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1.  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Контекст 
 

Тіркеу нөмірі: 6В04100206 

Білім беру саласының коды және жіктелімі:6В04 – Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі:6В041 – Бизнес және басқару 

Білім беру бағдарламасының тобы:В044 – Менеджмент және басқару 

Білім беру бағдарламасының түрі:  қолданыста 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6В04102 – «Мемлекеттік және жергілікті 

басқару»  

Бағдарлама түрі: Бірінші цикл:  бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / ББХСЖ                       

Берілетін дәреже: 6В04102 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру 

бағдарлама бойынша білім бакалавры  

Кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық кредит             

Типтік оқу мерзімі: 4 жыл  
Оқыту тілі:қазақ, орыс 
Білім беру қызметіне берілген лицензия: Білім беру бағдарламасы 6B041-Бизнес 

және басқару мамандарды даярлау бағыты бойынша Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген «22» 

желтоқсан 2012ж. № 12019969 лицензия негізінде іске асырылады. 

Аккредиттеу:  
1) Институционалды аккредиттеу: Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 

қазақстандық агенттігі, куәлік № IA-A № 0101 22.04.2019ж.,  аккредитацияның әрекет ету 

мерзімі 22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж. 

2) Мамандандырылған аккредиттеу:  

Білім беру бағдарламының рейтингі: 

БСҚТҚА (НАОКО) – 6/11 
АРТА (НААР) – 5/25 

 

«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы әзірлеген кәсіби стандарттар: 

«Фирма ресурстарын жоспарлау және талдау саласындағы қызмет; Қаржылық 

менеджмент» кәсіби стандарты 

 

1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ҚР жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

 

Миссия: Қоғамның инновациялық дамуына ұлттық және халықарлық деңгейде 

сапалы білім беру, оқыту және зерттеулермен қамтамасыз ету арқылы көшбасшысы болу. 

Көзқарасы: Біз Алматы облысы экономикасының инновациялық дамуының 

қозғаушы күші және өңірдің әлеуметтік-экономикалық, рухани дамуының негізгі факторы 

болуды қалаймыз. 

 Стратегиялық мақсаты: Бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау  

Экономиканың сұранысына сәйкес еңбек нарығын зерттеу: ББ түлектерінің 

жұмысқа орналасуына тұрақты мониторинг жүргізу нәтижелері және жұмыс берушілердің 

сұраныстары негізінде кадрларға деген ең үлкен қажеттілік экономика және қаржыны 

басқару органы (министрліктер, ведомстволар және агенттіктері, жергілікті басқару 

органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдар 

аппаратында байқалады. 
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 1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

 

Негіздеме: Қазақстанда соңғы жылдары болып жатқан серпінді әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер кезеңінде тиімді мемлекеттік басқаруды құруға бағытталған 

үдемелі талаптарды ескере отырып, мемлекеттің кадр саясатымен бірқатар проблемалар 

пайда болды.  

Мемлекеттік және жергілікті басқару-бұл ұлттық шаруашылықты, оның салалары 

мен өңірлерін басқарудың тиімді жүйесін құруға бағытталған мамандық. 

Білім беру бағдарламасының ерекше ерекшелігі-студенттердің болашақта 

жергілікті басқару органдарында, ҚР Президенті Әкімшілігі мен аппараттарында, ҚР 

Үкіметінің құрылымдық бөлімшелерінде және ұлттық компанияларда білікті жұмыс істеу 

үшін қажетті білім мен дағдыларды алуы. 

 Осыған орай, білім беру бағдарламасы аясында екі білім беру 

траекториясы анықталды:  

1. Траектория А) Мемлекеттік қызмет және басқару: нарықтық 

инфрақұрылымды дамыту және шаруашылық жүргізудің әртүрлі модельдерін үйлестіру 

жағдайында әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеудің ғылыми-

әдіснамалық негіздері саласында терең білімі бар маманды дайындау.  

2. Траектория В) Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу: 

мемлекеттік реттеудің ғылыми-әдіснамалық негіздері, экономиканың нақты секторы, 

әлеуметтік-экономикалық процестер және нарықтық инфрақұрылымды дамыту және 

шаруашылық жүргізудің әртүрлі модельдерін үйлестіру жағдайында оларды басқару 

саласында терең білімі бар маманды даярлау. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: кең іргелі білімі бар, бастамашылық, 

еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, командада 

жұмыс істей алатын, мемлекеттік қызмет, экономика, менеджмент, қаржы, құқықтану, 

психология, статистика саласында қажетті білімі бар, Бастапқы материалдарды талдай 

алатын және қорытынды жасай алатын жаңа формация маманын дайындау. 

 

Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

 Траектория А: Мемлекеттік 

қызмет және басқару 

Траектория В: Экономиканың 

нақты секторын мемлекеттік 

реттеу 

Кәсіби қызмет 

саласы 

Бітірушінің кәсіби қызмет 

саласы-халық шаруашылығын 

басқару,  

әкімшілік-аумақтық таксондар, 

менеджер және экономист  

ұлттық компаниялар мен елдің 

әр түрлі кәсіпорындары. 

Бітірушінің кәсіби қызмет 

саласы-халық шаруашылығын 

басқару,  

әкімшілік-аумақтық таксондар, 

менеджер және экономист  

ұлттық компаниялар мен елдің 

әр түрлі кәсіпорындары. 

Кәсіби қызмет 

нысаны 

Қазақстан Республикасы 

Президентінің Аппараты мен 

Әкімшілігі (ҚР); ҚР 

Парламентінің аппараты; ҚР 

Үкіметінің әртүрлі құрылымдық 

бөлімшелері; экономика және 

қаржыны басқару органдары 

(министрліктер, ведомстволар 

және агенттіктер); жергілікті 

Ұлттық мемлекеттік және жеке 

компаниялар, концерндер, 

корпорациялар, шағын бизнес 

және орта бизнес 

кәсіпорындары және басқалар. 
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басқару органдары (аудандар, 

қалалар, облыстар әкімдіктері) 

және жергілікті атқарушы 

органдардың аппараттары 

Кафедра филиалы 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің Алматы 

облысы ішкі саясат 

басқармасының департаменті 

Алматы облысының 

Кәсіпкерлер Палатасы 

Іс-тәжірибе 

базасы 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің Алматы 

облысы бойынша департаменті, 

"Талдықорған қаласы Еркін 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты" мемлекеттік 

мекемесі» 

Алматы облысының 

Кәсіпкерлер Палатасы, 

"Талдықорған қаласының жер 

қатынастары бөлімі" 

мемлекеттік мекемесі, Алматы 

облысы бойынша Мемлекеттік 

кірістер департаменті," Достық 

Үйі - Қоғамдық келісім 

орталығы "ММ," Қайнар-АКБ " 

ЖШС» 

Академиялық 

ұтқырлық 

Студенттер академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Чехия, 

Польша, Түркия, Испания және басқа да елдердің 

университеттерінде оқуға мүмкіндігі бар. 

Стипендиалық 

бағдарламалар  

Erasmus-Еуропалық Одақ шеңберіндегі стипендиялық 

бағдарламалар кешені 

Бағдарламаның 

басқа да бірегей 

сипаттары  

"Жетісу" мектебінде Болашақ мемлекеттік қызметкерлерді 

дайындау үшін сабақ одан әрі жұмысқа орналасуға мүмкіндік 

береді 

 

1.4 Түлектің белгілері (атрибуттары): 

- озық тәжірибе мен инновация элементтерін қоса алғанда өзінің пәндік саласындағы білім 

мен білікті игерген; 

- креативті ойлайды және жаңа проблемалық жағдайларды бастамашылдық және даралық 

таныта отырып, шығармашылық тұрғыда шешеді; 

- күнделікті кәсіби қызметіне қажетті білім, білік, дағдыларды өз бетімен кеңейте алады 

және тереңдетеді;   

- кәсіби этика нормаларын сақтайды, өзінің міндеттерін адал және жауапкершілікпен 

атқарады; 

- жеке және топта жұмыс істеу білігі мен дағдысының дамығандығын, тиімді 

коммуникацияға қабілеттілігін көрсетеді; 

- жинақылық, жоспарлауға қабілеттілік, нәтижеге бағытталушылық таныта отырып, 

уақытты басқару және басымдық беру білігін игерген; 

- өз елінің патриоты және басқа халықтардың мәдениетін қабылдай алатын әлемнің 

толерантты азаматы. 

- ғылыми форумдарда, конференция және семинарларда жұрт алдында сөйлеу және 

шешендік өнер дағдысын игерген. 

