңес берушілік қызметке жеке тиімді 

қатысу қабілетін меңгереді. 

Нәтижелерді бағалау жағдайлық және рольдік ойындар, өзекті ғылыми мақалаларды 

зерттеу және талдау түрінде өтеді. 

12. Қонақ үй бизнесі 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 пән: «Тамақтану және сусындар қызметін басқару» - 6 академиялық кредит 

Курс студенттерге қонақ үйлерде тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті 

тиімді басқару үшін практикалық дағдылар мен білім береді. Онда қызмет көрсетудің негізгі 

принциптері көрсетіледі, сондай-ақ қонақтардың қажеттіліктері мен үміттерін 

қанағаттандырудың маңыздылығы атап өтіледі. Студенттер әр түрлі іс-шараларға арналған 

қызмет көрсету стандарттарын, сондай-ақ 1-5 адамға қызмет көрсету сервисін игере алады; 

әр түрлі қызмет түрлерін (неміс, ағылшын, орыс және т.б.); қолданылатын ыдыс-аяқтың 

түрлерін; таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа тамақтануды ұйымдастыруды, мейрамхананың, 

бардың қонаққа қызмет көрсету ерекшелігін, сондай-ақ қонақ бөлмесіне тамақ беруді білу. 

 

2 пән: «Нөмірлік қорды басқару» - 6 академиялық кредит 

Бұл курс қонақ үй нөмірлерін басқаруға,  бөлмелерді брондау ерекшеліктеріне 

қажетті негізгі дағдыларды дамытады. Нөмірлерді сатудан түскен кірістерді жоспарлауға, 

болжауға, бюджеттеуге байланысты мәселелерді қарайды. Студенттер брондау жүйесімен 

жұмыс істей алады, сонымен қатар әр түрлі нөмірлерді жинау стандарттарын біледі және 

тұрмыстық химия, текстиль және т. б. құралдарын қолдана отырып, қонақ үй желісінің 

дамыған стандарттары бойынша тазалау дағдыларына ие болады. 

 

3 пән: «Қонақ үйдегі сервистік операцияларды басқару» - 6 академиялық 

кредит 

Бұл курс болашақ қызметкерлер мен менеджерлерді клиенттердің үміттерін 

қанағаттандыруға дайындауға арналған. Курс клиенттерге қызмет көрсету әдістерін, сапа, 

әзірлеу және қызмет көрсету мәселелерін, клиенттермен өзара әрекеттесу жүйесін, кері 
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байланыс алуды, шағымдармен, сұраныстармен жұмыс істеуді, клиенттермен қарым-

қатынасты, қонақтардың адалдығын басқаруды қамтиды.  Студенттер қонақ үйдің әр түрлі 

қонақтарына сапалы қызмет көрсете алады, олардың өтініштері мен шағымдарымен жұмыс 

істей алады. Командада жұмыс істеу отырып, мейірімділік атмосферасын құру, қонақтардың 

қалауына назар аудару, қонақ үйдің имиджіне қамқорлық жасау, қонақтың адалдығын 

басқару. 

 

4 пән: «Қонақүй менеджменті» - 6 академиялық кредит 

Қонақүй менеджменті курсы қонақ үйді басқару процесімен танысуға бағытталған. 

Курс басқарудың негізгі принциптері туралы соңғы білімді және халықаралық қонақ үй 

индустриясының аспектілері мен ерекшеліктерін кеңінен түсінуді қамтамасыз етеді. 

Студенттер әлемдік қонақ үй желісінің стандарттарына назар аудара отырып, оның 

қағидаларын ұстанып, қонақ үйдің тұжырымдамасы мен мақсаттарын біледі, корпоративтік 

кодекстің негізгі талаптарын ұстанады, қызмет көрсету сапасын талдайды, көшбасшылық 

қасиеттерін көрсетеді, қонақ үй қызметін жақсарту және қонақтармен жұмыс жасау 

бойынша ұсыныстар енгізеді. 

13. Құқық философиясы 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor «Юриспруденция» білім беру бағдарламасынан басқа, барлық білім беру 

бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 
 

1 пән: «Құқық философиясына кіріспе» – 6 академиялық кредит 

«Құқық философиясына кіріспе» курсы мәдениет тарихында қалыптасқан негізгі 

философиялық және құқықтық бағыттарды 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 өміріндегі құқықтық шынайылықтың көріністері» – 6 

академиялық кредит 

«Адам өміріндегі құқықтық шынайылықтың көріністері» курсы құқық 

философиясының негізгі онтологиялық, аксиологиялық, праксеологиялық және 

гносеологиялық мәселелерімен таныстырады. Құқықтың әлеуметтік-мәдени, 

антропологиялық және экзистенциалдық дискурсының мазмұнын ашады.  

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: «Құқықшығармашылық қызметі» – 6 академиялық кредит 

«Құқықшығармашылық қызметі» курсы тарихи және қазіргі аспектілердегі 

шығармашылықтың негізгі мәселелерін, құқықшығармашылық ерекшелігі мен оның мәнін, 

құқықшығармашылық процесінің элементтерін құрайтын құқықтық категорияларды 
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(құқықтық түсіну, құқықшығармашылық және құқықты қолдану), халықтық 

құқықшығармашылық бастамасына тән ерекшеліктерін және оның құқықшығармашылық 

үдерістегі рөлін, адам құқықтары мен бостандықтарының қалыптасу тарихын, адам 

құқықтары мен бостандықтарын ашатын философиялық тұжырымдамаларды, қағидаттар 

мен ұғымдарды, адам құқықтары мен бостандықтарының философиялық мазмұнын 

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»  – 6 академиялық 

кредит 

«Зияткерлік меншіктің философиялық мәселелері» курсы интеллектуалдық 

қызметтің философиялық мәселелерін, зияткерлік меншік туралы заңнаманы зерделеуге 

бағытталған. Негізгі халықаралық конвенциялар мен зияткерлік меншікті қорғау жөніндегі 

халықаралық органдардың жүйесінің заңнама жүйелерінің тарихы мен бағыт-бағдарын 

меңгеруге бағытталған. Гуманитарлық саладағы зияткерлік жүйелер саласындағы ғылыми-

зерттеу қызметіне терең білім мен осы білім саласындағы заманауи мәселелерді дамытудың 

жаңа тенденцияларын негізіндеуге дайындайды.  

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. 

14. Маркетинг 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor «Маркетинг» білім беру бағдарламасынан басқа, барлық білім беру 

бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

Маркетинг – бизнесті зерттеудің серпінді және қызықты бағыты. Minor «Маркетинг» 

меңгеру студенттерге осы салада қосымша мамандануға мүмкіндік береді және қазіргі 

дайындықтарын кеңейтеді. Қосымша бағдарлама студенттерге маркетинг туралы әртүрлі 

бизнес жағдайларына қатысты тұтас түсінік алуға, сондай-ақ оларды еңбек нарығында жаңа 

мүмкіндіктер ашып, тұрақты және табысты мансапқа дайындауға мүмкіндік береді. 

Бағдарламаның мақсаты – турбулентті ортада нақты бизнес сценарийлерінде 

тұжырымдамаларды, стратегиялық және қолданбалы маркетингтік перспективаларды 

қолдану үшін тұжырымдарды оқу  

Бағдарлама шеңберінде студенттер «Қызметтер маркетингі», «Маркетингтік 

зерттеулер», «Тұтынушылардың мінез-құлқы», «Біріктірілген маркетингтік 

коммуникациялар» сияқты негізгі пәндерді оқиды, бұл олардың маркетингтік 
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құзыреттіліктерін тереңдетуге мүмкіндік береді. Бағдарламаны меңгергеннен кейін 

студенттер маркетингтік зерттеулерге, маркетингтік процестерді басқаруға қатыса алады, 

көп арналы коммуникация дағдыларын көрсете алады, мінез-құлық теорияларын практикада 

қолдана алады және коммуникация кампаниясын жоспарлай алады. 

