
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика Жоғары Мектебінің 2018-2019 оқу жылындағы Каталогының негізгі 
мақсаты студенттерді, оқытушыларды, ЭЖМ-нің әкімшілігін, сондай-ақ ЭЖМ 
ағымдық қызметі туралы ақпараттармен таныстыру болып табылады. Бұл каталог 
«бакалавр» академиялық дәрежесін және білім беру жүйесінің бағдарламалары 
туралы ақпаратты қамтиды. Сонымен қатар 2018-2019 оқу жылының оқу 
жоспарлары мен ұйымдық құрылымдары туралы іс жүзіндегі  ақпарат беріледі. 
Университеттегі әр студент, оқытушы мен қызметкер каталогты мұқият меңгеріп, 
мұндағы берілген ережемен мен шарттарды мұқият сақтауы қажет. 
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БӨЛІМ I КІРІСПЕ 

 
Экономика Жоғары Мектебінің тарихыөз бастауын 2004 жылдың тамыз айында «Экономикалық 
пәндер» кафедрасы құрылғаннан бастап алады. 2005 жылдың 5 тамызында «Экономика және 
бизнес» факультеті құрылды, оның құрамына «Экономика және менеджмент» пен «Қаржы және 
статистика» кафедралары енді. 
2012 жылдың 14 шілдесінде «КАЗГЮУ Университеті» АҚ басқарма төрағасының бұйрығымен 
Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебі құрылған болатын,оның құрамы 
келесідей көрініс тапты: 
1) «Қаржы және есеп» кафедрасы; 
2) «Экономика, менеджмент және туризм»кафедрасы; 
3) «Әлеуметтік-психологиялықпәндер»кафедрасы; 
4) «Гуманитарлықжәне жаратылыстану ғылымдары»кафедрасы (2013 жылдан «Қазақстан тарихы 
және жалпы білім беру пәндері»). 
2014 жылдың қыркүйегіндеЭкономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебі была 
Экономика Жоғары Мектебі болып қайта құрылды, біріктірілді: 
1) «Қаржы, есеп және аудит» кафедрасы; 
2) «Экономика, менеджмент және туризм»кафедрасы; 
3) «Әлеуметтік-психологиялықпәндер»кафедрасы. 
4)2015-2016 оқу жылдарының басындаЭкономика Жоғары Мектебіне «Аударма ісі» кафедрасы 
енді. 
 
Мектептің миссиясы 
Экономика Жоғары Мектебі экономика, қаржы, есеп және аудит, менеджмент, туризм, 
психология және аударма ісі саласында сапалы білім беруді ұсынады. Біз әлемдік білім беру 
кеңістігіне интеграция арқылы үнемісыни ойлауды игергенжәне ақпараттар легінде бағытталуға 
қабілетті мамандарды даярлау мақсатында біздің қызметкерлердің кәсіби дамуы және жұмыс 
берушілер мен басқа да стейхолдармен тиімді ықтымақтастық арқылы біздің бағдарламалардың  
академиялық сапасын арттырып отырамыз.  
 
Мектептің пайымы 
2019 жылға қарай КАЗГЮУ Университетінің Экономика Жоғары Мектебіәлемдік деңгейде білім 
беруді ұсынатын және Қазақстан нарығында 100%талап етілген түлектерді дайындайтын 
Қазақстанныңкөшбасшы бизнес-мектептерінің бірі болу.  
 
Мектептің мақсаттары 
1. Академиялық сапаны арттыру. 
2. Халықаралық аккредитацияға дайындық. 
3. ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту. 
4. Кадрлық потенциалды арттыру.  
5. Мектептің академиялық беделін нығайту.  
6. Мектепті брэндтеу. 
 