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   
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ТҚ1 - ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін (әлеуметтік және экономикалық) пәндер саласында базалық 

білімі болуы; 

ТҚ2 - заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби қызмет 

саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу;  

ТҚ3 - қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға 

негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіби қызметінде 

оларға бағдарлану;  

ТҚ4 - Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу; іскерлік 

этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру;  

ТҚ5 - қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; әртүрлі әлеуметтік жағдайларда 

барабар бағдарлай білу; командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғай білу, 

жаңа шешімдер ұсыну; компромисттер таба білу, өз пікірін ұжымның пікірімен 

сәйкестендіру: кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылу;  

ТҚ6 - экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы 

және т.б. туралы ғылыми түсініктері болуы; экономиканы мемлекеттік реттеудің 

мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну;  

ТҚ7 - өзін-өзі тануға, өзінің қадір-қасиеті мен кемшіліктерін сыни бағалауға, 

адамгершілік және физикалық өзін-өзі жетілдіруге, өзінің кәсіби және азаматтық 

белсенділігін жоғары ынталандыруға қабілетті болу;  

ТҚ8 - қазақ және орыс тілдерінде кәсіби жазбаша және ауызша коммуникацияға 

қабілетті болу; кәсіби міндеттерді орындау үшін қажетті деңгейде шет тілін білу;  

ТҚ9 - қойылған міндеттерді шешу әдістерін таңдау бойынша өз ұстанымын білдіру 

және негіздеу, мемлекеттік билік органдарының азаматтық қоғам институттарымен, 

бизнеспен, бұқаралық коммуникация құралдарымен, азаматтармен өзара іс-қимыл жасау 

негіздерін біледі.  

ТҚ10 - нормативтік және нормативтік емес құқықтық актілердің жобаларын 

әзірлей білу, Қазақстанның құқықтық жүйесінде бағдарлай білу. 

 

Оқытудың нәтижелері:   

ОН1  – көптілді ортада тұлғааралық және мәдениаралық коммуникация барысында 

әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылым салаларындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың казақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі 

аясында белсенді азаматтық позицияны танытады.  

ОН2  – құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, 

әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін 

бағалау мен қолдануға қабілетті.  

ОН3 - жаратылыстану, ғылыми, технологиялық және математикалық ғылымдарға 

сүйене отырып, заңдарды, теорияларды біледі және практикалық жағдайларда қолданады; 

ОН4 - кәсіби қызмет негізінде жатқан ғылыми принциптерді біледі; 

ОН5 - қазақ (орыс), шет тілдерін меңгерген және кәсіби қызметте және 

коммуникацияда, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынаста қолданады және халықаралық 

ортада мәдени, тілдік және әлеуметтік-экономикалық айырмашылықтарды түсінумен 

жұмыс істей алады; 

ОН6 - мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу жөніндегі, алдағы кезеңнің 

мақсатты бағыттарын анықтау және елдің және оның әкімшілік-аумақтық таксондарының 

әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеу жөніндегі тиісті 

ғылыми және ұйымдастыру жұмыстарын түсінеді; 

ОН7 - практикалық қызметте тиісті өңірлердің (аудандардың, қалалардың, 

облыстардың) экономикалық және әлеуметтік даму индикаторларын қолданады); 
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ОН8 - басқару объектісі шегінде әлеуметтік-экономикалық саясат тетіктерін 

қолданады; 

ОН9 - ауылдық аумақтардың, аудандардың, қалалар мен облыстардың әлеуметтік-

экономикалық дамуының орта және ұзақ мерзімді перспективаларын талдайды; 

ОН10 - экономиканы басқару органдарының құрылымын жетілдіру бойынша 

мәселелерді талдайды; 

ОН11 - жергілікті жерлерде қалыптасқан нақты жағдайлар мен жағдайларды ескере 

отырып, оларды түзету қажеттілігін анықтау мақсатында экономиканы басқарудың 

орталық және жергілікті органдарының мемлекеттік бағдарламаларын, ҚР Президентінің 

Жолдауын, жоспарларын, шешімдерін орындау мониторингін бағалайды; 

ОН12 - ауылдық елді мекендердің, округтердің, аудандардың, қалалар мен 

облыстардың экономикасы мен әлеуметтік саласын басқарудың тиімділігін бағалайды. 

 

ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын 

құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы 

 

 
 ОН1 ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 5 ОН 6 ОН 7 ОН 8 ОН 9 ОН 10 ОН 11 О

Н 

12 

ТҚ1     +   +    + 

ТҚ2 + + +        +  

ТҚ3      +      + 

ТҚ4   +   +       

ТҚ5   +   + + + +    

ТҚ6   +   +   + + +  

ТҚ7    + +     +   

ТҚ8     +        

ТҚ9   +        + + 

ТҚ10      + +  +  +  

 

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі: 

 6В04102 –Мемлекеттік және жергілікті басқару  мамандығы бойынша бакалавриат 

түлегіне бизнес және басқару бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасын бітіргеннен 

кейін студент осы бағыттар бойынша жұмысқа орналаса алады: 

- мемлекеттік органдарда басқарушылық лауазымдарға; 

- Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігі; 

-  Қазақстан Республикасы Парламентінің Аппараты; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері; 

- экономика және қаржыны басқару органы (министрліктер, ведомстволар және 

агенттіктер; 

-жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың 

әкімдіктері) және атқарушы органдар аппараты; 

-ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар, ғылыми-

зерттеу институттары және т. б. 

-мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың, өндірістік 

компаниялардың, холдингтердің, қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың және т.б. 

менеджері болып жұмыс жасай алады 
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2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ  

 
2.1 Модульдердің сипаттамасы 

 

Мо

дул

ь № 

Модуль атауы және 

коды 
Пән атауы және № 

Ак. 

кредит-

тер 

Пән 

циклы 

Пән 

бекітілген 

кафедра 

1 
ӘГ-1 «Әлеуметтік-

гуманитарлық» 

1) Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

 

 

 

 

31 

ЖБП 

Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы 

2) Философия ЖБП 

Жалпы 

университет

тік 

әлеуметтік-

гуманитарл

ық пәндер 

кафедрасы 

3) Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(әлеуметтану, 

мәдениеттану, 

саясаттану, психология) 

ЖБП 

Жалпы 

университет

тік 

әлеуметтік-

гуманитарл

ық пәндер 

кафедрасы/ 

Педагогика 

және 

психология 

кафедрасы 

4) Қоғамтану білімі 

(пәнаралық курс)   

 

ЖБП 

Мемлекеттік

-құқықтық 

пәндер 

кафедрасы/ 

Педагогика 

және 

психология 

кафедрасы/ 

Қазақ тілі 

мен әдебиеті 

кафедрасы/ 

Журналисти

ка және 

филология 

кафедрасы 

1. Дене шынықтыру ЖБП Спорт клубы 

2 
АК-2  «Ақпараттық 

коммуникативті» 

1) Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
35 

ЖБП 

Математика 

және 

информатик

а кафедрасы 

2) Шетел тілі  ЖБП 
Жалпы 

университет
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тік шетел 

тілдері 

кафедрасы 

3) Қазақ (Орыс) тілі ЖБП 

Қазақ тілі 

мен әдебиеті 

кафедрасы/ 

Журналисти

ка және 

филология 

кафедрасы 

4) Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 
БП 

Мемлекеттік 

басқару 

және 

менеджмент 

кафедрасы 

5) Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 
БП 

Мемлекеттік 

басқару 

және 

менеджмент 

кафедрасы 

3 МК-3 «Мамандыққа 

кіріспе»: 

1)Экономикалық теория  

 

 

26 

БП Экономика 

және сервис 

кафедрасы 

2) Менеджмент БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

3)Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

4) Маркетинг БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

4 

 

СТ-4 «Статистика 

және талдау»: 

1) (ТК) Экономика және 

бизнесте сандық 

технологияларды 

қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

20 

БП Математика 

және 

информатика 

кафедрасы 

2)(ТК) Кестелік 

процессорлардағы 

қаржы-экономикалық 

есептеулер 

БП Математика 

және 

информатика 

кафедрасы 

3) (ТК) Статистика 

 

БП Есеп және 

қаржы 

кафедрасы 

 

4)(ТК)  Экономикадағы 

статистикалық әдістер 

БП Есеп және 

қаржы 

кафедрасы 

 

5) (ЖООК) 

Қаржы 

БП Есеп және 

қаржы 

кафедрасы 
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6) (ТК) 

Әлеуметтік сфераны 

басқару 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

  7)(ТК) 

Коммерцияландыру 

және бизнес-жоспарлау 

 БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

5 ББМ-5 «Бағыттар 

бойынша 

менеджмент»: 

1) (ТК) 

Инновациялық 

менеджмент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

2) (ТК)Дағдарысқа қарсы 

менеджмент                  

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

3)(ТК) 

А)New public 

manadgment 

(Жаңа мемлекеттік 

менеджмент)               

 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

4)(ТК) 

Start-up manadgment 

(Старт-ап менеджмент) 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

5) (ТК) 

Жергілікті және өзіндік 

басқару 

 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

6) (ТК) Муниципальдық 

менеджмент               

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

7)(ТК) Дау-жанжалды 

басқару 

 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

8) (ТК) Конфликтология                        ПД Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

9) (ЖООК) Оқу іс-

тәжірибесі 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

6 МББ-6 «Мемлекеттік 

басқару және 

бизнес» 

1) (ТК) Мемлекет және 

бизнес                  

 

 
 

 

 

34 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

2)(ТК) Бизнесті 

ұйымдастыру 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

3)(ТК)Мемлекеттік БП Мемлекеттік 

басқару және 
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сатып алуларды басқару  

 

менеджмент 

кафедрасы 

4) (ТК) Шағын және орта 

бизнесті басқару                       

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

5) (ЖООК) Мемлекеттік 

басқарудың теориясы 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

6) (ТК) 