 

1 пән: «Қызметтер маркетингі» – 6 академиялық кредит 

Қызметтер маркетингі курсында қызметтердің жіктелуі және сипаттамалары, қызмет 

нарығының ерекшеліктері, сервис индустриясындағы тұтынушылар мінез-құлқы мен 

тәуекелдер, қызмет көрсету сапасының тұжырымдамалық үлгісі, персонал және өзара 

қарым-қатынас маркетингі, әр түрлі қызмет салаларындағы маркетингті басқарудың 

ерекшеліктері оқытылады.  Студенттер «Euro Disney», «Ford», «First Direct» кейстеріндегі 

мәселелерді шешеді, қызмет көрсетудің барлық стандарттарын, фирмалық стильді әзірлеу, 

қызмет көрсету уақытын анықтау, фирмаішілік тренингтер мазмұнын қамтитын командалық 

жобалар орындайды.   

 

2 пән: «Маркетингтік зерттеулер» – 6 академиялық кредит 

Курста маркетингтік зерттеу жүргізу үрдісі, іріктемені жоспарлау, кабинеттік және 

далалық зерттеу әдістері (сандық: пікір сұрау, нысандандырылған бақылау, эксперимент; 

сапалық: тереңдетілген сұхбат, фокус-топтар, проективтік әдістер; панель) оқытылады.   

Курсты меңгеру теория және «GFK Kazakhstan», ЦБИСМИ «BISAM Central Asia» ЖШС, 

«DAMU Research Group» сияқты отандық, шетелдік тәжірибеден кейстер шешуді қамтиды, 

сол арқылы әр түрлі маркетингтік зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу 

бойынша басты құзыреттіліктер қалыптасады, сонымен қатар кабинеттік, пилоттық және 

далалық зерттеу жүргізуді қамтитын командалық жоба орындау арқылы маркетингтік 

зерттеу жүргізу нәтижесі бойынша есеп құрастыру дағдысы дамиды. 

 

3 пән: «Тұтынушылардың мінез-құлқы»– 6 академиялық кредит 

Курста тұтынушылардың мінез-құлқы клиентке бағдарланған призмасы тұрғысынан 

оқытылады: сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісі, мотивация, қабылдау, құндылықтар 

және тұтынушының өмір сүру стилі; зерттеу әдістері, тұтынушы мінез-құлқының типтері 

және үлгілері; тұтынушы ниеттестігін қалыптастыру және тұтынушы құқығын қорғау. 

Студенттер «Amazon», «Volvo», «T-MOBILE USA» сияқты отандық, шетелдік тәжірибеден 

кейстер шешеді, жеке және топтық жұмыстармен әр түрлі кәсіпорындар үшін өзіндік зерттеу 

негізінде қанағаттанушылық және ниеттестікті арттыру стратегияларын әзірлейді. 

 

4 пән: «Біріктірілген маркетингтік коммуникациялар» – 6 академиялық кредит 

Курс келесі бөлімдерден тұрады: SMART мақсаттар мен БМК, маркетингтік 

коммуникация қағидалары, брендинг, сегменттеу, таргеттеу, жайғастыру (СТП), бірегей 

тауарлық ұсыныс (БТҰ), дифференциациялау нүстелері (ПОД), паритет нүктелері (ПОП), 

инсайттар, коммуникациялық мақсаттар, негізгі хабарламаны әзірлеу, жарнамалық дизайн, 

шығармашылық идеяларды жасау, медиа-жоспарлау, коммуникация бюджеті, жарнамалық 

зерттеулер және нақты маркетингтік коммуникация құралдары. Студенттер жағдайлық 

есептер мен кейстер шешеді. Оқыту нәтижелерін бағалау коммуникациялық жоспар, 

ақпараттық себеп, мақсатты аудиторияны анықтау, бірегей тауарлық ұсыныс әзірлеуді 

қамтитын жылжыту стратегиясын әзірлеуге бағытталған командалық жобаны қорғау 

негізінде өтеді. 

15. Мәдениет философиясы. Мәдениет әлеміндегі адам. 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 
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1 пән: «Мәдениет философиясы» – 6 академиялық кредит 

«Мәдениет философиясы» курсы - мәдениетті философияның теориясы мен 

әдіснамасы арқылы зерттеуге бағытталған, ол мәдениетті нақты құбылыс ретінде түсінуге, 

оның мәнін, қалыптасу және даму заңдарын, құрылымы мен нақты өмірде көрініс табуын 

қарастырады.  

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» – 6 академиялық кредит 

«Мәдениетті зерттеу әдістері» курсы философия әдістерін зерттеуге бағытталған. 

Атап айтқанда: жалпы ғылыми және нақты ғылыми әдістеме, әлеуметтік-сыни, теориялық-

жүйелік, герменевтикалық әдіс, феноменологиялық әдіс және т. б. 

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 түсiндіру. 

 

3 пән: «Мәдениеттің аксиологиялық негіздері» – 6 академиялық кредит 

«Мәдениеттің аксиологиялық негіздері» курсы - 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» 

 – 6 академиялық кредит 

«Символизм әлемді түсіну ретінде», «Әлемнің символикалық бейнесі» курсымен 

аяқталады және осы тақырыпты зерттегенде философиялық, лингвистикалық, әдеби, 

мәдениеттанулық бірліктен туындайтын тұжырымдамалық құрылымға баса назар 

аударылады.  

Курстың негізгі тақырыптары: Э.Кассирердің мәдениет философиясы; мәдениет 

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

және функциялары; қазіргі мәдени жағдай. 

16. Мәліметтерді модельдеу 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

 

 

1 Пән: «Формулаларсыз математика» - 6 академиялық кредит 

Пререквизит: қажет етпейді. 

Әлем халқының басым көпшілігі математиканы формулаларға байланысты 

ұнатпайды. Мектепте математика тұтас формулалар екенін ескертетіндіктен. Бірақ 

математиканың бір бөлімі бар - Дискретті математика, ол онсыз өтеді. 
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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» - 6 академиялық кредит 

Пререквизит: Формулаларсыз математика. 

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 меңгермеген 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 

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. 
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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» - 6 академиялық кредит 

Пререквизит: Формулаларсыз математика. 

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 

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. 
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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 меңгереді. 

 

4 Пән: «Қаржылық есептеу негіздері» - 6 академиялық кредит 

Пререквизит: Формулаларсыз математика. 

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 

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. 
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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. 

Білімалушы пәнді меңгеру нәтижесінде инвестициялық жобаларды бағалайды; несиелік 

есептеулерді жүргізеді; бағалы қағаздар портфелінің оңтайландыру моделін құрады;  

кәсіпорынның жұмысын және дамуын жоспарлау үшін алынған білімдерді пайдаланады; 

тәжірибелік теориялық білімдерін практикада, сонымен қатар кейіннен оқыту барысында 

өздігінен шығармашылықта пайдалана біледі. 

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 меңгереді. 

17. Мейрамхана бизнесі 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 Пән: «Тамақтандыру кәсіпорындарында сервистік операцияларды басқару» 

- 6 академиялық кредит  

Курс мейрамханадағы өндірістік, технологиялық және еңбек процестерін 

ұйымдастырудың тұжырымдамалық негіздерінен тұрады. Қызметтің әр кезеңіндегі 

қызметтің ерекшелігі.Психологиялық, коммуникативті құзыреттіліктің, клиентпен 

эмоционалды өзара әрекеттесудің маңыздылығы талқыланады. 

Курстың мазмұны: Жұмыспен қамту VS жеке бизнес. Іскерлік байланыстарды 

қалыптастыру. Мейрамхана нарығындағы үрдістер мен тұжырымдамалар. Әлемдегі ең 

жақсы мейрамханалық жобалар. Табыс тарихы. Өз бизнесіңізді бастауға 1000 және 1 қадам. 

Интерьердің практикалық мәні. Жұмыс процестерін оңтайландыру. Провайдерлермен 

жұмыс. Қызметкерлермен жұмыс, қонақпен қарым-қатынас өнері. Студенттер өздерін: 

бастаушы рестораторлар рөлінде елестете алады, мейрамхана бизнесін құруға арналған 

тапсырмаларды тұжырымдап, оларды шешу жолдарын таба алады. 

Нарықтық талдау жүргізу және мейрамхана ашу кезіндегі қадамдық іс-шаралар 

жоспарын жасау, клиенттерге қызмет көрсету алгоритмін құру. Курс жазбаша емтиханмен 

аяқталады. 

