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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1  Контекст 
Тіркеу нөмірі: 6В04100235 

Білім беру саласының коды және жіктелімі: 6В04 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі: 6В041 

Білім беру бағдарламасының тобы: В044 Менеджмент және басқару 

            Білім беру бағдарламасының атауы: 6B04101 – Экономика  

            БББ  түрі: әрекет етуші 

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

            Берілетін дәреже: 6B04101 – «Экономика» білім беру бағдарлама бойынша білім  

            бакалавры  

            Кредиттердің жалпы көлемі:240 академиялық кредит 

Типтік оқу мерзімі:4 жыл 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 
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 «21» желтоқсан 

2012 ж. № 12019969 лицензия негізінде іске асырылады. 

Аккредиттеу:  
1) Институционалды аккредиттеу: Білім беру сапасын қамтамасыздандыру 

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

ету мерзімі 22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж. 

2) AСQUIN халықаралық аккредиттеу агенттігі,  аккредитацияның әрекет ету мерзімі  

31.03.2015 ж. – 30.09.2020 ж.; 

Білім беру бағдарламының рейтингі: 

1) БСҚТҚА (НАОКО) – 3/5 ( 2019 ж.) 

2) АРТА (НААР) –7/7 (2018 ж.) 

3) «Атамекен» ҚР ҰКП –38/78 ( 49%) 

 

1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ҚР жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

Миссия: Ұлттық және халықаралық деңгейде сапалы білім беруді, оқыту мен 

зерттеулерді қамтамасыз ету жолымен қоғамның инновациялық дамуының қозғаушы күші 

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  

 1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

Экономика сұраныстарына сәйкес еңбек нарығын зерттеу: 

 «Экономика» мамандығы өзінің әмбебаптығына байланысты еңбек нарығында 

сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Индустрияландыру, цифрлық технологияларды енгізу 

және жаһандық сын-қатерлердің әсері жағдайында экономикадағы құрылымдық өзгерістер 

іргелі дайындығы, талдамалық дағдылары және кәсіпкерлік қабілеті бар жаңа үлгідегі 

экономикалық бейіндегі мамандарға деген қажеттілікті азайтады. Экономика және еңбек 

нарығы құрылымын, жұмыс берушілердің біліктілік талаптарын ескере отырып, білім беру 
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бағдарламасының өзектілігі сала, аймақ және кәсіпорын экономикасы саласында жоғары 

білікті мамандарды даярлау міндетін жүзеге асыруға ықпал етеді. 

Негіздеме: 

Білім беру бағдарламасы 6B04101– «Экономика» салалар, аймақ және кәсіпкерлік 

экономикасы саласында іргелі білімі, қолданбалы дағдылары, креативті ойлауы және 

аналитикалық қасиеттері бар, экономиканың, еңбек нарығының қазіргі құрылымына және 

жұмыс берушілердің сұраныстарына сай жоғары кәсіби мамандарды даярлауға бағытталған. 

Бағдарлама қазіргі заманғы экономикалық ғылымдар саласында, экономика-

математикалық цикл пәндері, ақпаратты өңдеудің заманауи технологиялары, статистика, 

қаржы, кәсіпкерлік, бизнес – аналитикалық пәндер, қолданбалы пәндер бойынша 

студенттердің белсенді ғылыми-практикалық жұмысымен үйлескен іргелі дайындықты 

қамтамасыз етеді. 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі  экономикалық қызметтің аймақтық 

және салалық құрамдастарын терең зерделеу, кәсіпкерлікті ұйымдастырудың бірегей 

дағдыларын меңгеру, кәсіпорын деңгейінде бизнес-процестердің мазмұнын түсіну 

және шаруашылық жүргізуші субъектілерде туындаған қиындықтарды шешу үшін 

аналитикалық сипаттағы құзыреттерді пайдалану болып табылады. Траекториялар 

бойынша экономикалық дайындықты тиімді жүзеге асыру түлектерге тиімді 

шаруашылық, аналитикалық және басқару қызметін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді, бұл еңбек нарығында олардың бәсекеге қабілеттілігінің жоғары деңгейін 

негіздейді. 

Білім беру бағдарламасының өзектілігі оқу траекториясын оңтайлы таңдауға 

негізделген, бұл түлектердің бәсекеге қабілеттілігінің жоғары деңгейін және фирмаларда, 

ұйымдарда, мемлекеттік мекемелерде, бизнес - құрылымдарда жұмысқа орналасу 

мүмкіндіктерін едәуір жоғарылатады. 

Осыған орай, білім беру бағдарламасы аясында екі білім беру траекториялары 

бөлінген: 

1) А траекториясы –  «Кәсіпорын және кәсіпкерлік экономикасы»- траектория 

қазіргі заманғы кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметіне бастамашылық жасауға, 

жоспарлауға және талдауға, өз бизнесін құру және басқару бойынша қолданбалы дағдыларға 

ие бизнес-процестерді оңтайландыруға қабілетті білікті мамандарды даярлауға бағытталған. 

2) В траекториясы – «Сала және аймақ экономикасы» - траектория салалардың 

даму ерекшеліктерін саралауға, олардың арасындағы функционалдық байланыстарды 

анықтауға, салалық кешендердің тиімділігін бағалауды, сондай-ақ өңірлердің ел 

экономикасына қосқан үлесіне салыстырмалы талдау жүргізуге, нәтижелерді түсіндіруге 

және өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын негіздеуге қабілетті экономика 

бакалаврларын дайындауға бағытталған.  

Білім беру бағдарламасының мақсаты - салалар, өңірлер мен кәсіпорындарды 

ұйымдастыру, жоспарлау, басқару және талдау бойынша жүйелі білімі мен құзыреттілігі бар, 

мемлекеттік мекемелердің, коммерциялық және коммерциялық емес құрылымдардың 

қызметін бағалауға, әлеуметтік-экономикалық процестерді болжауға қабілетті және 

кәсіпкерлікті ұйымдастыру бойынша дағдылары бар, жалпы және кәсіби мәдениеті мен 

әлеуметтік бейімделуі жоғары экономика саласында жоғары білікті мамандар даярлау. 
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Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

 А Траекториясы В Траекториясы 

Кәсіби қызмет 

саласы 

Профиль экономика саласында 

білікті мамандарды дайындауға 

және бизнес-процестерді талдау 

және фирмалардың болашақ 

тәуекелдері мен даму 

мүмкіндіктерін бағалау үшін 

экономикалық-математикалық 

модельдерді құру мәселелерінде 

құзыретті кәсіпорындардың 

қызметін ұйымдастыруға 

бағытталған. Сондай-ақ бейін 

шеңберінде кәсіпкерліктің 

практикалық дағдылары 

қалыптасады, оларды қолдану өз 

ісін құру мен табысты 

басқарудың алғышарттарын 

жасайды. 

Профиль салалық және өңірлік 

даму ерекшелігі мәселелерінде 

құзыретті, әлеуметтік-

экономикалық процестерді 

талдайтын, функционалдық 

байланыстарды анықтайтын 

және даму параметрлерін 

бағалайтын білікті, бәсекеге 

қабілетті мамандарды кешенді 

және сапалы даярлауды 

қамтамасыз етуге бағытталған.  

Бұл ретте түлектер өңірлердің 

экономикасын және салалық 

нарықтарды болжау және 

жоспарлау саласында 

тереңдетілген кәсіптік 

даярлыққа ие болады. 