Жобаларды басқару 

 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

7)(ТК) Сыртқы 

экономикалық қызметті 

мемлекеттік басқару 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

8) (ЖООК) Мемлекеттік 

қызметтің сапасын 

басқару 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

9) (ЖООК) Аймақтық 

экономика және басқару 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

10)(ЖООК) Өндірістік 

іс-тәжірибе 

БП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

7 МҚБ-7 

«Мемлекеттік 

қызмет және 

басқару» 

1) (ТК) ҚР мемлекеттік 

қызмет және басқару                               

 

 
 

 

 

 

 

56 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

2)(ТК) Мемлекеттік 

қызметкердің құқықтық 

мәртебесі 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

3) 

(ТК) Мемлекеттік 

қызметтің шетелдік 

үлгісі 

 

КП 
  

Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

4)(ТК) Экономиканың 

нақты секторының 

басқаруының шетелдік 

тәжірибесі 

КП 
  

Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

5)(ЖООК) Электронды 

үкімет технологиясы 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

6) (ТК)  

А)Әлеуметтік-

экономикалық 

жоспарлау және 

болжамдау 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

 

7)(ТК) Стратетегиялық  КП Мемлекеттік 
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басқару               басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

 

8) (ЖООК)Мемлекеттік 

бағдарламаларды 

басқару  

 КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

9) (ЖООК)Өндірістік іс-

тәжірибе 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

10) (ЖООК)Дипломалды  

іс-тәжірибе 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

11)(МК)Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе 

кешенді емтихан 

тапсыру 

КП Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

2.2 Пәндер бойынша мәлімет 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредит 

саны  

Қалыпт

астырат

ын оқу 

нәтижел

ері 

(коды) 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

Міндетті компонент 

1 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

 Қазіргі Қазақстан территориясындағы тарихи 

үдерістердің негізгі кезеңдері мен 

ерекшеліктерін қарастырады. Қазақстанның 

мемлекеттілігінің дамуы мен тәуелсіздігінің 

қалыптасу кезеңдерін бүкіләлемдік үдеріс 

контексінде зерттейді. Тәуелсіздік 

жолындағы саяси және экономикалық 

реформаларды меңгертеді. Қазақстанның 

қазіргі кезеңдегі сыртқы саясатының негізгі 

бағыттарын қамтиды.  

5 ОН1 

2 Философия 

Әлемдік және қазақ философиялық ойлар мен 

дүниетанымдық үрдістер дамуының негізгі 

кезеңдерін қарастырады. Болмыс пен 

сананың жалпы теориялық мәселелерін 

зерттейді, жалпы әлемді тану мәселелерін 

зерттеуде әлемдік философиялық ойлардың 

тәжірибесін сипаттайды. Әлемге біртұтас 

көзқарасын қалыптастыруға және қазіргі 

дәуірдің шындығын түсіндіруге бағытталған. 

Негізгі философиялық ұғымдар, категориялар 

мен философиялық таным әдістерін 

қарастырады. 

5 ОН 1 
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3 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу және 

таратуға арналған ақпараттық технологиялар 

арқылы іске асатын кәсіби коммуникацияның 

заманауи әдістері мен құралдарын зерттейді. 

Мәліметтер базасы, кестелік процессорлар, e-

технологиялар, Smart және бұлттық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысын 

дамытады.   

5 ОН 1 

4 

Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(әлеуметтану, 

мәдениеттану, 

саясаттану, 

психология) 

Адам мен қоғам дамуының объективті және 

субъективті үдерістерін терең тануға қажетті 

заңдылықтарды, механизмдер мен фактілерді 

көрсететін әлеуметтік-саяси және 

психологиялық білімді қамтиды. 

Әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану, 

психология - ғылыми пәндерінің арасындағы 

өзараәрекет ақпараттық толықтыру, 

ықпалдасу және зерттеу тәсілдерінің 

әдістемелік біртұтастығы қағидаларының 

негізінде іске асады.  

8 ОН 1 

5 
Қазақ (орыс) тілі  

 

Мәтін түрлерінің жіктелімін қамтиды. Қазақ 

(орыс) тілдерінің лексика, морфология және 

синтаксисін зерттейді. Тілді игеру деңгейіне 

сәйкес өмірдің әртүрлі саласы мен қоғам 

қызметіне байланысты лексикалық 

тақырыптарды меңгертуге бағытталған. 

Сөйлеу мәдениеті мен коммуникацияны 

қарастырады.   

10 ОН 1 

6 Шетел тілі  

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген 

ұлттық деңгейлік моделіне сәйкес 

А2, В1, В2 деңгейлерін (Шетел тілдерін 

меңгеру деңгейінің жалпыеуропалық 

шкаласы) меңгеруге бағытталған, шетел 

тілдерін оқыту мен күнделікті тұрмыста және 

кәсіби қызметте тәжірибелік меңгертудің 

заманауи үрдістерін қамтиды.  

10 ОН 1 

7 Дене шынықтыру 

Денешынықтыру мәдениеті мен спорттың 

ерекшеліктерін зерттейді. Денешынықтыру 

мәдениеті сабағының оқу және оқудан тыс 

уақыттағы негізгі кезеңдерін қарастырады. 

Салауатты өмір салтын, студент тұлғасын, 

оның физикалық жетілдірілуі мен өзін-өзі 

реттеуін қалыптастыруға бағытталған.                                                                                                                               

  

8 ОН 1 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

ЖОО компоненті/ Таңдау компоненті 

8 

Жалпы қоғамтану 

білімдер 

(пәнаралық 

пәндер) 

Қазақстандық құқықтың негізгі салалары мен 

институттарын сипаттайды: Қазақстан 

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетінің заңнамалық негіздерін 

зерделейді. Инновациялық қызметтің 

көшбасшылық қасиеттері мен дағдыларын 

5 
ОН 2 
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қалыптастыру мәселелерін қарастырады. 

Көшбасшының өз қызметінің құрылымына 

инновациялық үдерістен туындаған 

өзгерістерді енгізу қабілетін қалыптастыруға 

бағытталған. Ілияс Жансүгіровтің 

өмірбаянын, оның қазақ әдебиеттану 

ғылымындағы орнын қарастырады. Оның 

отандық әдебиеттің көркем қағидаларын 

қалыптастыруға қосқан үлесін зерттейді. 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

9 Экономикалық 

теория 

Экономикалық теорияның пәні мен әдістері, 

қоғамдық өндіріс негіздері, меншік 

қатынастары, қоғамдық шаруашылық 

нысандары, экономикалық жүйелердің 

түрлері, нарықтық шаруашылықтың 

сипаттамасы, сұраныс пен ұсыныс 

теориясының негіздері, қоғамның дамуын 

кезеңдандыруға тәсілдері, кәсіпкерліктің 

мәні, жеке өндіріс теориясының негіздері, 

капитал айналымы, фирманың шығындары 

мен кірістері, өндіріс факторларының 

нарығы, Ұлттық экономиканы қарастырады 

8 ОН6 

ОН7 

ОН 8 

ОН 9 

10 Менеджмент Бұл пән басқару мазмұнын қарастырады және 

зерттейді және классикалық менеджмент 

негіздерін меңгеруге мүмкіндік береді, 

басқару принциптері, функциялары мен 

процестері туралы білім кешенін 

қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі 

түрлерін жүзеге асырудың және басқару 

жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын 

өңдейді 

6 ОН10 

ОН11 

11 Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің 

теориялық негіздерін зерттейді. 

Экономикалық өсу: негізгі факторлар және 

оны қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 

шаралар. Ғылыми-техникалық прогрестің 

бағыттары және оны жеделдетудегі 

мемлекеттің рөлі. Өнеркәсіптік саясатты 

қалыптастыру және жүзеге асыру тетіктері. 

Инвестицияларды мемлекеттік реттеу. 

Өндірістік инфрақұрылымды дамытудағы 

мемлекеттің реттеуші рөлін қарастырады 

7 ОН3 

ОН4 

ОН9 

ОН11 

ОН12 

12 Маркетинг Пән келесі мәселелерді зерттейді: 

маркетингтің теориялық негіздері мен 

концепциялары; маркетингтік зерттеулер; 

маркетингтік орта; тауар нарықтарындағы 

тұтынушылардың мінез-құлқы; нарықты 

сегменттеу; маркетинг жүйесіндегі тауар; 

маркетингтегі тауар саясаты; маркетингтегі 

баға саясаты; маркетингтегі өткізу саясаты; 

5 ОН 2 

ОН 9 
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маркетингтегі коммуникациялық саясат. 

13  Қаржы Қаржыларды ұйымдастыру және басқару 

негіздерін, Қазақстан Республикасы қаржы 

жүйесінің құрамы мен құрылымын, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржыларын, мемлекеттік қаржыларды 

(салық, мемлекеттік бюджет және бюджеттен 

тыс қорлар, мемлекеттік кредит және 

мемлекеттік борыш), сақтандыру негіздерін, 

қаржының өзекті мәселелерін қарастырады. 

ҚР қаржы жүйесін зерттейді.   Қазіргі 

кезеңдегі қаржы саясатының мәселелері мен 

міндеттерін қарастырады. 

5 ОН 7 

14 Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Студенттерді кәсіби қызметтің міндеттерін 

шешу үшін ауызша және жазбаша түрде қазақ 

(орыс) тілдерінде коммуникацияға 

дайындайды. Студенттер ақпараттық басқару 

саласындағы терминологияны қазақ (орыс) 

тілдерінде оқиды. 