 

2 Пән: «Гастрономия және тағам дизайны» - 6 академиялық кредит  

Курс мәдениетаралық өзара іс-қимылдың ерекшеліктерін, әлеуметтік жауапкершілік 

пен этикалық принциптерді ескере отырып, әлем халықтарының тамақтану мәдениеті мен 

дәстүрлері туралы білімді қалыптастыруға және жүйелеуге ықпал етеді. 
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Мазмұны: курс тамақтану дәстүрлерінің дамуының тарихи кезеңдерін зерттеуді 

қамтиды, әлемнің әртүрлі халықтарының тамақ мәдениеті мен гастрономиялық 

дәстүрлерінің ерекшеліктеріне әсер ететін факторлар қарастырылады. Туризм мен ұлттық 

тамақ мәдениетінің өзара әсері көрсетілген. 

Студенттер: әлем халықтарының тағамдарын салыстыра алады, ас үйдің 

ерекшеліктерін талдай алады, осы аймақтағы қонақ күту дәстүріне әсер ететін факторларды 

анықтай алады; түрлі ұлт пен діннің туристерінің қажеттіліктеріне сәйкес, тамақтану 

саласындағы оқиғалардың, шоулардың, жаңалықтардың элементтерін қолдана отырып, 

сапалы тамақ пен қызмет көрсету мүмкіндігі. Зерттеуді аяқтай отырып, студент өз бетінше 

немесе командада қонақжайлылықтың ұлттық ерекшеліктерін, дәстүрлері мен ұлттық 

тағамдарын ескере отырып, іс-шараны дамыта алады. 

 

3 Пән: «Эногастрономия (Шарап гастрономиясы) және бар бизнесі» - 6 

академиялық кредит  

Бұл тамақтану, бар-бизнес саласындағы соңғы тенденцияларды, сондай-ақ 

эногастрономия деп аталатын сусындар мен кейбір тағамдардың өзара әрекеттесуі мен 

үйлесуі бағытын зерттейтін мамандандырылған курс. Бұл ғылым емес, керісінше 

шығармашылық процесс, өнер, бұл пән неғұрлым құнды болады, өйткені бұл тамақтану 

саласы өнердің, шығармашылықтың объектісіне айналатынын және авторлық көзқарастың 

мұнда үлкен рөл ойнайтынын көрсетеді. Шебер аспаздарға Мишелин жұлдыздары беріледі.  

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: Барлардың жіктелуі және олардың жұмыс 

ерекшеліктері. Сусындардың жіктелуі. Алкогольді және алкогольсіз сусындарды таңдаудың 

негізгі принциптері. Ұлттық сусындар. Шараптарға, аперитивтерге, алкогольсіз сусындарға 

қызмет ету ережелері. Сусындарды әртүрлі тағамдармен және өнімдермен үйлестіру 

принциптері. Алкогольді және алкогольсіз сусындарды тұтыну мәдениеті. Қонақтарға 

сусындармен қызмет көрсету тәсілі. 

Студенттер осы бағыттың негізінде жатқан қағидаларды игереді, сусындар мен 

тағамдарды үйлестіру және оларды дұрыс ұсыну дағдыларын көрсете алады. Бар 

қызметкерлерінің функционалды міндеттерін анықтай алады: бармен, бариста, барбекю, 

соммелье. Қонақ дәрістеріне танымал сомельерлер мен рестораторлар қатысады. Курс 

жиынтық бағалау жүйесін білдіреді. 

 

4 Пән: «Қонақжайлылықтағы іс-шараларды басқару» - 6 академиялық кредит  

Курс оқиғалар индустриясы туралы жаңа құбылыс ретінде, осы саланың 

ерекшеліктері мен болашағы туралы, оның қонақжайлылық және туризм индустриясымен 

тығыз байланысы туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны: Іс-шаралар типологиясы, әлемдік тенденциялар; іс-шаралар 

қызметтерінің, осы саланың субъектілерінің, объектілерінің ерекшелігі; серіктестік және 

шарттық қатынастарды ұйымдастыру; іс-шараны жоспарлау кезеңдері және оның 

бағдарламасы (сценарийі), оқиғаларға бағытталған технологиялар; маркетингтік құралдарды 

іс-шараларға қызмет көрсету, есептеу, бюджеттік есептеу және оқиғалардың қаржылық 

тиімділігін талдау кезінде инвесторларды тарту құралдарын қолдану. 

Студенттер түрлі іс-шаралар мен оқиғаларды (ивенттерді) тиімді жоспарлау, 

ұйымдастыру және өткізу құралдарын меңгере алады. Курс жеке немесе топта жасалған 

оқиғаны қорғаумен аяқталады. 

18. Салықтық консалтинг 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 
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1 Пән: «Салықтар және салық салу» - 6 академиялық кредит  

Курс салық салу негіздерін, салық саясаты мен Қазақстан Республикасының салық 

жүйесінің құрылымын зерделеуді көздейді, бұл заңды және жеке тұлғалардың бюджетке 

төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді өз бетінше есептеу мен төлеуге 

мүмкіндік береді.  

Бұл бағыттың пайда болуы өмірлік қажеттілікке байланысты. Біздің 

республикамыздың экономикалық жүйесі нарыққа қарай жылжыған кезде мемлекеттік 

экономиканы басқару саласында көптеген мәселелер туындады.  

Бұл курсты ойдағыдай меңгеру барлық меншік формасындағы кәсіпорындарда 

қаржылық жұмыс тәжірибесінде алған білімді қолдануға мүмкіндік береді және басқа 

арнайы пәндердің игерілуіне жағдай жасайды.  

 

2 Пән: «Салық есептілігі» - 6 академиялық кредит  

Курс студенттер арасында салық және басқа да міндетті төлемдерді есептеу, 

есептіліктер мен салық декларацияларын толтыру, салық міндеттемелерін орындау, салық 

заңнамасының сақталуын салықтық бақылау процесінде туындайтын салық заңнамасының 

негіздері туралы білім жүйесін дамытуға бағытталған.  

 

3 Пән: «Салықтық консалтинг» - 6 академиялық кредит  

Курста экономикалық субъектілерге салық салу жүйесі мен әдістері мемлекет үшін 

де, кәсіпкерлік субъектілері үшін де, салық төлеушілер үшін де маңызды механизм ретінде 

қарастырылады, бұл салық салу режимін, салық ауыртпалығын оңтайландыру үшін 

салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді жоспарлау әдістерін таңдауға мүмкіндік береді. 

 

4 Пән: «Салықтық әкімшілендіру» - 6 академиялық кредит  
Курс салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 

әкімшілендіру бойынша базалық білімді зерделеуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

салық жүйесін басқару бойынша басқа бақылаушы органдармен бірлесіп салық 

органдарының бақылау қызметін ұйымдастыруды қарастырады.  

19. CFA қаржылық аналитика  
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: Қаржыға кіріспе, Қаржылық есепке кіріспе. 

 

1 Пән: «Қаржылық есептілік және талдау» - 6 академиялық кредит 

Курс 3 қаржылық есеп берудің негіздерін зерттеуді қарастырады: компанияның 

қаржылық жағдайы туралы есеп, кірістер мен шығындар туралы есеп және ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есеп, бұл компаниялардың қаржылық есептілігін түсіну 

дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы пән аясында қаржылық есептілікті 

талдаудың әртүрлі әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Осы курсты сәтті меңгеру алған білімді меншіктің барлық нысанындағы 

кәсіпорындарда қаржылық жұмыс тәжірибесінде қолдануға мүмкіндік береді. 

 

2 Пән: «Тіркелген кірістілігі бар активтер» – 6 академиялық кредит 

Бұл курс тіркелген кірісі бар бағалы қағаздарды анықтайтын ерекше атрибуттармен 

таныстырады. Сондай-ақ, пән аясында әлемдік қарыз нарықтарына шолу жасалады. 

Бастапқы эмитенттер, секторлар қарастырылады, облигациялардың түрлері түсіндіріледі. 