 

Кәсіби қызмет 

объектілері 

Бітірушілердің кәсіби 

қызметінің объектілері:  

- экономика саласындағы кез 

келген ұйымдық-құқықтық 

нысандағы ұйымдар 

(коммерциялық, 

коммерциялық емес, 

мемлекеттік, муниципалдық)  

- мемлекеттік және жергілікті 

басқару органдары; 

кәсіпорындар мен 

ұйымдардың өндірістік-

экономикалық және 

жоспарлы-экономикалық, 

әлеуметтік-басқару және 

маркетингтік, қаржы-талдау 

қызметтері; сыртқы 

экономикалық қызмет 

бөлімшелері;  

- ғылыми-зерттеу мекемелері 

және орта буын оқу орындары  

- кәсіпкерлік құрылымдар. 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің 

объектілері:  

әр түрлі салалар мен меншік 

нысанындағы ұйымдардың 

экономикалық және талдау 

қызметтері; 

 мемлекеттік және жергілікті билік 

органдары; 

 жергілікті басқару органдары 

(аудандардың, қалалардың, 

облыстардың әкімдіктері) және 

атқарушы органдардың 

аппараттары 

 ұлттық мемлекеттік және жеке 

компаниялар 

 экономика инфрақұрылымының 

объектілері 

 академиялық және ведомстволық 

ғылыми-зерттеу ұйымдары; 

 орта және кәсіптік білім беру 

жүйесі мекемелері 

 бейінді министрліктер мен 

ведомстволар 

 

Кафедра филиалы  ЖШС "Қайнар-АКБ» «ТалдыкорганВнештранс» ЖШС 

Практика 

базалары 

ЖШС «Қайнар-АКБ» 

«Уыз Май Industry» 

«Болашақ бастау»  ЖШС 

«Казаинстрах» АҚ 

ЖШС«ТалдыкорганВнештранс» 

 ЖШС Алматы облысы 

бойынша «Даму» Қоры  АҚ 

Аймақтық филиалы Алматы 
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Алматы облысының экономика 

және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы, Алматы облысының 

кәсіпкерлік және индустриялық-

инновациялық даму басқармасы 

«Атамекен» ҰКП Алматы 

облысы бойынша филиалы 

Аймақтық филиалы Алматы 

облысының ауыл шаруашылығы 

басқармасы 

облысының ауыл 

шаруашылығы басқармасы 

Алматы облысының экономика 

және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы, Алматы облысының 

кәсіпкерлік және индустриялық-

инновациялық даму басқармасы 

Академиялық 

ұтқырлық 

Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университеті (Украина 

Республикасы), Жоғары Экономика мектебі (Прага) 

академиялық ұтқырлық бойынша оқу мүмкіндігі. Эстония, 

Таллин қаласы Таллин университеті Верхнесилезкий 

экономикалық университеті В. Корфантой атындағы, М. В. 

Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті Варна 

және т. б. экономикалық университеті. 

 

 

1.4 Түлектің белгілері:   

- 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. 
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Оқыту нәтижелері: 

ОН 1 –Қазақстан қоғамының өзекті мәселелері бойынша әлеуметтік -саяси ғылымдар 

саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде елдің саяси, экономикалық және 

рухани жаңғыруының болып жатқан процестері контекстінде белсенді әлеуметтік 

ұстанымды көрсете алады.  

ОН 2 – базалық, бейінді және қолданбалы ғылымдар саласындағы терең білім негізінде 

жүйелі экономикалық ойлауды көрсетеді, қазіргі экономикалық құбылыстар мен 

процестердің мәні мен логикасын түсінеді. 

ОН3 – құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортадағы әлеуметтік - 

экономикалық құбылыстар мен процестерді ашуға инновациялық тәсілдерді қолдана 

және бағалай алады. 

ОН 4 – әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика деректерін қолданады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің үрдістері мен 

өзгерістерін анықтайды.  

ОН5 –  ҚР макроөңірлерінің даму ерекшелігін анықтайды, өңірлердің ел экономикасына 

қосқан үлесіне салыстырмалы талдау және бағалау жүргізеді, әлемдік шаруашылық 

процестерге бағдарланады және ел экономикасы үшін жаһандық сын-қатерлерді айқын 

көрсетеді. 

ОН6 – кәсіпкерлік субъектісін ұйымдастыру алгоритмін қолданады, фирмалар мен 

кәсіпкерлердің бизнес-жоспарларын әзірлейді, бизнес-процестерді модельдеу және 

оңтайландыру үшін бәсекелестік ортаны талдайды. 

ОН7 – даму мүмкіндіктері мен проблемаларын анықтау мақсатында кәсіпорын мен ұйымның 

қаржы-шаруашылық қызметіне кешенді талдау және диагностика жүргізеді, тұрақты дамуға 

қол жеткізу нұсқаларын ұсынады. 

ОН8 – салалар, өңір деңгейінде процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістемесін қолданады 

және даму перспективаларын айқындайды. 

ОН 9 – басқарушылық шешімдердің ұсынылатын нұсқаларын әзірлейді, саланың, 

фирмалардың, өңірдің және кәсіпкерлердің даму стратегиясын жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды тұжырымдайды. 

ОН10 – инвестициялық жобалардың тиімділігі мен пайдалылығын бағалайды, кәсіпорынды 

дамытудың инновациялық нұсқаларын ұсынады, еңбекті талдау мен нормалаудың оңтайлы 

әдістерін, сондай-ақ еңбекті ұйымдастыру нысандарын таңдайды. 

ОН 11 – фирмалар мен ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін талдайды, сыртқы 

экономикалық мәмілелерді жүргізеді, қажетті құжаттарды дайындайды, келіссөз процесінде 

фирманың позицияларын қорғайды және мәселелерді шешудің нұсқаларын ұсынады, басқа 

қызметтермен және мамандармен байланыс жасайды. 

ОН12 - процестерді, олардың арасындағы функционалдық байланыстарды болжайды, 

стандартты эконометриялық үлгілерді құру тәсілдерін синтездейді және кәсіби ортада 

аналитикалық және зерттеу есептерін шешу үшін экономикалық-математикалық модельдеу 

дағдыларын қолданады. 
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ББ түлегінің құзыреттіліктері:  

ТҚ1 – Әлеуметтік-саяси ғылымдар саласында іргелі білім мен дағдыларды меңгерген, 

көптілді ортада коммуникацияға қабілетті кең ой-өрісі болады; 

ТҚ2 – микроэкономикалық, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі экономикалық 

категориялардың, заңдардың, процестердің мәні мен экономиканың даму заңдылықтары 

туралы базалық білімі бар. 

ТҚ3 –  нарықтардың, фирмалардың, үй шаруашылықтарының және ұлттық 

экономиканың жүйе ретінде жұмыс істеу механизмін талдау әдістерін меңгерген, 

макроэкономикалық мәселелердің мәнін түсінеді және ағымдағы жағдайды бағалау 

тәсілдерін меңгерген, басқару әдістерін, маркетингтік стратегияны түсінеді, талдау 

және бағалау үшін статистикалық  тәсілдерді қолданады.  

ТҚ4 – экономиканың салалық құрылымын талдау және ҚР макроөңірлерін аудандастыру 

принциптері бойынша дағдыларға ие, өңірлердің позицияларын және олардың 

байланыстарын анықтайды, ел мен өңірдің инновациялық даму басымдықтарын талдайды. 

ТҚ5 – ел өңірлері мен салаларының әлеуметтік-экономикалық жағдайын 

сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштерді есептей алады, табиғи, 

саяси, әлеуметтік және экономикалық факторлардың әсерін құрылымдайды .   

ТҚ6 – экономиканы жаңғырту жағдайында кәсіпкерлікті дамыту мен оны табысты 

ұйымдастырудың рөлі мен тетіктерін түсінеді, мемлекеттік қолдау шараларына 

бағдарланады, инновациялық кәсіпкерлік нысандарын жіктейді.  