5 ОН 5 

15 Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

Студенттерді кәсіби қызметтің міндеттерін 

шешу үшін ауызша және жазбаша түрде 

ағылшын тілінде коммуникацияға 

дайындайды. Студенттер Ақпараттық 

жүйелер, менеджмент саласындағы ағылшын 

тіліндегі терминологияны, сондай-ақ 

ағылшын тілінің сөйлеу әрекетінің төрт түрін 

меңгеруді үйренеді. 

5 ОН 5 

16 Мемлекеттік 

басқару теориясы 

Мемлекеттік басқарудың теориялық 

келесідей аспектісін қарастырады; 

басқарудағы жүйелік тәсіл, басқару 

функциялары мен құрылымы; мемлекеттік 

басқару процесінде мемлекет пен қоғамның 

өзара іс-қимылы; мемлекеттік саясатты іске 

асыру; мемлекеттік билік және мемлекеттік 

басқару: өзара іс-қимылдың арақатынасы мен 

механизмі; Мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық-функционалдық құрылымы; 

мемлекеттік басқару қатынастарын құқықтық 

реттеу; Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдарының жүйесі. 

5 ОН 3 

ОН 4 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

17 А) Экономика 

және бизнесте 

сандық 

технологияларды 

қолдану 

Сандық экономика негіздері; цифрлық 

автоматтандыру; жұмыс кеңістігін 

виртуалдандыру; атқарушылық басқаруды 

оңтайландыру; операциялық процестерді 

трансформациялау; сандық экономиканың 

қазіргі заманғы трендтері және бизнес-

модельдерді цифрлық трансформациялаудың 

ерекше ерекшеліктерін; өз бизнесі үшін 

цифрлық технологияларды практикалық 

5 ОН 1 

ОН 3 
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қолдану; технологиялық және экономикалық 

серпіліс идеологиясы ретінде "ҚР цифрлық 

экономикасы" зерттейді 

В) Кестелік 

процессорлардағы 

қаржы-

экономикалық 

есептеулер 

Келесі мәселелерді қарастырады: MS Excel-де 

экономикалық есептеулерді ұйымдастыру. 

Экономикалық көрсеткіштерді талдау және 

есептеу үшін кіріктірілген қаржылық 

функцияларды пайдалану. MS Excel 

тізімдерінің көмегімен экономикалық 

ақпаратты талдау. Графиктер мен 

диаграммаларды құру. Параметрді таңдау. 

MS Excel құралдарымен оңтайландырылған 

экономикалық есептеулерді жүргізу 

ОН 1 

ОН 3 

18 А) Статистика   Статистиканың пәні, әдісі, міндеттері және 

ұйымдастырылуы. Статистикалық бақылау. 

Статистикалық мәліметтер және топтастыру. 

Абсолюттік және салыстырмалы шамалар. 

Вариацияның орташа шамалары мен 

көрсеткіштері. Динамика қатары. 

Экономикалық индекстер.Таңдамалы әдіс. 

Қызметкерлер санының және жұмыс уақытын 

пайдалану статистикасы. Еңбек өнімділігінің 

статистикасы. Өнімнің өзіндік құнының 

статистикасы. Негізгі қорлар статистикасы. 

Әлеуметтік-экономикалық статистика 

көрсеткіштерінің жүйесін зерттейді 

5 ОН 3 

ОН 7 

ОН 11 

В) 

Экономикадағы 

статистикалық 

әдістер 

Бұл курс келесі сұрақтарды ашады: 

статистикалық ғылымның пәні, әдісі, 

міндеттері. Статистикалық бақылау. 

Статистикалық көрсеткіштер: түрлері және 

мазмұны. Вариациялық үлестіру қатарын 

талдау. Үлестірудің динамикалық қатарын 

талдау. Экономикалық зерттеулердегі 

индекстік әдіс. Жиынтықтың құрылымын 

талдау. Іріктеп бақылау. Экономикалық 

құбылыстардың өзара байланысын 

статистикалық талдау 

ОН 3 

ОН 7 

ОН 11 

19 А) Әлеуметтік 

сфераны басқару 

Келесі мәселелерді қарастырады: әлеуметтік 

сектор түсінігі, қазіргі мемлекеттегі 

әлеуметтік саланың мақсаттары мен 

міндеттері. Әлеуметтік саладағы ұйымдардың 

нысандары; білім беруді басқару; денсаулық 

сақтауды басқару; мәдениетті басқару; 

инновациялық саланы басқару; әлеуметтік 

сақтандыру; халықтың жұмыспен қамтылуын 

реттеу. 

5 ОН 6 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 12 

В) 

Коммерциализаци

ялау және бизнес 

жоспарлау 

Келесі мәселелерді қарастырады: негізгі 

екпін бизнес-жоспарды әзірлеу әдістемесіне 

жасалған. Бұл дағдыларды игеру барлық 

экономикалық мамандықтардың студенттері 

үшін қажет. Болашақ маркетологтар үшін бұл 

ОН 2 

ОН 4 

ОН 6 
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ең өзекті, өйткені олар нарықтық 

зерттеулерден туындайтын кәсіпорынның 

қаржылық стратегиясын әзірлеу дағдыларын 

игеруі тиіс. 

20 А) Инновациялық 

менеджмент 

Инноватика теориясының қалыптасуы және 

оның қазіргі концепциялары. Компанияның 

инновациялық қызметін басқару негіздері. 

Инновациялық үдерісті ұйымдастырудың 

әдістері мен формалары. Кәсіпорынның 

инновациялық әлеуетінің деңгейін анықтау. 

Инновациялық жобаларды басқару және 

жобалардың тиімділік деңгейін бағалау. 

Өнімнің өмірлік циклінің әр түрлі 

кезеңдерінде инновацияны құру мен игеруді 

басқару әдістері. Инновациялық 

стратегиялар. Инновациялық қызметтің 

нәтижелері. Зияткерлік меншік түсініктерін 

сипаттайды 

5 ОН 2 

ОН 3 

ОН 10 

В) Дағдарысқа 

қарсы 

мененджмент 

Дағдарыстардың пайда болу себептері және 

олардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы рөлі. Дағдарыс типологиясы. 

Экономикалық дағдарыстардың 

ерекшеліктері мен түрлері.        Дағдарыс 

белгілері: тану және жеңу. Цикл фазалары 

және олардың көрінісі. Дағдарысқа қарсы 

басқарудың қажеттілігі мен қажеттілігі. 

Дағдарысқа қарсы басқарудың негізгі 

белгілері мен тетіктері. Мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі дағдарысты жағдайларды 

мемлекеттік реттеу және дағдарысты 

сипаттайды. 

ОН 3 

ОН 4 

ОН 7 

ОН 9 

ОН 10 

21 А) New public 

management 

(Жаңа 

мемлекеттік 

менеджмент) 

Ұйымның мәселелерін, теориясын және 

әдіснамасын (Мемлекеттік басқарудың 

ғылыми тәсілдері, қағидаттары, оның 

мақсаттары, міндеттері, функциялары 

мемлекеттік басқару жүйесінде өтетін 

процестер, басқару әдістері, олардың 

көмегімен мемлекеттің және оның түрлі 

деңгейдегі құрылымдарының міндеттері 

шешілетін, елді дамытудың мақсаттары мен 

міндеттеріне қол жеткізу қамтамасыз 

етілетін), басқару шешімдерін қабылдау 

процесін және басқару технологияларын 

қарастырады және зерделейді. 

6 ОН 3 

ОН 5 

ОН 10 

В) Start-up 

management 

(Старт-ап 

менеджмент) 

Start-up –жобаларды және шағын бизнесті 

құру мен дамытудың ережесі мен 

заңдылықтарын және қазіргі Қазақстандағы 

оларды басқару ерекшеліктерін анықтайтын 

формальды және формальды емес 

институттардың өзара іс-қимыл мәселелерін, 

сондай-ақ ұлттық экономиканың даму 

ОН 2 

ОН 3 

ОН 11 
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басымдықтарына сәйкес стартап-жобаны іске 

асыру процесін ұйымдастыру мен басқаруды, 

бизнесті құру процесін жеделдетуге 

мүмкіндік беретін нақты жобаларды 

басқаруды зерделейд3. 

22 А) Жергілікті 

басқару және 

өзін-өзі басқару 

Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару жергілікті маңызы бар мәселелерді 

шешуде халықты ұйымдастырудың тұтас 

жүйесі ретінде. Әкімшілік - аумақтық бөлініс 

және жергілікті өзін-өзі басқару туралы 

заңнама. Мемлекеттік билік органдарының 

жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы 

өкілеттіктерін зерттейді 

5 ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 12 

В) Муниципалдық 

менеджмент 

Муниципалдық менеджмент ғылыми пән 

ретінде. Муниципалдық басқарудың даму 

тарихы. Аймақтық басқару теориясы. 

Жергілікті өкілді және атқарушы билік 

органдарының өзара қарым-қатынасы. 

Жергілікті басқару органдарының жұмысын 

жоспарлау. Жергілікті басқарудың 

экономикалық механизмі. Аймақтық 

маркетинг мәселелерін қарастырады 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 12 

23 А) Мемлекет 

және бизнес 

Мемлекеттің экономикалық рөлі. Мемлекет 

және аралас экономиканың қалыптасуы. 

Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесі 

және бюрократизм. Экономиканы 

мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық 

негіздері. Мемлекет нарықтық қатынастарды 

ынталандырудың субъектісі ретінде. 

Кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық 

негіздері, оның түрлері. "Үкімет-Бизнес" 

қатынастарын реттеу, оның салиқалы 

елдердегі тәжірибесі. Экономикалық өсу 

мәселелерін шешуде және азаматтық қоғамды 

қалпына келтіруде мемлекеттің рөлін 

қарастырады 

5 ОН 2 

ОН 4 

ОН 6 

В) Бизнесті 

ұйымдастыру 

Бизнес түсінігі, даму тарихы. Бизнес түрлерін 

жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. Бизнес 

субъектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның 

банкроттығы және таратылуы. Бизнес 

инфрақұрылымын құрудың объективті 

қажеттілігі. Бизнес инфрақұрылымының 

элементтері. Кеден жүйесі. Кеденнің 

анықтамасы және функциялары. Бизнестің 

салық жүйесі. Бизнестегі менеджменттің 

негізгі принциптері. Бизнестегі персоналды 

басқару және іскерлік этика мәселелерін 

қарастырады 

ОН 2 

ОН 6 

ОН 12 

24 А) Мемлекеттік 

сатып алуды 

басқару 

Мемлекеттік сатып алу және мемлекеттік 

мұқтаждар туралы түсінік. Нарықтық 

экономиканы реттеудің маңызды 

5 ОН 2 

ОН 3 

ОН 6 
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құралдарының бірі ретінде өнімдерді, 

жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік 

сатып алу. Мемлекеттік сатып алу жүйесін 

мемлекеттік реттеу және құқықтық реттеу 

принциптері. Аукцион, түрлері. аукциондар 

өткізу тәртібі. ҚР Мемлекеттік сатып алудың 

бәсекелестік механизмдерінің дамуы мен 

жұмыс істеуінің кейбір мәселелерін 

қарастырады 

ОН 9 

В) Шағын және 

орта бизнесті 

басқару 

Шағын және орта кәсіпорынды басқару 

негіздері. Кәсіпкерлік ұйымдардың даму 

тарихы. Өз ісін құру жолдары. Шағын және 

орта кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық 

нысандары. Шағын және орта 

кәсіпорындардың ұйымдық құрылымдарын 

құру түсінігі мен принциптері. Шағын және 

орта кәсіпорындардың даму стратегиясы. 

Шағын және орта кәсіпорындардың 

инфрақұрылымын зерделейді 

ОН 2 

ОН 3 

ОН 6 

ОН 7 

25 А) Жобаларды 

басқару 

Келесі мәселелерді зерттейді: жобалық 

басқару ерекшеліктері, Ақпараттық 

технологиялар саласындағы Жобаларды 

басқару әдістері; жобалық тәсілді басқаруда 

қолдану, жобалық командаларды құру және 

басқару дағдыларын қалыптастыру; жобалық 

басқаруды қамтамасыз ететін заманауи 

ақпараттық жүйелерді қолдану. 

5 ОН 2 

ОН 4 

ОН 6 

В) Сыртқы 

экономикалық 

қызметті 

мемлекеттік 

басқару 

Студенттерге мемлекеттің сыртқы 

экономикалық қызметін басқару саласында 

негізгі теориялық және практикалық 

дағдыларды береді, сондай-ақ нарықтық 

экономикасы бар елдерде сыртқы 

экономикалық байланыстарды мемлекеттік 

реттеуді ұйымдастыруды, ҚР Сыртқы 

экономикалық қызметін ұйымдастыруды 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

ОН 2 

ОН 4 

ОН 7 

ОН 9 

26 Оқу іс-тәжірибесі Оқу-танысу практикасынан өту таңдап 

алынған мамандандыруды ескере отырып, 

практикалық іс-әрекеттерді таныстыруды, 

зерделеуді және орындауды қамтиды. 

Студент практика нысаны құрылымындағы 

болашақ маманның орны мен рөлі туралы, 

кәсіпорын, мекеме, ұйым туралы жалпы 

түсінік алу 

2 ОН 3 

ОН 4 

ОН 10 

27 Өндірістік             

іс-тәжірибе 

 Студенттер оқу сабақтарының бұл түрін 

олардың мамандықтарына сәйкес 

кәсіпорындар мен мекемелерде өтеді. 

3 ОН 3 

ОН 4 

ОН 10 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

28 Мемлекеттік Практикалық іс-әрекет пәні мен білім саласы 6 ОН 4 
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қызметтің 

сапасын басқару 

ретінде сапаны басқарудың пайда болуы мен 

дамуы. Сапа жүйесінің негізгі даму кезеңдері. 

Сапаны кешенді басқару. Жалпы сапаны 

басқару. Мемлекеттік қызметтер сапасының 

түсінігі және көрсеткіштері. Мемлекеттік 

қызметтердің сапасы мен қол жетімділігі 

көрсеткіштерінің құрамын анықтау. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызметшілерін оқыту және Мемлекеттік 

қызметшілерді аттестациялау сұрақтарын 

қарастырады 

ОН 8 

ОН 10 

ОН 12 

29 Аймақтық 

экономика және 

басқару 

Аймақтың дамуының жалпы сұрақтары, 

Аймақ шаруашылық және басқару объектісі 

ретінде қарастырылады. Шаруашылықтың 

аумақтық ұйымдастырылуын талдау үшін 

қолданылатын әдістер; Аймақтық экономика 

мен басқарудың негізгі міндеттері; Аумақтық 

ұйымдастыру аймақтық ерекшеліктері; 

өңіраралық байланыстар; өндірістік күштерді 

орналастырудың заңдылықтары, принциптері 

мен факторлары; мамандандырудың және 

кешенді дамудың мәні; Қазақстанның табиғи-

ресурстық әлеуетін қарастырады 

5 ОН 7 

ОН 9 

ОН 12 

30 Электрондық 

үкімет 

технологиясы 

"Электрондық үкімет технологиясы" пәні 

қазіргі заман дәуірдегі мемлекеттік басқару 

органдарында ақпараттық технологиялар 

негізінде азаматтармен, бизнес-

құрылымдармен қарым-қатынас жасауға 

бағытталған мемлекеттік басқару 

функцияларын тиімді орындайтын 

"электрондық үкімет" технологиясын 

зерттеуге негізделген. 

5 ОН 1 

ОН 2 

 

31 Мемлекеттік 

бағдарламаларды 

басқару 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

қаржы, қаржы ресурстары, оларды 

жоспарлау, қаржы қызметін бюджеттеу 

саласындағы заңнамасын пайдаланумен 

байланысты. Заңнаманы, нормативтік 

актілерді, оның ішінде ҚР Бюджет және 

Салық кодекстерін, республикалық заңдарды, 

Үкімет қаулыларын, Президент 

Жарлықтарын, нормативтік актілерді, 

биліктің басқа да атқарушы және заңнамалық 

органдарын барлық деңгейлерде пайдалану 

барынша жоғары деңгейде болжанып 

отырған мәселелерді қарастырады. 

5 ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

Таңдау компоненті 
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32 А) Дау-

жанжалдарды 

басқару 

«Дау-жанжалдарды басқару» пәнін оқу ең 

алдымен кәсіби іс-әрекет, адамның өмір 

сүруі, мәдениетаралық қарым-қатынас 

салаларында жанжалдарды басқару бойынша 

гуманитарлық технологияларды меңгеруге 

бағытталған. Оқу курсының мазмұнын 

меңгеру жалпы басқару, психологиялық, 

құқықтық мәдениетті қалыптастыруға, 

тұлғалық-кәсіби, конфликтологиялық 

құзыреттілікті, коммуникативтік 

сауаттылықты, түлектердің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді. 

5 ОН 3 

ОН 4 

В) 

Конфликтология                               

Конфликтология негізгі ұғымдармен, 

теориялармен, жанжалдардың мәселелерімен, 

психологтың кәсіби қарым-қатынасымен 

танысуды көздейді. Жанжалдардың 

заңдылықтары мен механизмдерін, жанжал 

жағдайларындағы, іскерлік келіссөздерді 

ұйымдастыру және өткізу кезіндегі мінез-

құлықтың ерекшеліктерін, педагогтың 

практикалық қызметінде және психологтың 

диагностикалық, кеңес беру жұмысында 

өндірістік қатынастарды зерделейді. 

ОН 3 

ОН 4 

33 А) Қазақстан 

Республикасында

ғы мемлекеттік 

қызмет және 

басқару 

Мемлекеттік қызметтің негізгі қағидаттары; 

мемлекеттік қызметті реформалаудың 

қазақстандық және шетелдік тәжірибесін 

талдау; Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік қызметінің 

құқықтық негіздері; мемлекеттік лауазымдар 

мен мемлекеттік қызметшілердің жіктелуі. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

қызметінің жаңа моделінің тұжырымдамасын 

қарстырады 

6 ОН 8 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

В) Мемлекеттік 

қызметшінің 

құқықтық 

мәртебесі 

Мемлекеттік қызметшілерді саяси және 

әкімшілік лауазымдарға бөлу. Әкімшілік 

мемлекеттік қызметшілердің санаттары, 

олардың сипаттамасы. 

Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәртебесі және оның элементтері. 

Мемлекеттік қызметте болуға байланысты 

құқық субъектілігін шектеу мәселелерін 

қарастырады 

ОН 3 

ОН 6 

34 А) Мемлекеттік 

қызметтің 

шетелдік 

тәжірибесі 

Мемлекеттік қызметтің жалпы сипаттамасы. 

Шетелдегі Мемлекеттік қызметтің 

ұйымдастыру - құқықтық негіздері. Негізгі 

қағидаттар мен жалпы тәсілдер  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

қызмет жүйесін дамыту. Мемлекеттік 

қызметтің жаңа моделі. Ұлыбританиядағы 

мемлекеттік қызмет моделі. Жапонияның 

мемлекеттік қызметі ұғымы. Мемлекеттік 

5 ОН 6 

ОН 10 
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қызметті ұйымдастырудың Сингапур 

тәжірибесі. Француз мемлекеттік қызметінің 

мәні. Батыс елдеріндегі мемлекеттік қызметті 

реформалау сұрақтарын зерттейді 

В) Экономиканың 

нақты 

секторларын 

мемлекеттік 

басқарудың 

халықаралық 

тәжірибесі 

Мемлекеттік басқаруды орталықтандыру. 

Көлденең және тік басқарылатын жүйелер. 

Қызмет көрсету сапасын арттыру және халық 

пен жеке сектор тарапынан билікке деген 

сенімді нығайту. Мемлекеттік шығындарды 

қысқарту: тиімділіктің өсуі. Өзге де 

жетістіктер. АҚШ-та мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру. Оңтүстік-Шығыс Азия және 

Қытайда мемлекеттік қызметті ұйымдастыру. 

Жаһандану жағдайындағы мемлекеттік 

басқару сұрақтарын қарастырады 

ОН 6 

ОН 10 

35 А) Әлеуметтік-

экономикалық 

жоспарлау және 

болжау 

Экономиканы мемлекеттік басқару 

формалары. Әлеуметтік-экономикалық 

болжау және жоспарлау мемлекеттік басқару 

нысандарының бірі ретінде. Нарық 

жағдайында әлеуметтік-экономикалық 

болжау мен жоспарлаудың объективті 

қажеттілігі мен мүмкіндігі. Жоспарлау 

түсінігі. Болжамдау және жоспарлау 

арақатынасы. Жоспарлау деңгейлері. 

Жоспарлау пәні. Жоспарлау объектілері мен 

субъектілері. Жоспарлау ғылымының 

қоғамдық және әлеуметтік-экономикалық 

ғылымдармен байланысын қарастырады 

5 ОН 6 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 12 

В) Стратегиялық 

басқару 

Стратегиялық процестердің мазмұны. 

Стратегиялық менеджменттің идеологиялық 

негіздері. Нақты компанияны басқару 

идеологиясын қалыптастыру. 

Ұйымның сыртқы ортасын талдау. Нақты 

саланың тартымдылығын талдау. 

Саланың экономикалық мәні. Компанияның 

жай-күйін талдау. Нақты компанияның 

жағдайын талдау. Стратегиялық 

мүмкіндіктер және олардың стратегияны 

қалыптастырудағы рөлі. Компанияның 

бәсекелестік стратегиясы. Нақты 

компанияның бәсекелестік стратегияларын 

талдау. Компанияның түрлі салалардағы 

стратегиясын зерттейді 

ОН 6 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 12 

36 Өндірістік 

тәжірибе 

Студенттер оқу сабақтарының бұл түрін 

олардың мамандықтарына сәйкес 

кәсіпорындар мен мекемелерде өтеді. 

13 

 

ОН 3 

ОН 4 

ОН 10 
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37 Диплом 

алдындағы 

тәжірибе 

Болашақ маманды қалыптастыру процесінің 

кезеңін аяқтайды. Оқу процесінің осы 

бөлігінен өткеннен кейін дипломды маман 

мәртебесін алу үшін студент тек диплом 

жұмысын орындап, қорғауы қажет. 

5 ОН 3 

ОН 4 

ОН 10 

38 Дипломдық 

жұмысты  

(жобаны) және 

қорғау немесе 

кешенді емтихан 

тапсыру 

Студенттердің қоғаммен байланыстағы іс 

жүзінде бар мәселелерді шешу қабілеті мен 

іскерлігін ашатын жұмыс кезеңдерін 

қарастырады. 

12 ОН 3 

ОН 4 

ОН 7 

ОН 10 

ОН 11 

 

 

2.3 Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor) 

 

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілеті 

болуы үшін, сондай-ақ олардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін аралас және 

бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында студенттерге 

Minor бағдарламасының бірін таңдау ұсынылады.   

Minor бағдарламасының тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы, пәндер құрамы 

және қалыптастыратын оқу нәтижелері Қосымша білім беру бағдрламаларының (Minor) 

каталогында беріледі. 

 

2.4 Оқу үдерісінде пайдаланылатын инновациялық технологиялар мен оқыту 

әдістері 

 

6В04102 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» ББ бойынша түлектердің түйінді 

құзыреттіліктері мен оқу нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессор-оқытушылар 

құрамы төмендегідей инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін пайдаланады: 

1.Пәндік оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ)  

2. Пәнді оқытудағы тұлғалық-бағытталған технологиялар 

3. Студенттің білім беру сапасын басқару және оқу үдерісін ақпараттық-

аналитикалық қамтамасыз ету 

4. Зияткерлік даму мониторингі 

5. Тәрбие технологиясы заманауи оқушыны қалыптастырудың жетекші механизмі 

ретінде 

5. Дидактикалық технологиялар оқу үдерісін дамытудың шарты ретінде 

6. Оқу-тәрбие үдерісіне инновациялық технологияларды енгізуді психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу (портфолио технологиясы) 

 

 

2.5 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға арналған білім 

беру бағдарламасын іске асыру ерекшеліктері 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар контингентінде ерекше білім алу 

қажеттілігі бар тұлғалар болған жағдайда білім беру бағдарламасы білім алушылардың 

ерекше білім алу қажеттіліктеріне бейімделеді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін олардың денсаулық жағдайын 

ескере отырып, "Дене шынықтыру" пәнін игерудің ерекше тәртібі белгіленеді. 

Денсаулығында  мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін іс-тәжірибеден өту орындарын 
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таңдау білім алушылардың денсаулық жағдайын және қол жетімділік талаптарын ескере 

отырып жүзеге асырылады. ЖОО-да ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды 

өткізу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың жеке психофизикалық ерекшеліктерін ескереді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар олардың денсаулығын шектеуге 

бейімделген нысандарда баспа және (немесе) электрондық білім беру ресурстарымен 

қамтамасыз етіледі. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу үшін 

үздіксіз және кешенді сипатқа ие жеке сүйемелдеу қарастырылған. Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар білім алушыларды алып жүру білім беру үдерісінің мақсаттарымен, 

мазмұнымен және әдістерімен анықталады, қажетті құзыреттілікті уақтылы 

қалыптастыруға кедергі келтіретін білім беру бейімделуінің пайда болған мәселелерінің 

алдын алуға бағытталған. 

Сүйемелдеу қамтиды: 

- инклюзивтік оқыту жағдайындағы оқу процесінің кестесіне сәйкес ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар білім алушылардың оқуын бақылауға бағытталған 

ұйымдастырушылық-педагогикалық сүйемелдеу; 

- оқыту, қарым-қатынас және әлеуметтік бейімделуде проблемалары бар ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу білім алушының жеке басын зерделеуге, дамытуға және түзетуге және 

құзыреттілікті қалыптастырудың тәсілдері, психодиагностикалық әдістер, тұлғалық 

бұрмалауды психологиялық алдын алу және түзету көмегімен бағытталған; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың бейімделу мүмкіндіктерін 

арттыруға бағытталған міндеттерді шешуді көздейтін алдын-ала отырып, сауықтыра 

сүйемелдеу; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың табысты оқуына 

байланысты әлеуметтік сипаттағы міндеттердің кең спектрін шешетін әлеуметтік қолдау. 

Тұрмыстық мәселелерді шешуге, жатақханада тұруға, көлік мәселелеріне, әлеуметтік 

төлемдерге, материалдық көмек көрсетуге, бос уақытын, жазғы демалысты 

ұйымдастыруға, оларды студенттің өзін-өзі басқаруға, тартуға, еріктілер қозғалысын 

ұйымдастыруға және т.б. ықпал етеді. 
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3.  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 

 

3.1 Білім беру бағдарламасының кадрлық ресурстармен қамтамасыз етілуі 
 

Білім беру бағдарламасын  мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасы іске 

асырады. Білім беру бағдарламасына қызмет көрсететін ПОҚ-тың (базалық және 

кәсіптендіруші циклындағы пәндер) сандық және сапалық көрсеткіштері: 

ПОҚ жалпы саны– 11 адам., оның ішінде: 

Ғылым докторы – 2 

Ғылым кандидаты – 3  

Философия докторы (PhD) – 1 

Магистр – 5 

Кафедраның ғылыми әлеуеті – 55% 

 

Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасының профессорлық-оқытушылар 

құрамының сипаттамасы Кадрлық анықтамалықта берілген.   