Облигациялардың бағасын, кірістілік пен спрэдтерді есептеу және түсіндіру үшін негізгі 

тұжырымдамалары әзірленді. Сонымен қатар, курс тіркелген кірістер құралдарына 

инвестициялармен байланысты тәуекелдерді өтейді.  
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3 Пән: «Қаржы экономикасы» – 6 академиялық кредит 

Бұл пән сізді қаржылық талдау мен инвестицияларды басқаруға тікелей байланысты 

іргелі микроэкономикалық және макроэкономикалық тұжырымдамалармен таныстырады. 

Фирманың бәсекеге қабілетті (немесе бәсекеге қабілетсіз) ортасы және оның баға 

стратегиясы сияқты микроэкономикалық факторлар ақша ағындарын болжау және 

инвестицияларды таңдау тәсілдері үшін өте маңызды болуы мүмкін. Өндіріс көлемі, 

жаһандық сауда ағындары, ақша-несие және фискалдық саясат, сондай-ақ экономикалық 

цикл инвестициялық талдау мен экономикалық болжаудың негізгі факторлары болып 

табылады. 

 

4 Пән: Этикалық және кәсіби стандарттар – 6 академиялық кредит  

Курс отандық және халықаралық нарықтың нормативтік-заңнамалық ортасының 

ерекшеліктерін ескере отырып, жаһандық қаржы нарықтарындағы кәсіби нормалар мен 

этикалық қағидаттарды стандарттау процесі туралы білім кешенін қалыптастыруға, сондай-

ақ осы нормалар мен қағидаттарды қолданудың практикалық дағдыларын дамытуға 

бағытталған. Курс 4 модульден тұрады: инвестициялық мамандыққа этика және сенім, 

этика Кодексі және кәсіби мінез–құлық стандарттары, CFA I-VII стандарттары бойынша 

нұсқаулық және инвестициялық тиімділіктің жаһандық стандарттары (GIPS).  

20. Современная речевая коммуникация 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: (min) 16 - (мах) 50; 

minor доступен для всех образовательных программ  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

Дисциплина 1: «Культура речи» – 6 академических кредитов 

Курс позволяет расширить знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, 

структуре, формах реализации, а также получить представление о речи как инструменте 

эффективного общения.  Кто не делал ошибок в диктантах и сочинениях? Правописание 

слов, слитное или раздельное написание, почему нужно ставить запятые, повышение 

культуры разговорной и письменной речи - всё это важно знать образованному человеку 

XXI века.  

 

Дисциплина 2: «Искусство публичного выступления» – 6 академических 

кредитов 

Курс предоставляет возможность изучить материалы, уроки, упражнения, приемы и 

правила для овладения основами риторики. Данная дисциплина поможет вам уверенно 

вести дискуссию, ясно формулировать свои мысли, удерживать внимание аудитории, 

задавать правильные вопросы, находить остроумные и уместные ответы, избегать 

манипуляций, разрешать конфликтные ситуации.  
 

Дисциплина 3: «Деловой русский язык» – 6 академических кредитов 

Курс рассматривает ряд вопросов, связанных с профессиональным общением. В 

будущем каждый из Вас столкнётся с документами и деловыми письмами. Как написать 

так, чтобы не было ошибок, чтобы ваша письменная речь была правильной и уместной. 

Данная дисциплина представит общие сведения об основах делового общения в устной и 

письменной формах, позволит освоить практические навыки по ведению телефонных 

переговоров, ведения деловой беседы, этикета обращения. Хотите овладеть навыками 

составления и оформления деловых писем, свободно читать и понимать деловую 

корреспонденцию, уметь вступать в диалог и свободно общаться в деловой сфере, тогда 

данная дисциплина поможет Вам.  
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Дисциплина 4: «Мастерство презентации» – 6 академических кредитов 

Дисциплина направлена на изучение правильного распределения материала между 

устным докладом и электронной презентацией. Презентация в XXI веке является одним 

из маркетинговых и PR инструментов.  Как правильно создать сюжет, сценарий и 

структуру презентации, какой текстовый материал лучше разместить на слайде? Ответы на 

эти вопросы вам раскроет данная дисциплина. Дисциплина «Мастерство презентации» 

научит умению четко структурировать свои материалы и доносить их до аудитории в 

максимально понятной и доступной форме, поможет освоить навыки разработки и 

проведения успешных и увлекательных презентаций, познакомит с разными стилями и 

техникой выступления презентаций. 
 

21. Туристік қоғамдастықты басқару (CBT - Community Based 
Tourism) 

оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 Пән: «Туризмдегі тұрақтылық және әлеуметтік жауапкершілік» -6 

академиялық кредит 

Курс қолданыстағы экономикалық жүйеге және экономика /қоршаған орта/ қоғам 

арасындағы қатынастарды зерттеуге қатысты жаһандық мәселелерді қарастырады  

Курстың мазмұны: Туризмге және оның қазіргі әлемдегі рөліне кешенді көзқарас. 

Орнықты туризм табиғатты ұтымды пайдаланудың нысаны ретінде, тұрақты туризм 

тұжырымдамасының негізгі ережелері; туризмді дамытудың тұрақтылығын бағалау; 

әлемдегі жауапты турист болу нені білдіреді; кешенді тәсілмен туризмнің жағымсыз әсерін 

азайту және оң әсерін күшейту стратегиялары. Тұрақты даму тұжырымдамасын жүзеге 

асырудың шетелдік тәжірибесі Студенттер топтарда, шағын топтарда және өз бетінше 

жұмыс жасай отырып, әлемнің әртүрлі аймақтарында туризмді дамыту нәтижелеріне талдау 

жасай алады, алғышарттарды, факторларды анықтай алады, сондай-ақ белгілі бір аймақтың 

тұрақты туризмін дамытуға ықпал ететін бағдарлама ұсына алады. Курсты игеру жобаны 

топтық қорғаумен аяқталады. 

 

2 Пән: «Агротуризм» - 6 академиялық кредит 

Курс ауылдық жерлерде (агротуризм) қызметтердің ерекшеліктері, бағыттары, 

ұсыныстары туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны: Агротуризмнің түсінігі, негізгі принциптері және негізгі 

бағыттары мен функциялары. Жасыл ауыл туризмін дамыту, шет елдердің тәжірибесі. 

Ауылдық аймақтың туристік әлеуетін бағалау. Агротуризмді дамытуда жергілікті 

тұрғындармен ынтымақтастық. Агротуризм қызметтері мен өнімдерінің ерекшелігі. 

Студенттер туристік-рекреациялық әлеуетті талдаудың заманауи технологияларын 

қолдана отырып, топта және жеке жұмыс жасай отырып, тиісті қызметтер мен агротуризм 

өнімдерін дамыта алады, топты маршрутта алып жүру дағдыларын игереді. Кейбір сабақтар 

аймақтың туристік әлеуетінің мүмкіндіктерін барынша пайдаланып, сыныптан тыс 

өткізіледі. 

 

3 Пән: «CBT дамыту және жоспарлау (Community Based Tourism)» - 6 

академиялық кредит 
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Курс қызметі тек отандық және шетелдік туристерге туристік қызметтер мен 

туристік өнімді ұсынуға бағытталған тартымды туристік объектінің жанында туристік 

қоғамдастықтың қызметін ұйымдастыру бойынша білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға ықпал етеді. Курстың мазмұны: СВТ-Community Based Tourism: Негізгі 

ережелер, принциптер, әдістер мен технологиялар. Серіктестерді жоспарлау және іздеу. 

Негізгі туристік өнімді және туристік қызметтер жиынтығын анықтау. Жергілікті 

тұрғындардың дағдылары мен біліміне назар аудара отырып, жергілікті тұрғындарды СВТ-

ға тарту. Аймақтағы туризм туралы толық және құрылымдық ақпараттың болуы. CBT 

активтерін анықтау және бағалау. CBT туристік өнімін жылжытудағы маркетинг 

құралдары. 

Студенттер пәнді оқу нәтижесінде ауылдық жерлердегі туристік қоғамдастықты 

жоспарлау, біріктіру және ұйымдастыру бойынша іс-қимылдардың кезең-кезеңімен 

жоспарын құруды үйренеді, серіктестерді тарту жоспарын құрады, бүкіләлемдік желі мен 

халықаралық брондау жүйелерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, туристік қызметтер 

мен өнімдердің өзіндік спектрін құрады және насихаттайды. 