ТҚ7 – салалар экономикасына және салалық нарықтар жүйесіне әртүрлі 

факторлардың әсерін анықтайды, сыртқы экономикалық факторлардың әсерін 

талдайды, индустриялық аймақтардың даму мәнін түсінеді.  

ТҚ8 – кәсіпорынның өндірістік, инновациялық, сыртқы экономикалық инвестициялық 

қызметін ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген, кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін есептеу әдістемесін қолданады, өндірісті оңтайландыру бағыттарын 

анықтайды. 

ТҚ9 – бизнес-үдерістерді талдау және инвестициялық және инновациялық 

жобаларды құру тәсілдерін біледі, кәсіпорынның шаруашылық, қаржылық, еңбек 

және ұйымдастырушылық қызметін диагностикалау әдістерін қолданады және 

қызметтің тиімділігін арттыру және қызметкерлердің уәждемесі бойынша ұсыныстар 

әзірлеуге дайын болады. 

ТҚ10 – экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы міндеттерді шешудің 

және әр түрлі салалар мен аймақ, ел кәсіпорындарының экономикасын талдау үшін 

экономикалық-математикалық модельдерді қолдану бойынша практикалық 

дағдыларына ие болады. 

ТҚ11 – кәсіпорындардың, салалар мен өңірдің басқару қызметінің барлық спектрі 

бойынша жоспарлау және болжау тетіктерін ұсына алады және кәсіби қызметте 

қолдану бойынша қолданбалы дағдыларға ие болады.  

ТҚ12 – жұмыс процесін ұйымдастыру дағдыларын меңгерген, кәсіби ортада 

стандартты емес жағдайлар туындаған кезде кәсіби өсудің және креативті тәсілдерді 

іздеудің маңыздылығын түсінеді.  
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ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен 

арақатынасының матрицасы 

 

 ОН1                      ОН2                        ОН3                    ОН4                 ОН5                    
 

ОН 6                         ОН 7              ОН8               ОН9                        ОН

10                   

ОН 

11                     

ОН

12                     

ТҚ1 + + +          

ТҚ2   +          

ТҚ3    +      +  

 
 

ТҚ4    +   +  + 

 

  + 

ТҚ5     + +     +  

ТҚ6         + +   

ТҚ7      +  +  +   

ТҚ8     + +     +  

ТҚ9       +     + 

ТҚ10        +   +  

ТҚ11   +   +       

ТҚ12          +  + 

 

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі: 

- «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриалды -инновациялық даму 

басқармасы» ММ 

- «Кербұлақ ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ  

- "Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты "ММ»  

- «Талдықорған қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ  

- «Талдықорған қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарла у» 

бөлімі ММ 

- «Қайнар-АКБ» ЖШС  

- «Талдықорған қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі» ММ 

-  Жастарға қызмет көрсету орталығы (Талдықорған қаласы)  

- «ШАҒАЛА» ЖШС шаруашылық қызмет бойынша экономист  

- Көксу аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 

- Алматы облысы Сарқан ауданының жұмыспен қамту орталығы  

- «Талдықорған қаласының жұмыспен қамту орталығы» мемлекеттік мекемесі  

-Талдықорған қаласының" Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі " АҚ  
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        2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1   Модульдердің сипаттамасы 

 

Модул

ь № 

Модуль атауы 

және коды 

Пән атауы және №  Ак. 

кре

дит

-

тер 

Пән 

цикл

ы 

Пән бекітілген 

кафедра 

1 
ӘГ-1 «Әлеуметтік-

гуманитарлық» 

1) Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

25 

ЖБП 
Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

2)Философия ЖБП 

Жалпы 

университеттік 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы/ 

3) Әлеуметтік-саяси 

білімдер модулі 

(әлеуметтану, 

мәдениеттану, 

саясаттану, психология) 

ЖБП 

Жалпы 

университеттік 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы/ 

Педагогика және  

психология 

кафедрасы 

4) Қоғамтану білімі 

(пәнаралық курс) 
ЖБП 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

5) Денешынықтыру ЖБП 
Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

2 

 

АК-2   

«Ақпарттық- 

коммуникативтік» 

1)Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

35 

ЖБП 

Математика және 

информатика 

кафедрасы 

1) Экономика және 

бизнестегі  сандық 

технологиялар қолдануы 

2) Кестелік 

процессорлардағы 

қаржы-экономикалық 

есептеулер 

БП 

Математика және 

информатика 

кафедрасы 

2) Кәсіби бағытталған 

шет тілі  

БП Экономика және 

сервис кафедрасы 

1) Қазақ (орыс) бизнес-

тілі 

2)  Академиялық 

(ағылшын)тілі 

БП Экономика және 

сервис кафедрасы 

3) Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

БП Экономика және 

сервис кафедрасы 

4) Шетел тілі ЖБП 

Жалпы 

университеттік 

шетел тілдері 

кафедрасы 

3) Қазақ (Орыс) тілі ЖБП Қазақ тілі мен 

http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=zhalpy-universitettk-shetel-tlder-kafedrasy
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=zhalpy-universitettk-shetel-tlder-kafedrasy
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=zhalpy-universitettk-shetel-tlder-kafedrasy
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=zhalpy-universitettk-shetel-tlder-kafedrasy
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әдебиеті 

кафедрасы/ 

Журналистика 

және филология 

кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 БЭ-3 Базалық 

экономика 

 1) Қазіргі экономикалық 

тұжырымдамалар 

2)Экономикалық тарих  

 

41 БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

1) Экономика 

қағидалары және 

кәсіпкерлік 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

2)Микроэкономика Экономика және 

сервис кафедрасы 

3)Макроэкономика Экономика және 

сервис кафедрасы 

4) Бухгалтерлік есеп 

және қаржы 

Қаржы кафедрасы 

бухгалтерлік есеп 

және қаржы 

5)Маркетинг және 

менеджмент негіздері 

Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы 

6)Өндірістік сала 

экономикасы 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

 

 

 

 

4 
ЭММ-4  

Экономико-

математикалық 

модуль 

 

1) Экономикадағы 

математика 

21 

КП 
Экономика және 

сервис кафедрасы 

2) Мәліметтерді талдау 

және экономиканы 

болжамдау 

КП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

Экономикалық 

статистика 

 

БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

1) Эконометрика 

2) Қаржылық 

математика 

БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

 

 

 

5 ЭСЭА-5  

Экономиканың 

сыртқы 

экономикалық 

аспектісі 

1) Халықаралық 

экономика 

2)  Жаһандық 

экономикадағы 

Қазақстан 

13 БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

 1) Кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметі 

2)  Халықаралық бизнес 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

Оқу іс- тәжірибесі Экономика және 

сервис кафедрасы 

 

 

 

6 

ФЭК-6 Фирма 

экономикасы және 

кәсіпкерлік 

1) Кәсіпорын 

экономикасы 
21 

БП 
Экономика және 

сервис 

2) Еңбек экономикасы 

және нормалау 
БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 
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1) Қазақстан   және       

әлемдік тауар нарығы         

2) Интеграциялық 

үдерістер экономикасы 

БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

1) Кәсіпорын қызметін 

экономикалық талдау                   

2) Инновациялық 

кәсіпкерлік 

КП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

 

 

7 

 

СЭ-7 Салалар 

экономикасы 

 

1) Аграрлық экономика 

және бизнес 

2) Мемлекеттік сектор 

экономикасы 

13 БП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

1)Ұлттық экономика 

2)Институционалды 

экономика  

 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

Кәсіптік іс-тәжірибе Экономика және 

сервис кафедрасы 

 

 

 