 

3.2 Университеттің оқу ортасы 

 

1) Кітапхана қоры және кітапханалық қызмет көрсету 

Жоғары оқу орнында сапалы білім беру қызметін іске асуырудың міндетті кепілі 

ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі болып табылады.  

Ақпараттық ресурстардың маңызды бөлігі өркениеттің ежелгі және маңызды негізі, 

көптеген ұрпақтың құнды білім мен рухани мудость, ұлттық жад, мәдени және ғылыми 

мұрасы – кітапхана қоры болып табылады.  

6В04102- Мемлекеттік және жергілікті басқару БББ бойынша 2019 жылдың 05 

мамырындағы жағдайға жалпы кітапхана қоры 2568 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 

1485, шет тілінде - 981. 

Университеттің кітапханасында ПОҚ пен білімгерлерге Thomson Reuters,  Elsevier, 

Scopus,  Polpred.com, КазНЭБ, Эпиграф, НЦГНТЭ мәліметтер базасына қолжетімді.  

ҚР ЖОО-ларының электронды білім беру және ғылыми ресурстарын біріктіретін 

республикалық ЖОО аралық электронды кітапханаға (РМЭБ) қолжетімділік қамтамасыз 

етілген.  

Қазіргі таңда кітапханада Электронды каталог: «Кітаптар», «Мерзімді 

басылымдар», «Электронды басылымдар»,  «Авторефераттар», «Брошюралар», 

«Ноталар», «Мақалалар» библиографиялық мәліметтер базасы жасалған. Кітапханада 

көпдеңгейлі ақпараттық Web-сайт: http://www.zhgu.edu.kz/ құрастырылған. 

2009ж. бастап кітапханадағы электронды каталог барынша жетілдірілген 

«Қазақстандық автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйеде» («КАБИС»: АРМ 

«Комплектование», АРМ «Каталогизатор»,  АРМ «Администратор») іске асырылады. 

Кітапханадан тыс орналасқан оқырмандар каталогты университеттің локалды копьютерлік 

желісіне қосылған кез келген компьютерден көре алады.  

Кітапханада университеттің корпоративтік желісінде жұмыс істейтін «ЖМУ-дың 

кітапхана қоры» электронды базасы қолжетімді. Бұл базада 3802 мәтіні толық ашылатын 

кітап, «Эпиграф» баспасынан сатып алынған 2600 кітап бар. «Элар» планетарлық 

сканерінің ең соңғы нұсқасы кітап, каталог, журнал, газет, тарихи құжаттарды сапалы 

түрде сканерлеп, электронды базаны толықтыруға мүмкіндік береді.  

Кітапханада көпқызметті электронды ресурстар залы ашылған, WіFi аймақ 

құрылған, ақпаратты өңдеу үдерісінің бағдарламалық қамсыздандырылуы үнемі 

жаңартылып отырады.  

http://www.zhgu.edu.kz/
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Оқырмандарға 87 автоматтандырылған жұмыс орындарымен жабықталған 5 зал 

қызмет көрсетеді.  

 Кітапхана оқырмандарының абономенттен оқулықтарды, ғылыми және көркем 

әдебиеттерді үйге алуға, сондай-ақ кітаптарды ашық, қолжетімді түрде іздеуге, ақпарат 

көздерін таңдауға мүмкіндіктері бар. Ол білімгерлердің кәсіби іздеу дағдысын дамытады, 

дүниетанымын кеңейтеді және кітап оқуға қызығушылығын тудырады.  

  

2) Жатақхана 

 Қазіргі таңда университеттің 524 орындық 2 студенттік жатақханасы бар. 

Жатақханада студенттерге өмір сүру мен оқу үшін қолайлы жағдай жасалған: санитарлық 

тораппен жабдықталған тұрғын үй секциялары, теледидары бар демалыс бөлмелері, оқу 

және компьютерлік залдар, душ және кір жуатын орын, электр пештерімен жабдықталған 

тұрмыстық бөлмелер бар.  

 Белсенді студенттер қатарынан сайланатын студенттік кеңес жатақханадағы 

қоғамдық және мәдени өмірді ұйымдастырумен айналысады. Жатақханада тұратын 

студенттердің электронды базасы жасалған. Жатақханадағы орындарды бөлгенде ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған (жетім) студенттердің өтініші алдымен қаралады және тегін 

жатақханамен қамтамасыз етіледі. Мақсатты даярлықпен оқитын магистранттар мен 

докторанттар жатақханамен толық қамтылған.  

 

3) Қашықтықтан оқыту технологиясы (ҚОТ). 

Білімгерлерге жоғары білім беру бағдарламасын тұрғылықты мекенжайлары 

бойынша игеруге мүмкіндік беру үшін І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университетінде 2011 жылдан бастап қашықтықтан оқыту енгізілген.  

Қашықтықтан оқыту – оқыту үдерісін іске асыруға, білімді бақылауға, онлайн 

прокторинг жүргізуге, іс-тәжірибеден өтуге, білімгер мен оқытушының жанама түрде 

өзара әркетінде консультация алуға мүмкіндік беретін заманауи ақпараттық-

коммуникативтік және білім беру бағдарламаларының жиынтығы арқылы қамтамасыз 

етіледі 

Қашықтықтан оқыту технологиясы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білім негізінде қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша білім 

алатын студенттерге қатысты қолданылады. 

 Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру үшін 

университетте білімгерлерге арналған оқу-әдістемелік, тестілеу және ұйымдастыру-

әкімшілік ақпараттар  қамтылған ақпараттық-білім беру порталы құрылған. 

 Оқу жоспарындағы қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша іске асырылатын 

барлық пәндер бойынша білімгерлерді оқу-әдістемелік материалмен қамтамасыз ету үшін 

кафедра оқытушылары электронды оқу-әдістемелік кешендер, электронды кітаптар 

құрастырады, бейнедәрістер дайындайды.  

 Өзара оқу әрекетін шынайы уақыт режимінде іске асыру үшін университетте 

сабақты «on-line» режимде өткізуге мүмкіндік беретін арнайы мультимедиалық дәрісхана 

ашылған.  

  

  

 4) Тегін қосымша білім алу мүмкіндігі 
Өзінің біліктілігін арттырғысы келетін немесе қосымша білім алғысы келетін 

студенттер үшін университетте Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы 

ашылған.  

Университет білімгерлері орталық базасында ағылшын тілі бойынша дайындық 

курстарына және ағылшын тілін білу деңгейін халықаралық деңгейде растау үшін – 

IELTS-қа дайындалу және тапсыруға дайындық курстарына тегін қатыса алады. 
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Ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын дамыту, сөздік қорын байыту, мәдениетаралық 

кәсіби-бағдарлы қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыру үшін орталық жанынан 

«Lagoon of English» клубы ашылған. Клуб жұмысына еріктілер – тілді тасымалдаушылар 

қатысады. 

Орталық жанынан «Робототехника» кабинеті ашылған. Онда жұмыс істеуді қалаған 

кез келген студент сабақтан бос уақытта роботтандырылған құрылымдар мен 

механизмдерді құрылымдай және бағдарламалай алады.  

Орталық педагогикалық қызметкерлер мен ғылым мен білім берудің негізгі 

басымдыққа ие бағыттары бойынша қызмет ететіндердің барлық санаттарына арналған 

оқу семинарлары мен курстарын ұйымдастырады және өткізеді, сертификаттар 

табыстайды. 

  5)  Кәсіпкерлік құзыреттіліктеді дамыту 
Университетте студенттер мен жас ғалымдардың кәсіпкерлік құзыреттіліктерін 

дамыту үшін Ғылыми зерттеулер нәтижесін коммерциализациялау офисі ашылған, оның 

жанында «Start-Up Academy ZHGU» құзыреттіліктер орталығы табысты қызмет атқаруда. 

«Start-Up Academy ZHGU» – мектеп оқушысы, студенттер, бизнес-тренерлер, 

кәсіпкерлер, инвесторлар, мемлекеттік билік өкілдерін және басқа да мүдделі тұлғаларды 

біріктіретін платформа. Академия ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге консалтингтік және 

ақпараттық қолдаудан бастап инвестор тартуға дейін кешенді көмек, қаржылық 

бағдарламарға қатысу немесе мемлекеттік грант ұту үшін өтінім толтыруда  тегін көмек 

көрсетеді.  

Академия Алматы облысы жастары үшін инновациялық және кәсіпкерлік қызметті 

дамыту, кіші және орта бизнес субъектілер санын арттыру бойынша барлық қажетті 

инфрақұрылымды ұсынады. Академияда оқу тренингтері мен семинарлар өткізіледі, 

мақсатты түрде стартап жобаларды іздеу, іріктеу және дамыту, сондай-ақ стартаптарды 

дамыту мәселелері және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, тәлімгерлікті ұйымдастыру, 

сараптамалық көмек көрсету, гранттық конкурстар өткізу мәселелері бойынша кеңес 

беріледі. 

  

 6) Салауатты өмі салтын ұстану және спортпен айналысу 

Университеттің жастары үшін спортпен айналысу және салауатты өмір салтын 

ұстану үшін қолайлы жағдай жасалған. Студенттер сабақтан бос уақытта спорттың 

бірнеше түрі бойынша спорт залдары мен секцяларында тегін жаттыға алады. 