 

4 Пән: «Қонақ үй стандарттары» - 6 академиялық кредит 

Курс белгілі бір туристік бағытта және оның туристік дестинациясында қонақ үйдің 

қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру және жылжыту ерекшеліктері туралы білімді 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны: Қонақ үй орналастыру құралдарын жіктеу жүйесінде. Қонақ үйді 

ұйымдастыру стандартының негізгі талаптары, тендерге қатысу, сертификаттау. 

Жабдықтау, түнеуге арналған бөлмені, асхананы, гигиеналық бөлмелерді, іргелес аумақты 

жабдықтауға қойылатын талаптар. Ұлттық тағамдар негізінде мәзір әзірлеу, тағамдарды 

есептеу, өнім жеткізушілермен шарттық қатынастар, жеке қосалқы шаруашылық, өнімдерге 

қойылатын талаптар: санитария және қауіпсіздік. Ұлттық ивенттер негізінде мәдени 

бағдарлама әзірлеу. Қонақ үй мен оның қызметтерін жылжытуда маркетинг құралдарын 

пайдалану. 

Студенттер қолданыстағы стандарттар негізінде қонақ үйді жоспарлау, 

ұйымдастыру, қызмет және жабдықтау әдістерін меңгереді; ұлттық колоритті ескере 

отырып, қонақтарды қабылдауға арналған ас мәзірін әзірлейді; жергілікті тұрғындарды 

тарта отырып, мәдени және Ұлттық ивенттер жоспарын әзірлейді; қонақ үй мен оның өнімін 

халықаралық брондау сайттарында жарнамалауды меңгереді. 
 

22. Халықаралық қауіпсіздік және тұрақты даму 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 Пән: «Геосаяси процестер және тұрақты даму» - 6 академиялық кредит 

 Курс әлемдік саясатта және тұрақты даму проблемаларында көзқарастардың үйлесімді 

жүйесін қалыптастыруға арналған. Курсты өту барысында сіз әлемдік саясаттың негізгі 

мәселелері және жалпыға ортақ бейбітшілікті нығайтуға бағытталған БҰҰ-ның тұрақты 

даму жөніндегі негізгі қағидаттары туралы білесіз. Курстың соңында сіз мынадай 

құзыреттерді меңгересіз: геосаяси талдау дағдыларын меңгеру, табиғи ресурстарды 

пайдаланумен байланысты экологиялық-экономикалық жүйелердің даму үрдістерін сыни 

тұрғыдан ұғыну және жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде қауіпсіздік пен 

орнықты дамудың өткір әрі күрделі проблемаларын шешуде практикалық тәсілдерді 

пайдалану. 
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2 Пән: «Халықаралық қақтығыстар мен бітімгершілік» - 6 академиялық 

кредит Сізді халықаралық қақтығыстардың алдын алу мен шешудің негізгі бағыттарымен 

таныстырады, саяси жағдайларды (қақтығыстар мен соғыстар) талдауға үйретеді, саяси-

дипломатиялық медиация дағдыларын дамытуға және практикалық-саяси ұсыныстар 

жасауға көмектеседі. 

Осы курсты меңгеру барысында алынған білім мен дағдылар сізге халықаралық 

ұйымдарда, әскери салада, сондай-ақ халықаралық қатынастар және ішкі (ең алдымен 

ұлттық) саясат саласында талдау жұмысын жүргізетін барлық адамдарға көмектеседі. 

 

3 Пән: «Халықаралық және ұлттық қауіпсіздік» - 6 академиялық кредит 

 Бұл курс ұлттық және өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету негіздеріне, халықаралық 

қауіпсіздіктің қазіргі заманғы сын-тегеуріндері мен қауіп-қатерлерін анықтау мен талдауға 

арналған. Оқу барысында сіз тек әскери-саяси ғана емес, сонымен бірге экономикалық, 

экологиялық және ақпараттық қауіпсіздіктің мәні мен мазмұны туралы негізгі түсініктерге 

ие боласыз. Осы пәнді зерделеу және игеру нәтижесінде сіз қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

заманауи жүйелерін талдау, ұлттық және өңірлік қауіпсіздік саласында базалық ұсынымдар 

әзірлеу және тиісті ведомстволар үшін әртүрлі стратегиялық жоспарларды әзірлеуге қатысу 

дағдыларын меңгересіз. 

 

4 Пән: «Орталық Азия қауіпсіздігінің мәселелері» - 6 академиялық кредит 

 Бұл курс сіздерге Орталық Азиядағы халықаралық қатынастардың жай-күйі мен даму 

перспективалары туралы, өңірлік және халықаралық қауіпсіздікке ықпал ететін қатерлер 

мен тәуекелдер туралы кеңінен түсінік береді. Оқу барысында сіз Орталық Азиядағы 

қауіпсіздік проблемасының күрделі геосаяси, экономикалық және әлеуметтік сипатқа ие 

екенін және ішкі және сыртқы факторлардың аймақтың қауіпсіздік жағдайына қалай әсер 

ететінін білесіз. Курс аяқталғаннан кейін сіз халықаралық қатынастардың жаһандану және 

аймақтану процестерін жүйелі түрде талдауды, Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы 

саяси доктриналарының сипатын анықтауды, Орталық Азиядағы АҚШ, Қытай және 

Ресейдің негізгі әлемдік державаларының мүдделері мен қайшылықтарының себептерін 

анықтауды, сондай-ақ аймақтың қауіпсіздігі мен тұрақтылығына қауіп төндіретін 

факторларға қарсы тұрудың тиімді стратегиясы бойынша ұсыныстар әзірлеуді үйренесіз. 

23. «Халықаралық бизнес құқығы» 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 30; 

minor келесі білім беру бағдарламалары үшін қолжетімді: Құқықтану; 

Халықаралық қатынастар; Менеджмент; Мемлекеттік және жергілікті 

басқару; Қаржы; Маркетинг; HR және бизнес-жоспарлау. 

Пререквизит: қажет етпейді. 
 

1 Пән: «Қаржы негіздері» («Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі» ББ 

тобынан басқа ББ тобы бойынша білім алушылар үшін) / «Қаржылық құқық»  («Қаржы, 

экономика, банк және сақтандыру ісі» ББ тобы бойынша білім алушылар үшін) – 6 

академиялық кредит 

«Қаржы негіздері» курсы қаржы секторы үшін қажетті талдамалық және сыни ойлау 

дағдыларын, макро - және микро деңгейлердегі қаржы ағындарын басқару дағдыларын, 

негізделген қаржылық және инвестициялық шешімдер қабылдау, қаржылық есептілікті 

талдау негізінде бизнес нәтижелерін болжау, қаржыландырудың оңтайлы көздерін 

айқындау қабілетін дамытады. Талдаудың негізгі әдістерін үйрену кезінде студенттер 

Қаржы нарығындағы инвесторлардың өзіндік ойлауы мен мінез-құлқын қалыптастырады, 

Капитал активтерінің, инвестициялардың, ақша ағындарының және олармен байланысты 

тәуекелдердің тиімділігін бағалайды, Bloomberg, Eikon нақты деректері негізінде қаржылық 
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қатынастардағы жағдайлар мен жағдайларды шешеді және түсіндіреді. Негізгі тақырыптар: 

ақшаның уақытша құны, акциялар мен облигацияларды бағалау, капитал құрылымы, 

инвестицияларды жоспарлау, тәуекелдер және банкроттық. Компаниялардың қаржы 

директорларының қонақ дәрістері ұйымдастырылады. 

«Қаржылық құқық» курсы студенттерді қаржылық құқық және мемлекеттің 

қаржылық қызметін құқықтық реттеу негіздерімен таныстыруға бағытталған. 

Студенттер сабақ барысында шығармашылық жұмысты - ақша-кредит саясаты; 

валюталық реттеу; Қаржылық қадағалау; Ұлттық Банктің құқықтық мәртебесі мен 

өкілеттіктері, оның ХВҚ-мен, Халықаралық есеп айырысу Банкімен өзара іс-қимылы 

мәселелерінде материалды танымдық проблемалық баяндауды орындайтын болады. 