8 

ФНБА-8  

Фирмалар мен 

нарық бизнес-

аналитикасы 

1) Кәсіпорын құнын 

экономикалық бағалау 

және басқару 

2) Экономикалық 

бағалау және 

кәсіпорынның құнын 

басқару 

15 КП 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

1) Өндірісті 

ұйымдастыру 

2) Салалық нарық 

экономикасы 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

1) Кәсіпорын 

тәуекелдерін талдау 

және басқару 

2) Жобалық талдау 

Экономика және 

сервис кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

ЭЖБ-9 

Экономикадағы 

жоспарлау және 

болжау 

 1) Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау және болжау 

2) Аймақтық жоспарлау 

және болжау 

10 КП 

Экономика және 

сервис 

1)Баға және баға 

белгілеу  

2) Фирмалардың 

инвестициялық және 

инновациялық қызметі 

Экономика және 

сервис 

Өндірістік іс- тәжірибе 13 КП 
Экономика және 

сервис 

Диплом алдындағы іс- 

тәжірибе 
5 КП 

Экономика және 

сервис 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

12 КП 
Экономика және 

сервис 
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2.2 Пәндер бойынша мәлімет 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 

сөз) 

Кредит 

саны 

Қалыптас

атын 

оқыту 

нәтижелер

і (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 

ОН2 

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 
ОН1 

ОН2 

3 

Ақпараттық-

коммуникативтік 

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 ОН2 

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 өзара 

әрекет ақпараттық толықтыру, ықпалдасу 

және зерттеу тәсілдерінің әдістемелік 

8 
ОН1 

ОН2 
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біртұтастығы қағидаларының негізінде 

іске асады. 

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.   

5 ОН2 

6 Шетел тілі 

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген 

ұлттық деңгейлік моделіне сәйкес 

А2, В1, В2 деңгейлерін (Шетел тілдерін 

меңгеру деңгейінің жалпы еуропалық 

шкаласы) меңгеруге бағытталған, шетел 

тілдерін оқыту мен күнделікті тұрмыста 

және кәсіби қызметте тәжірибелік 

меңгертудің заманауи үрдістерін 

қамтиды. 

5 ОН2 

7 Дене шынықтыру 

Дене шынықтыру мәдениеті мен 

спорттың ерекшеліктерін зерттейді. Дене 

шынықтыру мәдениеті сабағының оқу 

және оқудан тыс уақыттағы негізгі 

кезеңдерін қарастырады. Салауатты өмір 

салтын, студент тұлғасын, оның 

физикалық жетілдірілуі мен өзін-өзі 

реттеуін қалыптастыруға бағытталған.                                                                                                                               

2 ОН2 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

ЖОО компоненті/ Таңдау компоненті 

8 
   Қоғамтану білімі 

(пәнаралық курс) 

Қазақстандық конституциялық, 

әкімшілік, азаматтық, қаржы, 

қылмыстық, процессуалды, еңбек, 

кәсіпкерлік, экологиялық құқықтық 

институттар мен оның негізгі салаларын 

сипаттайды.  Көшбасшылық қасиет пен 

инновациялық әрекет дағдысын 

қалыптастыру мәселлерін қарастырады. 

Көшбасшының өз қызметінің 

құрылымына инновациялық үдеріс 

нәтижесінде туындаған өзгерістерді 

енгізу қабілетін қалыптастыруға 

бағытталған. 

5 

 

 

ОН4 

 

 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

 

 

 

 

 

Микроэкономика 

Нарықтық механизм принциптерін 

сипаттайды; бәсекелестіктің әр түрлі 

нысандарын (жетілдірілген және 

 

 

 

ОН1 

ОН3 

ОН4 
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9 

жетілдірілмеген) түсінуге; нақты 

нарықтық құбылыстар мен модельдерін 

сипаттау және талдау үшін 

микроэкономика теориясының түсініктерін 

пайдалануға; нарықтық ерекшеліктерді 

сипаттауда модельдер құру машықтығына; 

классикалық микроэкономикалық 

модельдермен байланысты проблемаларды 

шешуге үйретеді. 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

Бухгалтерлік есеп 

және қаржы 

 

 

 

 

Қаржы әдіснамасы, қаржылық 

қатынастардың ерекшелігі, қаржы 

жүйесінің салалары мен буындарының 

құрамы және әр түрлі меншік 

нысанындағы ұйымдар қызметінің 

бухгалтерлік есебін ұйымдастыру, басқару 

шешімдерін қабылдау үшін есептік 

ақпаратты пайдалану бойынша теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды 

қамтиды. 

5 
ОН8 

ОН11 

11 
Менеджмент және 

маркетинг негіздері 

Менеджмент пен маркетингтің теориялық 

негіздері мен концепцияларын зерттейді; 

басқару мазмұнын қарастырады және 

классикалық менеджмент негіздерін 

меңгеруге мүмкіндік береді, басқару 

принциптері, функциялары мен процестері 

туралы білім кешенін қалыптастырады, 

басқару қызметінің түрлерін жүзеге 

асырудың және басқару жүйелерін 

талдаудың нақты дағдыларын әзірлейді. 

6 
ОН6 

ОН9 

 

 

 

 

 

12 
Макроэкономика 

Қазіргі макроэкономикалық 

тұжырымдамалар мен модельдерді, макро 

деңгейіндегі әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстарды сипаттайды; 

бюджеттік-салық, несие-ақша және 

Инвестициялық саясат, жұмыспен қамту, 

табыс саласындағы саясат саласындағы іс-

шаралардың мазмұны мен мәнін; 

ағымдағы макроэкономикалық 

мәселелерін қарастырады. 

5 
ОН5 

 ОН9 

13 
Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Пән студенттерді кәсіби қызметтің 

міндеттерін шешу үшін ауызша және 

жазбаша түрде қазақ (орыс) тілдерінде 

коммуникацияға дайындайды. Студенттер 

салық-бюджеттік және ақша-несие 

қатынастары саласындағы 

терминологияны қазақ (орыс) тілдерінде 

оқиды 

5 ОН12 

14 
Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

Пән студенттерді кәсіби қызметтің 

міндеттерін шешу үшін ауызша және 

жазбаша түрде ағылшын тілінде 

коммуникацияға дайындайды. Студенттер 

салық-бюджеттік және ақша-несие 

5  ОН12 
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қатынастары саласындағы ағылшын 

тіліндегі терминологияны, сондай-ақ 

ағылшын тілінің сөйлеу қызметінің төрт 

түрін меңгереді. 

 

 

 

15 Кәсіпорын 

экономикасы 

Кәсіпорынның шаруашылық жүргізуші 

субъект ретінде жұмыс істеу принциптері 

мен заңдылықтары туралы теориялық 

білімді, оның қызметінің экономикалық 

көрсеткіштерін есептеудің практикалық 

дағдыларын игеруді және оларды кәсіби 

қызметке дайындауға мүмкіндік беретін 

құзыреттілікті қалыптастыруды қамтиды. 

5 ОН5, ОН8 

 

 

 

 

16 
Еңбек экономикасы 

және нормалау 

Адам ресурстарын басқару саласында 

теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды, еңбек әлеуетін ұтымды 

пайдалануды, шаруашылық жүргізудің 

нарықтық жағдайларында болып жатқан 

нақты процестерді және еңбектің 

халықаралық стандарттарын ескере 

отырып, әлеуметтік – еңбек қатынастарын 

қалыптастыру мен реттеуді үйренеді. 

5 

ОН8,  

ОН11 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Экономикалық 

статистика 

Экономикалық қызметтің әртүрлі 

деңгейлерінде (шаруашылық жүргізуші 

субъектілер, экономикалық қызмет 

салалары мен түрлері, аймақтар және 

Ұлттық экономика деңгейінде) өтетін 

әлеуметтік-экономикалық үдерістерге 

кешенді статистикалық зерттеулер жүргізу 

әдістерін зерттейді. Экономиканың түрлі 

салаларындағы статистика 

көрсеткіштерімен, оларды есептеу 

әдістемесімен және талдаудың негізгі 

бағыттарымен таныстырады. 