Бұл бағытта университеттің Спорт клубы белсенді жұмыс атқарады, олар салауатты 

өмір салты құндылықтарын қалыптастыру және насихаттаумен, студенттерді өздері 

таңдаған спорт түрлері бойынша қабілетін шыңдаумен, спорттық және сауықтыру 

шараларын ұйымдастыру, жастардың әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарға қатысуын 

ұйымдастыру жұмыстарымен айналысады. 

Университеттің спорт базасы – стандартты футбол алаңы, ұзындыққа секіруге 

арналған секторлары, граната лақту және жүрігуге арналған жол, бокс, гимнастика, күрес 

және тренажерлік залы бар көпқызметті стадион, заманауи спорттық жиһаздармен 

жабдықталған «Қарлығаш» және «Құлаге» туристік базасы.  

 

7) Әлеуметтік-мәдени орта және тұлғалық (жеке) шығармашылық қасиетті 

дамыту 

Қазіргі таңда университетте мамандар дайындау ең жоғары білім беру 

стандарттарына сай, әмбебаптық сипатқа ие, маманның кәсіби шеберлігі мен тұлғалық 

дамуының негізі ретінде түйінді құзыреттіліктерінің қалыптасуын қамтамасыз ететін 

болуы керек. 
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Университетте әлеуметтік өзара әрекет құзыреттіліктерін, белсенді өмірлік 

позициясын, жүйелі-әрекеттік сипаттағы азаматтық өзіндік сана, өзін-өзі ұйымдастыру 

және өзін-өзі басқару,   қалыптастыру  үшін қолайлы жағдай жасалған. 

Студенттердің әлеуметтік-мәдени ортада шығармашылық белсенділігін дамыту 

мәселелерімен Мәдени-көпшілік іс-шаралар бөлімі, Тәрбие және әлеуметтік жұмыс 

жөніндегі бөлім және Жастар орталығы айналысады.  

Студенттердің әртүрлі шығармашылық қабілеттерін шыңдау үшін төмендегідей 

құрылымдар қызмет етеді: 

- Қазақстан халықтарының ассамблеясы кафедрасы; 

- «Шағала» (халықаралық конкурстар жеңімпазы) және «Құлагер» бишілер 

ансамблі; 

- «Жас түлек» студенттер театры; 

- «Ілиястың сөз құлагерлері» пікірсайыс клубы; 

- «Алау», «Rise up», «Күш-жігер», «Аяла», «Қамқор» еріктілер клубы; 

- «Амиго», «Физмат», «Креатив»,  «Доллар» КТК командалары; 

- «Жас журналист» клубы;   

- «Мизам» әдеби клубы; 

- «New generation» интеллектуалды клуб; 

- «Жас Отан» жастар қанаты; 

- «Жасыл Ел» еңбек жасағы; 

- «Жас қыран» қоғамдық полиция көмекшілерінің бірлестігі; 

- «Ерлік» әскери-патриоттық клуб; 

- «Қызықты психология» клубы және т.б. 

 

 

8) Интернет және Wi-Fi-ға қолжетімділік 

Университет қуатты техникалық қамсыздандыруға ие –  50 мультмедиалық тақта 

және 1071 компьютер, оның ішінде  87-сі кітапхананың оқу залдарында, оқу 

корпустарында, жатақханаларда орналасқан және еркін қолжетімді. Университеттің 

барлық компьютерлерінде жаһандық Интернет желі еркін түрде қолжетімді, оның 

жылдамдығы 300 мб/с құрайды. Жылдамдығы 100 мб/с тегін WiFi қамтамасыз етілген.  

 

9) Оқу үдерісін цифрландыру 

Университетте оқу үдерісін цифрландыру, ақпараттандыру, автоманттандыру үшін 

заманауи аппараттық-бағдарламалық құралдар пайдаланылады. 

Университет қызметінің (білім беру, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбиелік) негізгі 

үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдармен қамтамасыз 

етілген және жабдықталған.  

Университеттің ақпараттық жүйелерді құрастыру және енгізу бөлімі төмендегідей 

бағдарламалық қамсыздандыруларды жасап, енгізген: «Қабылдау комиссиясы», 

«Білімгерлерді есепке алу және қозғалысын бақылау», «Пәннің оқу-әдістемелік кешені», 

«Пәнге тіркелу», «Сабақ кестесі», «Білімгерлер білім сапасын бақылаудың электронды 

журналы», «МАК/МКЕ», «Компьютерлік тестілеу», «Транскрипт», «Диплом қосымшасы», 

«Автоматттандырылған қашықтықтан оқыту жүйесі», «ЖМУ кітапхана қоры», 

«Қызметкерлерді басқару бөлімі», «Perco-20S қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке 

алу жүйесі» және т.б. 

Университеттің негізгі қызметтерін цифрландыру, автоматтандыру, 

оңтайландыруға, сондай-ақ оқудың әр кезеңінде жеке кабинет арқылы оқытушы мен 

білімгердің өзара әрекетін сапалы түрде қамтамасыз етуге  тиімді, тұтынушыларға 

бағытталған жаңа "Smart ZhetySU» платформасы әзірленді.  
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10) Баспа қызметі 

Жоғары оқу орнының сапалы және тиімді оқу және ғылыми қызметін сенімді 

баспалық қолдаусыз іске асыру мүмкін емес. Сондықтан оқу-әдістемелі құралдарды, 

ғылыми жұмыстар мен біліктілік арттыруға полиграфиялық өнім дайындау үшін 

университетте баспа бөлімі қызмет етеді.  

Университеттің баспа бөлімі – бұл кеңейтілген қызмет көрсету кешені мен өнімнің 

толық полиграфиялық циклын қамтиты заманауи баспа-полиграфиялық кешен. 

Университеттің ғылыми, оқу, әдістемелік, анықтамалық өнімдерін шығаруға 

бағытталған іс-шаралар кешені мен ұйымдастыру-техникалық жұмыстар университеттің 

өз материалдық-техникалық ресурстары базасында іске асады. Жұмысты қазіргі 

талаптарға сай орындау үшін барлық жағдайлар ажасалған. 

Баспа бөлімі кітап, брошюра, буклет, проспектілерді жоғары сапалы сандық түрде 

шығаруға арналған заманауи компьютерлік және баспа техникасымен қамтамасыз етілген. 

Баспа бөлімінің заманауи құрылғылары өте қысқа мерзімде жоғары сапалы бланкілік және 

полиграфиялық өнімдерді шығаруға мүмкіндік береді. 

Баспа бөлімі сонымен қатар ақпараттық-жарнамалық, имидждік-жарнамалық және 

презентацялық полиграфиялық өнімдерді (жылына 500-ге жуық аталым) шығарады.  
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4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ДАМУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралардың мазмұны 
Іске асыру 

мерзімі 
Жауаптылар 

Оқу-әдістемелік бағыт 

1  Өзекті пәндер бойынша оқу 

құралдарын дайындау (мемлекеттік 

және орыс тілдерінде)) 

2020-2021 

жж. 

 

Байтаева Г.Р.,  

Абильшаиков Н.Б., 

Кылышпаева Б.Х., 

Бекметова А.К., 

Аяжанова М.К., 

Султанова Г.С. 

2 Электрондық құралдарды әзірлеу және 

авторлық куәліктер алу 

2020-2021 

жж. 

 

Байтаева Г.Р.,  

Абильшаиков Н.Б., 

Кылышпаева Б.Х., 

Бекметова А.К., 

Аяжанова М.К., 

Султанова Г.С. 

Ғылыми-зерттеу бағыты 

1 БҒСБК базасының ғылыми 

журналдарындағы жарияланымдар 

2020-2021 

жж. 

ПОҚ 

2 Scopus, Web of Science мәліметтер 

қорының ғылыми журналдарында 

мақалалар жариялау  

2020-2021 

жж. 

 

ПОҚ 

Тәрбиелік бағыт 

1 Алматы облысының мәдениет, архивтер 

және құжаттама басқармасы 

өкілдерімен «Өлкетану – рухани 

жаңғырудың негізі» атты тақырыбына 

кездесу ұйымдастыру 

Қыркүйек-

қазан 

2020 

Байтаева Г.Р., 

 

2 «Құқықтық мәдениет – сыбайлас 

жемқорлықпен күрес» тақырыбында 

кураторлық сағаттар өткізу 

Қараша-

желтоқсан 

2020 

Байтаева Г.Р., 

 

Біліктілік арттыру 

1 Тіл курстары 2020-2021 

жж. 

 

Кыдырбаева Э.О.,  

Байтаева Г.Р., Сюбебаева 

Ж.К. – Pri-Intermediate 

Аяжанова М.К. – Elementari  

Султанова Г.С. – Elementari 

Бекметова А.К. – Elementari  

Мусина Т.С. – Pre-

Intermediate 

Кәсіптік бағдар жұмысы 

1 Өткізу мектептерінде кәсіби бағдар 

жұмыстарын Талдықорған қаласының 

және өңірдің (Квест-ойыны) 

Қаңтар-

наурыз 2020 

Байтаева Г.Р. 

Жұмыстың басқа да бағыттары 

1 "Жетісу" басқару мектебінде 

студенттердің қосымша кәсіби 

дайындығы» 

2020-2024жж. Байтаева Г.Р. 
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