Іскерлік ойындар форматында ситуациялық мәселелерді шеше отырып, студенттер 

қаржылық құқық мәселелері бойынша кеңес беру жобаларын әзірлейді. 

 

2 Пән: «Халықаралық коммерциялық құқық» - 6 академиялық кредит 

Мақсаты-студенттерді халықаралық коммерциялық қатынастарды құқықтық 

реттеудің негіздерімен және ерекшеліктерімен таныстыру. Бұл курс білім алушыларда 

халықаралық коммерциялық мәмілелерді, оның ішінде Халықаралық бизнес субъектілері 

туралы, сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметтің қатысушылары болып табылатын 

заңды тұлғалардың құқықтық жағдайы туралы білімді құқықтық сүйемелдеу үшін қажетті 

білімді қалыптастыруды көздейді. Бұдан басқа, студенттер халықаралық коммерциялық 

мәмілелерді жасау, өзгерту және бұзу тәртібі туралы білім алады, сондай-ақ халықаралық 

сатып алу-сату, мердігерлік, тасымалдау келісімшарттарын құрылымдау бойынша 

дағдыларды алады. 

 

3 Пән: «Халықаралық көлік құқығы» - 6 академиялық кредит 

Пән студенттердің халықаралық логистикалық қызметті ұйымдастыруды толық 

заңды сүйемелдеуімен байланысты білім алуын қамтиды. Пән студенттерді әуе, теміржол, 

автомобиль, теңіз, аралас халықаралық тасымалдардың әр түрінің ерекшеліктері мен 

сипаттамасымен таныстыруға бағытталған. Осы пәнді оқу барысында студенттер көлік 

қатынастарын халықаралық құқықтық реттеу саласында базалық білім алады. 

 

4 Пән: «Халықаралық коммерциялық төрелік» - 6 академиялық кредит 

Бұл пәнді оқытудың мақсаты халықаралық коммерциялық төрелік туралы теориялық 

білімді, заңнаманы және халықаралық нормативтік-құқықтық құжаттарды дербес талдай 

білу, төрелік қарау мен құқық қолдануды заңнамалық реттеудегі олқылықтарды анықтау, 

сондай-ақ оларды еңсеру жолдарын анықтау, төрелік саласындағы заңнаманы практикалық 

қолданудың жаңа дағдыларын бекіту болып табылады. Пән студенттердің төрелік талқылау 

институтының халықаралық-құқықтық негіздерін зерделеуін көздейді. 

Осы курсты оқытудың міндеттері: төреліктің табиғатымен, халықаралық және 

ұлттық құқықтың қажетті көздерімен танысу, олармен жұмыс істей білу, құқық 

қағидаттарын білу және нақты мәселелерді шешуде олардың мазмұнын пайдалана білу, 

теориялық ережелерді практикада қолдану; төрелікте дауларды шешу практикасын 

меңгеру; тұрақты жұмыс істейтін төрелік мекемелермен және олардың регламенттерімен 

танысу болып табылады; теория мен практиканың проблемалық сәттерін анықтау, төрелік 

институтын реттеу саласындағы заңнаманы одан әрі дамыту үрдістері мен 

перспективаларын түсіндіру, жаңа деңгейдегі заңгерлердің, оның ішінде заңнамалық 

динамика жағдайында инновацияларға қабілетті, сондай-ақ АХҚО ХТО құру және қызметі 

құқықтық ойлауын қалыптастыру. 

24. Халықаралық туризм 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 



35 
 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді 

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 Пән: «Халықаралық туризм географиясы» - 6 академиялық кредит 

Курс маңызды туристік орталықтар, туристік даму және әлем аймақтары бойынша 

туризмді дамыту перспективалары туралы елдердің білімін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: Әлемнің қазіргі саяси картасы және оның 

ЮНВТО туристік классификациясына сәйкес макроөңірлер бойынша бөлінуі. 

Макроөңірдің және әрбір елдің, арал елдерінің туристік сипаттамасының жоспары 

мен ерекшелігі. Туризм тұрғысынан тартымды елдердің ерекшеліктері. 

Студенттер Туризмдегі аймақтық зерттеулер әдістемесін игере алады; жекелеген 

елдер мен аймақтардың туристік тартымдылығына сипаттама жасай алады; туризмді 

дамытудың континентальды, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерін талдай алады; демалыс 

пен туризмнің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуіне шолу жасай алады. 

 

2 Пән: «Әлемнің туристік-рекреациялық ресурстары» - 6 академиялық кредит 

 Курс әлемнің және Қазақстан Республикасының табиғи, табиғи-антропогендік, 

курортологиялық, тарихи-мәдени, инфрақұрылымдық және басқа да туристік-

рекреациялық ресурстарын оқшаулау бағыттары туралы, осы аумақтарды тартымды 

туристік дестинациялар ретінде дамытуға ықпал ететін факторлар туралы білімді 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: Әлемнің туристік-рекреациялық 

ресурстарының жіктелуі. Табиғи туристік-рекреациялық, курорттық, тарихи-мәдени және 

т.б. ресурстардың ерекшелігі. Туристік-рекреациялық ресурстарды кешенді бағалау. 

Туризмді дамыту үшін негіз ретінде әлем елдері бойынша туристік-рекреациялық 

ресурстарды тұрақты пайдалану, қорғау және толықтыру. 

Студенттер берілген аймақта және ҚР туризмді дамыту перспективаларын анықтау 

үшін әлемнің туристік-рекреациялық және т.б. ресурстарын кешенді бағалау және талдау 

технологиясын меңгере алады. 

 

3 Пән: «Круиз туризмі» - 6 академиялық кредит 

 Курс круиз туризмінің туризм саласындағы люкс сегменті ретіндегі ерекшелігімен 

таныстырады. 

 Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: Круиз Туризмдегі жіктеу және 

сегментация. Круиздік компаниялардың түрлері. Круиздік кемелердің түрлері. Круиздік 

өнімдер, қызметтер, ұсыныстар, жеңілдіктердің түрлері. Маусым және Маусым емес. 

Круиздегі тамақтану. Круиз қызметі. 

Студенттер круиздік кеме классын анықтай алады, классқа байланысты 

қызметтердің ассортиментін анықтай алады, осы қызметтерді тұтынушы үшін жеке 

туристік ұсыныс жасай алады 

 

4 Пән: «Туристік өнімді әзірлеу және сату» - 6 академиялық кредит 

Курс туристік өнімді әзірлеу ерекшелігі мен технологиясы туралы білімді 

қалыптастыруға ықпал етеді, туристік өнімді жылжыту және сату кезеңінде туроператорлар 

(ТО) мен турагенттердің (ТА) өзара іс-қимыл қағидаттарын көрсетеді. Қорытынды сынақ 

емтиханы ретінде студенттер өз бетінше немесе командада өз турөнімін ұсынатын болады. 

Курстың мазмұны тақырыптарды қамтиды: Туроператордың және турагенттің 

қызметіндегі туристік өнімнің ерекшелігі. Туризмдегі келісім-шарт түрлері және шарттық 

қатынастар. ҚР қонақжайлық нарығындағы туристік өнімдер мен туристік қызметтерді 

талдау. Туристік кеңсені ұйымдастыру және жабдықтау ерекшеліктері. Туристік 

бағыттарды әзірлеу және қалыптастыру: шығу, келу және ішкі туризм. Туристік өнімді 
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әзірлеу технологиясы. Туризмдегі баға, жылжыту технологиясы. Туристік өнімнің 

қауіпсіздігі мен сапасы. 

Студенттер халықаралық және қазақстандық стандарттарға сәйкес турөнімді әзірлей 

алады; маркетинг құралдарын пайдалана отырып, турөнімнің калькуляциясын жүргізе 

алады, турөнімді жылжыта және сата алады, туристік құжаттаманы қалыптастыра алады. 