5 
ОН4, 

ОН11 

 

 

 

 

 

18 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

принциптері 

Экономиканың заңдылықтары мен 

принциптерін, экономикалық жүйенің 

жалпы қызмет ету сипатын, кәсіпкерліктің 

теориялық негіздерін, экономика 

саласындағы кәсіпкерліктің 

ерекшеліктерін, экономикалық бағалау 

мен әлеуметтік тиімділікті, экономикалық 

кеңістіктегі кәсіпкерліктің орнын 

зерттейді. 

8 ОН10 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

 

 

19 

 

Экономика мен 

бизнестегі сандық 

технологиялар 

Сандық экономиканың қазіргі заманғы 

трендтерін және бизнес-модельдерді 

сандық трансформациялаудың  

ерекшеліктерін зерттейді; сандық 

технологияларды іс жүзінде қолдануды 

сипаттайды; технологиялық және 

экономикалық серпіліс идеологиясын 

қамтиды; экономиканың түрлі 

 

5 

 

ОН7 

ОН9 



І. ЖАНСҮГІРОВ атындағы ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  

Құқық және экономика факультеті 

салаларында оларды енгізу мысалдарын; 

сандық көшбасшылықтың жаңа 

концепцияларын қарастырады. 

20 

Кестелік 

процессорлардағы 

қаржы-

экономикалық 

есептеулер 

Ақпаратты алудың, сақтаудың, қайта 

өңдеудің негізгі әдістері, тәсілдері мен 

құралдарының практикалық тәсілдерін, 

сондай-ақ ақпаратты басқару құралы 

ретінде электрондық кестелермен жұмыс 

істеу дағдыларын, студенттердің MS 

Excel электрондық кестелерінің арнайы 

экономикалық мүмкіндіктері арқылы 

кәсіби бағытталған есептерді шешудің 

практикалық тәжірибесін алуын 

қарастырады. 

5 
ОН7 

 ОН9 

21 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

Қазақ (орыс) 

бизнес-тілі 

Кәсіби және іскерлік қарым- қатынастың 

заманауи әдістері мен құралдарын, кәсіби 

сөйлеу мәдениетін зерттейді, 

студенттердің мамандық туралы 

энциклопедиялық және 

интеллектуалдық- мәдени мәліметтермен 

білімдерін байытады, қызметтік- іскерлік 

әңгімелесулерді, келіссөздерді қалай 

дұрыс жүргізу, ресми қызметтік- іскерлік 

құжаттарды рәсімдеу әдістерін 

қарастырады. 

5 
ОН12 

  

22 

 

 

  

 

Академиялық 

(ағылшын)тілі 

Кәсіби қызмет саласында ақпаратты 

жинау, сақтау және өңдеудің заманауи 

әдістерін қарастырады, нақты 

міндеттерді шешу үшін материалды 

жинау әдістерін меңгереді. Академиялық 

мақсаттар үшін тілді оқыту пәні 

Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: 

тілдік этикет, академиялық ортадағы 

тілдік мінез-құлықтың ұлттық-мәдени 

ерекшеліктері туралы түсініктерді 

қалыптастыру болып табылады. 

5 
ОН12 

  

23 

 

 

 

  
Эконометрика 

Микро және макродеңгейде әртүрлі 

модельдерді құрудың, талдаудың, 

болжаудың эконометриялық әдістерін 

қолдануды сипаттайды. Қазіргі заманғы 

экономикалық талдау әдістерін, қазіргі 

даму теориясына негізделген 

экономикалық құбылыстарды 

қарастырады. 

 

 

 

5 ОН7 

 

24 

 

 

 

Қаржылық 

математика 

Кез- келген кредиттік немесе 

коммерциялық операциялардың негізгі 

өзара байланысты параметрлерін 

(салымдардың, кредиттердің мөлшері 

мен мерзімдері, олар бойынша пайыздық 

мөлшерлемелер); осы параметрлер 

арасындағы сандық арақатынастар 

туралы білім алу және олардың негізінде 

 

 

 

 

5 

ОН7 

 



І. ЖАНСҮГІРОВ атындағы ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  

Құқық және экономика факультеті 

белгілі бір қаржылық нәтижелер алу 

жолдарын қарастырады. 

 

 

 

 

25 
Қазіргі 

экономикалық 

тұжырымдамалар 

Оқушылардың кәсіби ой-өрісінің 

дамуын, тез өзгеретін жағдайда табысты 

жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

экономикалық ойлау мәдениеті мен 

дағдыларын қалыптастыруды 

сипаттайды. Қазіргі экономикалық 

концепцияларды, экономикалық 

ғылымның даму сабақтастығы мен 

логикасы, заманауи экономикалық 

көзқарастар мен ұсыныстардың пайда 

болуы, мәні мен маңызы туралы 

түсініктерді зерттейді. 

 

 

 

  

  

 

     6 

 

ОН1 

ОН4 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Экономика тарихы 

 

 

 

Соғыстан кейінгі жылдардағы елдердің 

экономикалық қайта өрлеуін және 

олардың ерекшеліктерін; экономикалық 

өсу саясатын, оның теориялық негіздері 

мен елдер бойынша іс жүзінде іске 

асырылуын; аралас экономиканы, оның 

модельдері мен ерекшелігін; ХХ ғ.сексен-

тоқсаныншы жылдардағы жалпы әлемдік 

экономикалық стратегияның 

ерекшеліктерін; нарықтық 

инфрақұрылымды қалыптастыру, әлемдік 

қоғамдастық қалыптасуының 

перспективалы жолы ретінде 

экономикалық жүйенің тұрақты дамуын 

зерделейді. 

6 ОН4 

 

 

 

 

 

27 
Аграрлық 

экономика және 

бизнес 

Кәсіпкерлік және агробизнес практикасы, 

қазіргі заманғы кәсіпкерлік принциптері, 

аграрлық бизнестің пайда болу және 

жабылу себептері, сондай-ақ 

кәсіпкерлікті дамыту үшін қажетті 

жағдайларды зерделеу; ауыл 

шаруашылығы және қайта өңдеу 

салаларында Өндірісті тиімді 

ұйымдастыру негізінде аграрлық бизнес 

бойынша негізгі теориялық білім мен 

практикалық шеберлікті меңгеру 

мәселелерін қарастырады. 

5 ОН1, ОН5 

 

 

 

 

28 Мемлекеттік сектор 

экономикасы 

Экономиканың мемлекеттік секторының 

жұмыс істеу негіздерін, оның 

экономикалық жүйедегі рөлін, оның 

функцияларын, басқару әдістерін, 

ресурстарды тарту көздерін және 

пайдалану бағыттарын, нарықтық 

қатынастар жағдайында мемлекеттің 

экономикалық өмірге қатысуының 

себептерін, формаларын, механизмдері 

және салдарын зерттейді. 

 

 

5 

 

 

ОН11 

 Халықаралық Әлемдік шаруашылық, оның әлеуеті, 5 ОН12 
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Құқық және экономика факультеті 

 

 

 

29 

экономика жұмыс істеу механизмі, үрдістер мен 

проблемалар туралы түсініктерді 

зерттейді; Халықаралық экономикалық 

қатынастардың нысандары мен 

эволюциясы туралы теориялық 

білімдерді және халықаралық 

экономикалық қатынастардағы кешенді 

құбылыстарды талдау дағдыларын 

қалыптастырады. 

 

 

 

 

 

 

30 
Жаһандық 

экономикадағы 

Қазақстан 

Жаһандану ұлттық экономикалардың 

дамуына, әлемдік шаруашылықпен тиімді 

өзара қарым-қатынасты қалыптастыруға; 

Қазақстан экономикасының әлемдік 

экономикалық процестердің қазіргі 

заманғы жүйесіне қосылуына ықпал 

ететін артықшылықтарын және 

халықаралық экономикамен өзара іс-

қимыл перспективаларын қарастырады. 

Қазақстанның өңірлік интеграциялық 

құрылымдармен өзара қарым-

қатынасының қазіргі жағдайын зерттейді. 

5 
ОН1 

ОН4 

 

 

 

 

 

31 
Институционалды 

экономика 

Институционалды экономика 

экономикалық құбылыстар мен 

процестерді қарастырады. 

Институционалды экономика 

экономиканың жұмыс істеу принциптері 

мен заңдары туралы терең түсінік 

қалыптастырады; микро, мезо және 

макро деңгейлерде экономикалық 

жағдайларды сапалы талдау үшін 

теориялық модельдерді қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

5 
ОН3 

ОН4 

 

 

 

 

32 
Ұлттық экономика 

Ұлттық экономика туралы теориялық 

білімді және ұлттық шаруашылықтың 

жұмыс істеуі шеңберінде күрделі 

құбылыстарды талдаудың, тиісті 

басқарушылық шешімдер қабылдау және 

оның тиімділігін бағалау үшін ұлттық 

экономиканың жекелеген салаларының 

жай-күйі туралы ақпаратты 

пайдаланудың практикалық дағдыларын 

қалыптастырады. 

5 
ОН3 

ОН6 
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33 

 

 

 

 

 

Өндірістік сала 

экономикасы 

 

Өндірістік сектор салаларында оңтайлы 

шығындар кезінде жұмыс істеудің ең 

жақсы нәтижелеріне қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін объективті 

экономикалық заңдардың, жағдайлар мен 

факторлардың іс-әрекеттері мен 

көріністерін, Қазақстанның өндірістік 

саласының салалық құрылымының 

бәсекеге қабілеттілігі, өндірістік секторда 

орналастыру, өндірістік салада 

мамандандыру және кооперациялау 

зерделейді. 

5 
ОН4 

ОН6 

 

 

 

34 
Кәсіпорынның 

сыртқы 

экономикалық 

қызметі 

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық 

қызметін ұйымдастыру мен басқарудың 

негізгі ұғымдарын, әдістерін, тәсілдері 

мен құралдарын зерттейді; 

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық 

қызметін жүзеге асыруға байланысты 

құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгереді, осындай қызметтің 

қолданбалы міндеттерін шешеді. 

5 
ОН9 

 ОН12 

 

 

 

 

 

35 Халықаралық 

бизнес 

Халықаралық бизнеске қатысатын 

фирманы басқару процесінің негізгі даму 

үрдістері мен ерекшеліктерін 

қарастырады. Халықаралық бизнесті 

жүзеге асырудың ұйымдастырушылық 

формаларының ерекшеліктері мен 

қызмет етуінің сыртқы ортасын талдау, 

халықаралық бизнестегі фирманың 

инвестицияларын басқару мен қаржылық 

басқару ерекшелігін, фирманың айналым 

капиталын басқару және қаржылық  

тәуекелдерін қарастырады. 

5 ОН12 

 

 

 

 

36 

Әлемдік тауар 

нарығы және 

Қазақстан                   

Әлемдік тауар нарықтарын зерттеу 

әдістерін, сұранысты болжаудың сандық 

және сапалық әдістерін қарастырады, 

әлемдік тауар нарықтарының 

инфрақұрылымдық кешені және 

инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуін 

бағалау әдістері қарастырылады; 

минералдық-шикізат ресурстарының, 

отын - энергетикалық, азық-түлік және 

дайын тауарлардың әлемдік 

нарықтарының ерекшеліктері, 

халықаралық қызмет көрсету нарығының 

ерекшелігі зерделенеді. 

5 
ОН9 

 ОН12 

 

 

 

 

37 

 

 

 

Интеграциялық 

үдерістер 

экономикасы 

Халықаралық интеграциялық 

процестердің негізгі себептерін, үрдістері 

мен бағыттарын, оның халықаралық 

интеграциялық қызметке қатысуы үшін 

елдің дамуы үшін оң және теріс 

салдарларды сипаттайды. Бірыңғай 

5 
ОН9 

 ОН12 
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 әлемдік кеңістікті қалыптастырудың 

негізгі кезеңдерін, әлеуметтік, 

экономикалық, саяси, мәдени, 

ақпараттық, технологиялық тіршілік 

әрекетінің жаһандануын, өңірлік 

интеграциялық бірлестіктерді, 

интеграциялық үдерістердегі 

Қазақстанды қарастырады. 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

 

 

 

 

38 Экономикадағы 

математика 

Сызықты теңдеулер жүйесін, 

анықтауыштарды, туынды және 

дифференциалдарды, белгісіз және 

анықталған интегралдар, сандық 

қатарлардың ұқсастығын зерттеу, 

бірнеше айнымалы функциялардың жеке 

туынды және дифференциалдарын табу, 

Қос интегралдарды есептеу, 

дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

кешенді сандарға әсерін анықтайды. 

5 ОН7 

 

 

 

 

 

39 

Мәліметтерді 

талдау және 

экономиканы 

болжамдау 

Өңдеу бойынша тиісті бағдарламалық 

қамтамасыз етудің статистикалық 

әдістерін, модельдерін, деректерді 

талдауды, тиімді басқару шешімдерін 

дайындау және қабылдау үшін жоспарлау 

мен болжауды зерттейді. Ақпаратты алу 

тәсілдері, болжаудың негізгі әдістері, 

проблемаларды анықтау, баламаларды 

анықтау және басқаруда оңтайлы 

шешімдерді таңдайды. 

6 
ОН6 

 ОН8 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

 

 

 

40 

 

Кәсіпорын құнын 

экономикалық 

бағалау және 

басқару 

Кәсіпорынның құнын бағалау және тиімді 

басқару теориясы, әдіснамасы, тәжірибесі 

туралы білім жүйесін; компанияның меншік 

иелері бастамашылық ететін кәсіпорынның 

құнын өсіру бойынша тиімді стратегиялық 

шешімдер қабылдаудың кәсіби дағдыларын 

қарастырады. 

5 

ОН9 

ОН11 

 

 

 

 

41 Фирманың 

экономикалық 

қауіпсіздігі және 

бәсекеге 

қабілеттілігі 

Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тұрғысынан әлеуметтік-

экономикалық шешімдерді дұрыс бағалау 

әдістерін, оны арттыру бойынша шаралар мен 

іс-шараларды әзірлеу қабілетін және оларды 

іске асыру тетігін,Экономикалық қауіпсіздік 

проблематикасын ың  жаһанд ан уы мен 

байланысты саяси және экономикалық 

ф а к т о р л а р д ы ң  ө з а р а  і с - қ и м ы л ы н ы ң 

теориялық және практикалық аспектілерін 

зерттейді. 

5 

ОН9 

ОН11 

 

 Өндірісті Қазақстан жағдайында даму динамикасын 5 ОН3 



І. ЖАНСҮГІРОВ атындағы ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  
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42 

 

 

ұйымдастыру 

 

ескере отырып, материалдық өндірістің 

бастапқы буыны – өнеркәсіптік 

кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру 

туралы ғылымның аса маңызды мәселелері 

мен факторларының өзара байланысын 

басқару шешімдерін қабылдау үшін 

кәсіпорынның жұмыс істеуі мен өндірісті 

ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық мәселелерін зерттейді. 