25. Цифрлық мемлекеттік басқару  
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді  

 

1 Пән: «Мемлекеттік саясат және басқару» - 6 академиялық кредит 

«Мемлекеттік саясат және басқару» кіріспе курсы мемлекеттік саясат пен 

басқарудың теориясы мен әдістемесін, олардың қалыптасу және даму заңдылықтарын, 

құрылымы мен қызмет етуін зерттеуге бағытталған. Курс аясында студенттер мемлекеттік 

басқарудың нысандары мен әдістерін, қоғамдық процестерді мемлекеттік басқаруды, 

мемлекеттік жүйелердің типологияларын оқып үйренеді. Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің мәні, принциптері, әдістері мен механизмдеріне және әлеуметтік саланы 

дамытуға ерекше назар аударылады. 

 

2 Пән: «Сандық Үкімет» - 6 академиялық кредит 

Пререквизит: «Мемлекеттік саясат және басқару» 

«Цифрлық Үкімет» курсы мемлекеттік саясат пен басқарудың цифрлық 

трансформациясын зерттеуге бағытталған; цифрлы мемлекеттік қызметтердің 

артықшылықтарын пайдалану. 

Курстың негізгі тақырыптары: цифрлық трансформацияның әлемдік экономикаға 

әсері; цифрлық дәуірдегі мемлекеттік басқарудың тәсілдерін өзгерту; «Азаматтарға 

арналған үкімет» КЕАҚ қызметі; «DigitEL» ұлттық жобасы; цифрлық инфрақұрылым; 

Сандық экономика және тұрақты даму. 

 

3 Пән: «Мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджмент» - 6 академиялық 

кредит 

Пререквизит: «Мемлекеттік саясат және басқару» 

Курс қоғамдық саладағы жобаларды басқарудың ұлттық жүйесінің негіздерін 

зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу өмірлік циклмен, басқару жүйесімен және жобаны жоспарлаумен 

танысуға мүмкіндік береді. Пәнді оқу барысында студенттер жобаны іске асыру 

процестерін, индикаторлар, жобалардың мақсаттарын, міндеттерін, жобалардың нәтижелік 

көрсеткіштерін, ұлттық жобаларды әзірлеу тәртібін қарастырады. Алынған нәтижелерді 

бекіту үшін студенттер мемлекеттік органдардың/процестердің іс-әрекеті мысалында жоба 

әзірлейді және қорғайды. 

 

4 Пән: «Қала менеджменті» - 6 академиялық кредит 

Пререквизит: «Мемлекеттік саясат және басқару» 

«Сити менеджмент» курсы осы модульді оқып үйренудің қорытынды курсы болып 

табылады және студенттерге қаланы басқаруда теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Зерттеу нәтижелері қалалық шоғырлану экономикалық дамудың басты факторына 

айналатынын көрсетеді. Жоғары технологиялық бизнестің шоғырлануы, тауарлар мен 

қызметтерді тұтыну, күрделі көлік-логистикалық желілер, қаржылық, құқықтық, 

ақпараттық-коммуникациялық инновациялар (электронды үкіметті және т.б. қоса алғанда) 
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қала өмірінің жалпы көрінісі болып табылады. Осы жағдайларда басқару, жоспарлау және 

қалалардағы өмірді ұйымдастыру мәселелері өзекті бола бастайды. 

«Сити менеджмент» курсы студенттерге теориялық білім мен қаланы басқарудағы 

практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттер заманауи қалалық 

менеджмент технологияларын, осы саладағы озық тәжірибені (ақылды қала, бақша қала, 

креативті қала, мобильді қала, үйлесімді қала) зерделеуге мүмкіндік алады. 

26. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді 

Пререквизит: қажет етпейді. 

 

1 Пән: «Іскерлік қарым – қатынас психологиясы» -  6 академиялық кредит 

Курсты оқып, студенттер халықтың түрлі санаттарымен жұмыс істеу дағдыларын 

игереді, сондай-ақ іскерлік қарым-қатынастың тиімді дағдылары мен әдістерін меңгере 

алады. Студенттер белсенді тыңдау әдістерін, қарым-қатынастағы манипуляциялық 

технологияларды, ауызша және вербалды емес әдістер мен іскерлік қарым-қатынасқа әсер 

ету әдістерін меңгереді. Пәнді сәтті игеру Алматы қаласының тәжірибелі психологтарының 

қатысуымен шетелдік және жергілікті практикадан, іскерлік ойындардан және 

тренингтерден нақты және заманауи кейстерді қолдану арқылы жоспарлануда. 

Бұл пәнді оқу студентке келесі мүмкіндік береді: іскерлік қарым-қатынастың 

теориялық және практикалық ерекшеліктерін біледі; іскерлік қарым-қатынастың түрлі 

стратегиялары мен тәсілдерін практикада қолдануды игереді; 

Дағдысы болуы керек: тиімді вербалды және вербальды емес коммуникация. 

 

2 Пән: «Ғаламтордағы тіл және коммуникация» – 6 академиялық кредит 

Пән тіл түсінігін және ғаламтор-кеңістіктегі ықтимал коммуникацияларды арттыруға, 

курс тыңдаушыларының лингвистикалық және аналитикалық ойлау мәдениетін арттыруға 

бағытталған. Бүгінгі таңда жаһандық коммуникация және жұмыс пен оқытудың қашықтағы 

форматы дәуірінде Ғаламтор-байланыс коммуникацияның ең танымал әдісіне айналуда. 

Бұл пәнді оқу студентке келесі мүмкіндік береді: интернет – дискурс сияқты тіл мен 

коммуникацияны талдау әдістері, әлеуметтік желілер мен интернет ресурстарына контент-

талдау жүргізудің принциптері мен әдістерін біледі. Әлеуметтік желілердегі және интернет-

ресурстардағы негізгі трендтерді талдау; интернет-коммуникациялардың тілдік 

ерекшеліктерін тануды игереді. 

Әлеуметтік, лингвистикалық және психологиялық ақпаратты және олардың 

мағынасын қабылдау дағдысы бар; контент-талдау бағыттарын таңдау, контент-талдаудың 

сапалық және сандық индикаторларын жүзеге асыру, интернетте зерттеулерді талдау және 

жоспарлау. 

 

3 Пән: «Психодиагностика» - 6 академиялық кредит 

Курста психодиагностиканың теориялық және практикалық негіздері, классикалық 

және заманауи психодиагностикалық әдістер және оларды түсіндіру бар. Студенттер сезім 

мен қабылдау, есте сақтау, зейін, ойлау, қиял сияқты танымдық процестердің 

психодиагностика әдістерін (байқау, тесттер, эксперимент, сауалнамалар және т.б.) 

меңгереді. Студенттер метафоралық ассоциативті карталар, сурет тестілері және т. б. 

сияқты проективтік әдістерді қолдану арқылы эмоционалды саланың психодиагностикасын 

жүргізеді. 

Бұл пәнді оқу студентке келесі мүмкіндік береді: 
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Білу: психодиагностиканың пәні, міндеттері және қолдану саласы; Психодиагностика 

әдістерінің негізгі топтары; зерттелетін психикалық құбылыстардың механизмдері мен 

заңдылықтарының ерекшеліктері. 

Игеру: жеке тұлғалық қасиеттердің психодиагностикасын жүргізу: темперамент, 

мінез, қабілет; танымдық процестердің психодиагностикасын Дағдысының болуы: жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, назар, есте сақтау, ойлау. Психодиагностикалық әдістерді 

практикада қолдану және түсіндіру дағдыларына ие болу. 

 

4 пән: «Мемлекеттік тілде ресми іс жүргізу» – 6 академиялық кредит  

Бұл пән ЖОО-ның барлық тіл бөлімдерінің студенттеріне арналған, пән мемлекеттік 

тілде іс жүргізуді жүргізуге, стильді, ресімдеуді зерделеуге, құжаттарды тілдік стилистика 

талаптарына сәйкес беруге үйретеді. Пән азаматтық-құқықтық сектордың, ұйымдық-

өкімдік және басқа да іс жүргізудің алуан түрлі бағыттарына қатысты бөлімдерді қамтиды. 

Бұл пәнді оқу студентке келесі мүмкіндік береді: 

Білу: мемлекеттік тілде іс жүргізу ережесі мен нормаларын. 

Істеуі керек: мемлекеттік тілдегі ақпараттың барлық түрлерімен жұмыс істеу және 

мемлекеттік тілдегі қажетті ақпаратты өз бетінше іздеуді жүзеге асыру. 

Дағдысының болуы: Жазбаша және ауызша сөйлеу, мемлекеттік тілде сауатты 

түсіндіру және мемлекеттік тілде құжаттарды дайындау дағдылары бар және базалық құжат 

айналымын жүргізеді. 

 

27. Экология және табиғатты пайдалануды басқару 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді 
 

1 пән: «Биосфера туралы ілім» – 6 академиялық 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» – 6 академиялық кредит 

Пререквизит: «Биосфера туралы ілім». 

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.  
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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» – 6 академиялық кредит 

Пререквизит: «Биосфера туралы ілім». 

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 

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» – 6 академиялық кредит 

Пререквизит: «Биосфера туралы ілім». 

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.  

28. Экономикс 
оқыту тілі: қазақ; 

тыңдаушылар саны: (min) 16 - (мах) 50; 

minor барлық білім беру бағдарламалары үшін қол жетімді 
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Пререквизит: Макроэкономкаға кіріспе. 

 

Пән 1: «Бизнес-құрылымдар экономикасы» – 6 академиялық кредит 

Курста бизнес құрылымдардың түрлері, қазақстандық экономиканың ерекшелігін 

ескере отырып, олардың жұмыс істеу ерекшеліктері қарастырылады. Бизнес 

құрылымдардың ресурстық базасына, оны пайдалану тиімділігіне қатысты әдістемелік 

және практикалық аспектілер қамтылады. Бұл курс бизнес құрылымдардың шаруашылық 

тетігінің жұмыс істеуінің өзекті мәселелерін, оның ішінде, қазіргі заманғы бизнес-

жоспарлауды, еңбекті ұйымдастыру мен оны төлеуді, өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді 

өндіру мен өткізуге жұмсалатын ағымдағы шығындарды негіздеуді, бизнес құрылымдар 

қызметінің экономикалық тиімділігін бағалауды, олардың инвестициялық тартымдылығын 

талдауды, резервтерді анықтау үшін инвестициялық және инновациялық шешімдердің 

тиімділігін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдауды қамтиды. 

 

Пән 2: «Қазақстанның қазіргі кездегі экономикасы» - 6 академиялық кредит 

Бұл пән Қазақстанның өткен кезі мен қазіргі заманғы экономикасымен 

байланыстыратындығымен қызықты. Ресей мен Қытайдың екі ірі мемлекеттер арасындағы 

географиялық орналасуы, елдің көптеген экономикалық, саяси шешімдеріне, ұлттық 

бірегейлікті сақтай отырып, әлемдік экономикада өз орнын табуға тырысады – бұл қалай 

болатынын білу үшін өте қызықты сұрақтар. Үлкен аумақ, халық тығыздығының төмендігі, 

тартымды туристік сала, мамандардың жетіспеушілігі – бұл мәселелер тепе-теңдікті қажет 

етеді. Табиғи ресурстардың үлкен шоғырлануы, бірақ төмен өнімділік тіпті бастапқы 

қажеттілік өнімдерін импорттауға мәжбүр етеді. Осы және басқа да кереғарлықтарға 

қарамастан, Қазақстан үкіметінің стратегиялық жоспарлары бар және көптеген 

проблемаларды біртіндеп шешіп келеді. 

Курсты оқу қорытындысы бойынша студент Қазақстан экономикасының жалпы 

сипаттамасын, экономикалық тарихын және елді басқару стилін білетін болады. Студент 

елдің экономикалық көрсеткіштерін есептеу, өндірістік қуаттарды талдау, ауыл 

шаруашылығындағы, туризмдегі, қызмет көрсету саласындағы және басқа да салалардағы 

бизнес үшін инвестициялық тартымдылықты есептеу кезінде талдамалық дағдыларды; 

әкімшілік және экономикалық сияқты Қазақстанның экономикалық дамуын мемлекеттік 

реттеу құралдарын қолданатын болады. Студент өндірістегі және қызмет көрсету 

саласындағы көрсеткіштерге негізделе отырып, елдің экономикалық даму векторларын 

анықтау; әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер тұрғысынан Қазақстан үшін тұрақты 

дамудың маңыздылығын талқылау дағдыларын меңгеретін болады. 

 

Пән 3: «Әлемдік экономика» – 6 академиялық кредит 

"Әлемдік экономика" пәні студенттерге әлемнің барлық елдерінің ұлттық 

экономикаларын біріктіретін ерекше экономикалық жүйе ретінде әлемдік экономиканың 

құрылымы туралы білім береді. Студенттер әлемдік экономиканың жұмыс істеу 

принциптерін, қазіргі тенденциялары мен даму проблемаларын, оның заманауи елдік және 

институционалдық құрылымын, сондай-ақ, әлемнің негізгі өндірістік және қаржылық 

ресурстарының көлемі мен құрылымын, олардың елдер арасында бөлінуін білетін болады. 

Олар жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін және бәсекеге 

қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіштерді түсіне алатын болады, алған білімдерін ҚР-

сының сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру және басқару және 

кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметі саласындағы өзінің болашақ практикалық 

қызметінде пайдаланатын болады. Студенттер трансұлттық корпорациялардың, елдердің 

интеграциялық бірлестіктерінің және халықаралық экономикалық ұйымдардың заманауи 

әлемдік экономикасындағы орны мен рөлін түсінеді, әлем елдерінің әлеуметтік-

экономикалық даму көрсеткіштерін іздеу, жалпылау және салыстырмалы талдау 

дағдыларын меңгереді. 
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Пән 4: «Гендерлік экономика» – 6 академиялық кредит 

"Гендерлік Экономика" курсы теориялық және практикалық тұрғыдан жұмыспен 

қамту, еңбекақы төлеу, отбасы экономикасы, кәсіпкерлік қызмет және әлеуметтік саясат 

саласындағы негізгі аспектілер мен жағдайды қамтиды. 

Осы пәнді оқытудың мақсаты әлемде де, Қазақстан Республикасында да 

экономиканың гендерлік аспектілерінің негізгі ұғымдарын, тұжырымдамаларын және даму 

бағыттарын зерттеу негізінде студенттерде гендерлік қатынастар (гендер, жыныс, гендерлік 

айырмашылық, гендерлік сәйкестілік, фемининділік) теориясының ұғымы туралы дағдылар 

мен түсініктерді тұжырымдау болып табылады. Гендерлік мәселелердің түсіндірмелері 

дәстүрлі экономикалық теориялардың модельдері мен теорияларын қамтиды және оларды 

экономикалық даму процесінде практикалық қолдануға назар аударады. 

«Гендерлік экономика» пәні материалды қарапайым есте сақтауға емес, 

студенттерге сыни ойлау дағдыларын беруге бағытталған. Студенттер келесі сұрақ туралы 

ойлайды: гендерлік теңдік елдің экономикалық өсуіне қалай ықпал етеді? 

Гендерлік сезімтал элективті курстарды енгізу жастардың дәстүрлі кәсіби өзін-өзі 

айқындауын өзгертуге тиіс. Макро проблеманы талдауға гендерлік аспектілерді қосу 

экономиканың әлеуметтік бағытқа, атап айтқанда, адамның қажеттіліктерін қамтамасыз 

етуге қайта бағдарлануына ықпал етеді. Студент гендерлік қатынастар теориясының негізгі 

ұғымдарын (гендерлік айырмашылық, гендерлік сәйкестілік, гендерлік келісім-шарт, 

гендерлік экономика, сондай-ақ, экономикалық ғылымдардағы гендерлік талдау 

әдіснамасын) білетін болады. Студент гендерлік фактордың экономикалық дамуға әсерін 

талдау үшін әлеуметтік-экономикалық ақпарат көздерін бағалай алады, әлеуметтік-

экономикалық үдерістер мен гендерлік теңдіктің дамуы арасындағы өзара байланысты 

талдай және бағалай алады, гендерлік сезімтал статистика әдістемесін қолдана алады. 

 
 