ОН4 

ОН7 

 

 

 

 

43 

 

 

 

Салалық 

нарықтардың 

экономикасы 

Салалық нарықтардың дамуы мен жұмыс 

істеу проблемалары мен тетігі, салалар 

экономикасын басқаруды ұйымдастырудың 

тиімділігін арттыруға ықпал ететін 

факторлар, сондай-ақ саланың басқа 

салалармен өзара іс-қимылы және өңір мен 

тұтастай мемлекет деңгейінде салааралық 

кешендердің құрылуы бойынша іргелі білім 

қалыптастырады. 

5 ОН8 

 

 

 

 

 

44 

Кәсіпорын 

қызметін 

экономикалық 

талдау 

 

Тәжірибелік іске асырылуы компания 

персоналы қабылдайтын бизнес шешімдердің 

сапасын арттыруға ықпал етуі тиіс және, 

сайып келгенде, оның қызметі тиімділігінің 

өсуіне алып келетін ұйымның қаржылық 

және басқару есептілігін бағалаудың қазіргі 

заманғы әдістері мен әдістемелерін пайдалана 

отырып, экономикалық талдау мәселелерінде 

теориялық негіздер мен қолданбалы білімді 

қалыптастырады. 

6 
ОН4 

ОН8 

 

 

 

 

45 

 

 

Инновациялық 

кәсіпкерлік 

 

 

Макродеңгейде (инновациялық процестің 

теориясы, инновациялық даму 

тұжырымдамасы, инновацияның жалпы 

сипаттамасы), сондай-ақ микродеңгейде 

(инновацияларды жүзеге асырудың негізгі 

факторлары, инновациялық компанияны құру 

және дамыту, инновациялық стратегияны 

таңдау, инвестицияларды тарту) 

инновациялық кәсіпкерлік саласында білім 

кешенін қалыптастырады. Зерттеулер мен 

әзірлемелерді басқару әдістерін, жоспарлау 

ерекшеліктерін ашады. 

6 
ОН6 

ОН8 

 

 

 

 

 

46 

Кәсіпорын 

тәуекелдерін 

талдау және 

басқару 

Тәуекел дәрежесі мен баламалардың сандық 

көрсеткіштерін ескере отырып, компанияны 

дамытуға бағытталған тәуекел жағдайында 

компаниялар мен бюджеттік ұйымдарды 

басқару теориясы мен тәжірибесінің негізгі 

мәселелерін қарастырады. Қазіргі 

экономикалық жағдайларда тәуекелді 

төмендету әдістері мен тәсілдерін, 

дағдарысқа қарсы бағдарламаларды талдау, 

әзірлеу және іске асыру әдістемесін зерттейді. 

5 ОН9 

 Жобалық талдау Жобалық талдаудың негізгі принциптері мен 5 ОН4 
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47 

ұғымдарын зерттейді. Инвестициялық 

шешімдерді қабылдауды негіздеу және 

оңтайландыру мәселелерін, инвестициялық-

жобалық есептерді ақпараттық қамтамасыз 

етуді, инвестициялық шешімдерді дайындау 

және қабылдау барысында қаржылық 

талдауды, инфляцияны, белгісіздікті және 

тәуекелді есепке алу мәселелерін 

қарастырады, сондай-ақ сапалық және сандық 

тәсілдердің мәнін ашады. 

 

 

 

48 

Кәсіпорын 

қызметін 

жоспарлау және 

болжау 

Кәсіпкерлік құрылымдар қызметіндегі 

жоспарлау мен болжаудың заңдылықтарын, 

негізгі рәсімдерін және жоспарлар мен 

болжамдарды әзірлеу бойынша теориялық 

және практикалық білім мен дағдылар 

жүйесін игеруді, экономикалық болжамның 

негізгі функциялары. экономикалық 

болжамдардың жіктелуін зерттейді. 

 

5 

 

ОН8  

ОН10 

 

 

 

 

 

49 

Аймақтық 

жоспарлау және 

болжау 

Өңірлердің экономикалық дамуының қазіргі 

заманғы тұжырымдамаларын, ішкі және 

өңіраралық экономикалық қатынастардың 

теориялық негіздерін және аймақтық 

экономикалық дамуды басқарудың әлемдік 

тәжірибесін, болжамдау, жоспарлау және 

аумақтық дамуды басқару теориясын, 

шаруашылық объектісі ретінде аймақты 

басқару саласындағы кеңістіктік талдау 

әдістерін зерделейді. 

5 
ОН10                            

ОН12 

 

 

 

50 Баға және баға 

белгілеу 

Баға белгілеу теориясы мен практикасын 

дамытудың қазіргі бағыттары туралы, 

компанияның баға саясатын қалыптастыру 

принциптері туралы, баға қалыптастыру 

саласындағы басқарушылық шешімдерді 

эмпирикалық бағалау және бағаларды 

қалыптастыру әдістері мен құралдары туралы 

білім кешенін қарастырады. 

5 ОН8 

 

 

 

 

51 

 

 

 

Фирмалардың 

инвестициялық 

және 

инновациялық 

қызметі 

Инвестициялық қызметті басқару саласын, 

инновациялық саладағы ұйымдарды немесе 

бөлімшелерді, сондай-ақ инновациялық 

жобаларды әзірлеу және енгізу үшін 

практикалық дағдыларды алуды зерделейді. 

Кәсіпорындардың инвестициялық және 

инновациялық қызметін жоспарлау, болжау 

және басқарудың статистикалық әдістері мен 

модельдерін қарастырады. 

5 
ОН6 

ОН10 

 

52 

Оқу іс- тәжірибесі 

 

Жоғары оқу орнында оқу процесінде алынған 

теориялық білімді бекіту, тәжірибелік 

дағдылар мен  экономика саласында 

бастапқы тәжірибелік дағдылар мен 

машықтарды қалыптастыру болып табылады. 

Сонымен қатар, оқу іс- тәжірибесінен өту 

белгілі бір кәсіби ортада болашақ жұмыс 

3 
ОН2 

ОН3 
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істеуге қажетті әлеуметтік-тұлғалық 

құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді.  

 

53 

Кәсіптік іс-

тәжірибе 

 

Жоғары оқу орнында оқу процесінде алынған 

теориялық білімді бекіту, тәжірибелік 

дағдылар мен құзыреттіліктерді меңгеру 

болашақ маманның дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптарға сәйкес білім 

алушылардың кәсіби дағдыларын игерудің 

үздіксіздігі мен реттілігін қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

3 

ОН4 

ОН6 

ОН7 

54 Өндірістік іс-

тәжірибе 

Студенттердің жоғары оқу орнында оқу 

процесінде алған білімдерін студенттер 

тәжірибеден өтетін кәсіпорынның, мекеменің 

және ұйымның жұмысын терең зерделеу 

негізінде бекіту, сондай-ақ өндірістік 

дағдыларды және озық еңбек әдістерін 

меңгерту. Өндірістік оқыту барысында 

студенттер қоғамдық - саяси, тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру дағдысына ие 

болады. 

13 

ОН4 

ОН6 

ОН7 

55 Дипломалды  іс-

тәжірибе 

Экономика саласы бакалаврларының 

теориялық дайындығын бекіту және 

тереңдету, кәсіби қызмет саласында олардың 

тәжірибелік дағдылары мен құзыреттіліктерін 

дамыту, сондай-ақ бітірушінің біліктілік 

жұмысын дайындау үшін нақты 

материалдарды жинау, жүйелеу, өңдеу 

жұмыстары. 

5 

ОН8 

ОН9 

ОН10 

 

 

56 

Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

Студенттердің қоғамның экономикалық 

жүйесіндегі нақты мәселелерді шешу қабілеті 

мен іскерлігін ашатын жұмыс кезеңдерін 

қарастырады. 12 

ОН10 

ОН12 

 

 

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 

 



І. ЖАНСҮГІРОВ атындағы ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  

Құқық және экономика факультеті 

Бітірушінің негізгі құзыреттілігін және 6B04101-экономика ББ бойынша оқыту 

нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессорлық-оқытушылық құрам келесі 

инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін қолданады: 

Зияткерлік даму мониторингі. Тестілеу және үлгерім динамикасының кестесін құру 

арқылы әр студенттің оқу сапасын талдау және диагностикалау 

Scrum әдістемесін қолдану арқылы жобалар әдісі. Әдіс Scrum әдістемесі бойынша 

жобаларды әзірлеу процесі құрылатын қағидаттар жиынтығын меңгеруді көздейді , білім 

алушыларға шешім қабылдау кезінде стандартты емес тәсілдерді дамыту, командада жұмыс 

істей білу, креативті ойлау, компьютерлік дағдыларды арттыру сияқты қосымша кәсіби білім 

мен құзыреттілікті алуға мүмкіндік береді. 

Ассоциограмма әдісі, рөлдік ойындар, кейстер, микротоптарда жұмыс істеу, 

проблемалық дәріс, аялдамалармен дәріс, нысандарға көшпелі дәрістер, дәріс-пресс - 

конференция және т.б. 

 

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 

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

т.б. ықпал етеді. 

 

 

3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 

 

3.1 Білім беру бағдарламасының кадрлық ресурстармен қамтамасыз етілуі 

 

Білім беру бағдарламасын Экономика және сервис кафедрасы іске асырады. Білім 

беру бағдарламасына қызмет көрсететін ПОҚ-тың (базалық және кәсіптендіруші 

циклындағы пәндер) сандық және сапалық көрсеткіштері: 

ПОҚ жалпы саны– 29 адам, оның ішінде: 

Ғылым докторы – 1 

Ғылым кандидаты – 15 

PhDдоктор – 1 

Магистр – 6 

Кафедраның ғылыми әлеуеті – 55 % 

 

 

Оқыту және тәрбиелеу кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамының 

сипаттамасы Кадрлық анықтамалықта берілген.   

 

 

3.2 Университеттің оқу ортасы 

Білім беру бағдарламасы бойынша 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.  

2019 жылдың 1 мамырына 6B041 – Экономика бойынша кітапхана қоры 14596 дананы 

құрайды, оның ішінде мемлекеттік тілде - 5468 дана, орыс тілінде-9103 және шетел 

тілдерінде. 

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 1465 мәтіні толық ашылатын 

кітап, «Эпиграф» баспсынан сатып алынған 400 кітап, кітапхна қызметкерлері сканерлеген 

http://www.zhgu.edu.kz/
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1065 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 өғдеу үдерісінің бағдарламалық қамсыздандырылуы үнемі 

жаңартылып отырады.  

Оқырмандарға 114 автоматтандырылған жұмыс орындарымен жабықталған 5 зал 

қызмет көрсетеді.  

 Кітапхана оқырмандарының абономенттен оқу, 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 қызығушылығн 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.  
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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. 

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.  

Орталықпедагогикалық 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 шығармашылықбелсенділігін дамыту 

мәселелерімен Мәдени-көпшілік жұмыстар жөніндегі бөлім, 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» еріктілер клубы; 

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

- «Жас журналист» клубы;  

- «Мизам» әдеби клубы; 

- «New generation» интеллектуалды клуб; 

- «Жас Отан» студенттік бірлестігі; 

- «Жасыл Ел» еңбек бірлестігі; 

- «Жас қыран» қоғамдық полиция көмекшілерінің бірлестігі; 

- «Ерлік» әскери-патриоттық клуб; 

- «Қызықты психология» клубы. 

 

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 жылдамдығы300 

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

 

9)Оқу үдерісін цифрландыру 

Университетте оқу үдерісін цифрландыру, ақпараттандыру, автоманттандыру үшін 

замауи аппараттық-бағдарламалық құралдар пайдланылады. 

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

үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдармен қамтамасыз 

етілген және жабдықталған.  

Университеттіңақпараттық жүйелерді құрастыру және енгізу бөлімі төмендегідей 

бағдарламалық қамсыздандырулады жасап, енгізген: «Қабылдау комиссиясы», 

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

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

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

«DiLear қашықтықтан оқыту жүйесі», «ЖМУ кітапхана қоры», «Қызметкерлерді басару 

бөлімі», «Қызметкердің жұмыс уақытын есепке алу жүйесі», «ЕСУВО-ға мәліметтер 

жолдау» және т.б. 

Университеттің негізгі қызметтерін цифрландыру, авоматтандыру, 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 әзірленуде.  

 

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 
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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) 

2020-2024 жж. Тулешова Г.Б. 

Габдуллина Р.Ж. 

Асанова Ж.А. 

2. Ағылшын тілінде оқу құралдарын 

әзірлеу және енгізу 

2020-2024 жж. Асанова Ж.А. 

Оралова С.Ш. 

 

3. Барлық деңгейдегі білім беру 

процесінің барлық формаларын 

толық оқу-әдістемелік қамтамасыз 

ету (бакалавриат-магистратура-

докторантура) 

2020-2024 жж. Тулешова Г.Б. 

Жунусова Г.А. 

Асанова Ж.А. 

 

4. 

 

 

Электрондық құралдарды әзірлеу 

және авторлық куәліктер алу 

2020-2024 жж. Тулешова Г.Б. 

Жунусова Г.А. 

Асанова Ж.А  

5. 

 

Еңбек нарығының 

конъюнктурасын және 

экономиканың өзгеруін ескере 

отырып, ББ мазмұнын түрлендіру 

2020-2024 жж. Оралова С.Ш. 

Асанова Ж.А. 

 

Ғылыми-зерттеу бағыты 

1. БҒСБК базасының ғылыми 

журналдарындағы жарияланымдар 

2020-2021 жж. ПОҚ 

2. SC0PUS базасының ғылыми 

журналдарындағы жарияланымдар 

2020-2021 жж. ПОҚ 

3. Гранттық негізде 

қаржыландырылатын жобаларға 

қатысу 

2020-2021 жж. ПОҚ 

4. СҒЗЖ кеңейту (конференциялар, 

олимпиадалар, стартаптар 

конкурстары) 

2020-2021 жж. ПОҚ 

Тәрбиелік бағыт 

1. «ХХI ғасыр экономисі» 

интеллектуалды ойыны 

2020 жж. Оралова С.Ш. 

Жунисова Г.А. 

2. «РУХЫ БЕКЕМ, КИЕЛІ МЕКЕН – 

ЖЕТІСУ» тақырыбында дөңгелек 

үстел 

2020 жж. 

 

Беркинбаева Е.Е. 

Асанова Ж.А 

Айткулова С.Н. 

Жунусова Г.А. 

    

Біліктілік арттыру 

1. Ағылшын тілін білуді жетілдіру 2020-2024 жж. ПОҚ 

2. Ieits емтиханын тапсыру 2020-2024 жж. Оралова С.Ш. 

 

3.  Бейін бойынша оқыту 

семинарларының жұмысына 

2020-2024 жж. ПОҚ 
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қатысу 

4. Сыртқы орталықтарда оқыту 

("Өрлеу", "Болашақ" және т. б.)) 

2020-2024 жж. ПОҚ 

Кәсіптік бағдар жұмысы 

1. Ашық есік күні 2020жж. Айткулова С.Н. 

Асанова Ж.А. 

Касымова А. М. 

Жұмыстың басқа да бағыттары 

1. Жұмыс берушілермен және 

түлектермен белсенді 

ынтымақтастық 

2020-2024 жж. ПОҚ 

2. Елдің қоғамдық проблемалары 

бойынша белсенді әлеуметтік 

ұстанымды қалыптастыру 

2020-2024 жж. ПОҚ, білімгерлер 

 