Мектептің міндеттері 
— Жұмыс берушілердің оқу бағдарламаларын тануы, халықаралық білім беру бағдарламаларына 
бағдарлау; 
— Оқу бағдарламаларыныңхалықаралық стандарт талаптарына бағдарлануы; 
— Кейстік технологияларды оқу барысында қолдану; 
— Сабақ өткізуге тәжірибеден тұлғаларды шақыру; 
— Силлабустарға сәйкес оқуда қол жеткізген нәтижелерге талдау; 
— Үш тілде сабақ беру; 
—Академиялық еркіндік қағидаларына біртіндеп сатылы көшу; 
— ECTS технологияны ендіру; 
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—Академиялық бағдарламалардың тәжірибелік бағдарларын нығайту; 
— Халықаралық байланысты кеңейту: халықаралық студенттер, оқытушыларды жұмылдыру, қос 
диплом бағдарламасын дамыту, кітапхана қорын кеңейту; 
— Студенттердің қолданбалы және зерттеушілік құзіреттерін дамыту; 
— Шақырылған оқытушыларды, практиктерді, сарапшыларды тарту; 
— Түлектермен байланыс және жұмысқа орналасу бағытында жұмыстарды күшейту; 
— Жұмыс берушілермен ынтымақтастық пен серіктестікті нығайту;  
— Академиялық үрдістің сапасына кепілдік (Qualityassurance); 
— ПОҚ жетекші шетелдік ғылыми басылымдарда және рейтингі жоғары журналдарда 
жариялымдар дайындау бойынша қызметтерін бағалау; 
— Ғылыми конференциялар мен семинарлар ұйымдастыру және өткізу; 
— Студенттерді зерттеу жобаларына тарту; 
— ПОҚтанымалхалықаралық кәсіптік сертификация алуға ынталандыру; 
—Оқу үрдісіне жетекші шетелдік университеттердің түлектерін, сонымен 
қатарсертификацияланған мамандарды тарту (АССА, DipIFR, CFA, PMI, CIPD, CIL және басқалары); 
— ПОҚ халықаралық білім беру жобаларына, шәкіртақы мен бағдарламаларға қатысуға 
ынталандыру; 
— Түлектер Клубын дамыту; 
— Халықаралық деңгейде іс-шаралар өткізу:Экономистер Клубы, Түлектер Клубы, 
Көшбасшылықты Дамыту Бағдарламасы, A-SteptoGraduate Бағдарламасы, Бүкіләлемдік 
Экономикалық Жастар Форумы. 
Кафедралар тізімі: 
  - «менеджмент және туризм» кафедрасы; 
  - «Экономика, қаржы, есеп және аудит» кафедрасы; 
  - «Әлеуметтік-психологиялық пәндер» кафедрасы; 
  - «Аударма ісі, Халықаралық қатынастар және Бизнес журналистика» кафедрасы. 

 

ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ ӘКІМШІЛІГІ 

 
Гимранова Дильбар Досмаиловна,MBA, M.Phil.,Экономи Жоғары Мектебінің Директоры. 
Наметша Асхат Сержанұлы, «Менеджмент жәнеТуризм» кафедрасының меңгерушісі. 
Кайдарова Гульбаршын Аблаевна, «Экономика, Қаржы, Есеп және Аудит» кафедрасының 
меңгерушісі. 
Тилеукулов Мухтар Сейдуалыевич, «Әлеуметтік-психологиялық ғылымдар» кафедрасының 
меңгерушісі. 
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Кашкенова Айжан Мейрамжановна, «Аударма ісі, Халықаралық қатынастар және Бизнес 
журналистика» кафедрасының меңгерушісі. 
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БӨЛІМ II АБИТУРИЕНТТЕРДІ ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУДЫҢ ЖАЛПЫ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ҚАБЫЛДАУ РӘСІМІ 

 

ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ 

 
Экономика жоғары мектебі (ЭЖМ) болашақта кәсіби білім аясында биік нәтижелерге қол жеткізе 
алатын жоғары академиялық үлгерімді абитуриенттер қабылдауды жөн санайды. Осыған 
байланысты Экономика Жоғары мектебі халықаралық және ҚР Білім және Ғылым Министрлігі 
стандарттары негізінде абитуриенттерді оқуға қабылдаудың негізгі ережелерін әзірледі. 
Абитуриенттің жауапкершілігі 
Экономика жоғары мектебінің абитуриенті мектептің ережелеріне және таңдалған курс 
бағдарламаларының талаптарына жауапкершілікпен қарауға міндетті. 
Экономика жоғары мектебіне абитуриенттерді бакалавриат бағдарламасы бойынша қабылдау 
рәсімі төмендегідей: 
1. Абитуриент КАЗГЮУ Университетінің қабылдау комиссиясына қажетті құжаттарды тапсыруы 
қажет.  
2. Абитуриент ЭЖМ білім беру бағдарламасының: 
- ағылшын тілінен оқуға түсу емтиханын 
-мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханын (Математика/Ағылшын тілі) 
тапсыратын талаптарына сәйкес келуі керек. 
Бакалавриаттың барлық бағдарламасы бойынша ЖООда оқу үшін тапсырылатын 
құжаттар тізімін ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен 
Экономика жоғары мектебіне тіркелу үшін абитуриент мына құжаттарды тапсыруы тиіс: 
- бекітілген үлгіде толтырылған өтініш; 
- орта мектепті бітіргені туралы диплом (түпнұсқа); 
- 3х4 көлемдегі 6 фотосурет; 
- 086-У нысанындағы медициналық анықтама (флюорографиялық сурет қоса беріледі); 
- орта мектепті бітіргені туралы дипломның қосымшасы (түпнұсқа); 
- ҰБТ (ЕНТ) (немесе КТ) сертификаты (50 баллдан төмен емес); 
- білім гранты берілгені туралы куәлік (бар болса); 
- жеке куәліктің көшірмесі (өзімен бірге құжаттардың түпнұсқаларын алып жүруі қажет); 
- тіркеу куәлігінің немесе әскери билеттің көшірмесі (ер балаларға). 
Барлық қажетті құжаттарды уақытылы тапсырмаған студенттер Университет қабырғасына 
қабылдана алмайды. Сол себепті, ресми қажет етілген құжаттар уақыты тапсырылған жағдайда 
ғана студенттер Университетке қабылданады.  
 
Ағылшын тілін білуге қойылатын талаптар (5В020700 – «Аударма ісі» мамандығынан басқа) 
 
ЭЖМ мамандықтарына түсу үшін ағылшын тілін білу деңгейін анықтау үшін тест тапсыру қажет.    
Қабылдау комиссиясына Academic IELTS сертификатын (3.0 – A2 Pre-intermediate және жоғары) 
табыстаған талапкер ағылшын тілін білу деңгейін анықтау үшін тест тапсырмайды.        
Тестілеу төрт секциядан тұрады: оқылым (10 сұрақ – 30 минут), тыңдау (20 сұрақ – 30 минут), 
әңгімелесу (15 минут), эссе (250 сөз – 60 минут). 
Тестілеу КАЗГЮУ Университетінің оқу корпусында ақылы негізде 2017 жылдың 1 шілдесінен 
бастап 20 тамызына дейін өткізіледі. Тестілеу құны «КАЗГЮУ Университеті» АҚ қызметтері 
ақысының тізілімімен анықталады. 
Ағылшын тілін білу деңгейін көтергісі келетін талапкерлер үшін КАЗГЮУ Университетінде 2017 
жылдың 20 маусымынан бастап жазғы тіл мектебінің ақылы курстары (72 сағат) өткізіледі. Тестілеу 
құны «КАЗГЮУ Университеті» АҚ қызметтері ақысының тізілімімен анықталады.   
КАЗГЮУ Университетінің жазғы тіл мектебінде ағылшын тілі бойынша дайындық курстарынан 
өткен соң IELTS емтиханын қайта тапсыру тегін іске асырылады. Емтиханды қайта тапсыру күні: 
2017 жылдың 22, 24 тамызы.  
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5В020700 – «Аударма ісі» мамандығы үшін ағылшын тілін білуге қойылатын талаптар 
 
5В020700 – «Аударма ісі» мамандығы үшін ҰБТ/ҚТА нәтижелері бойынша ҰБТ/КТА сертификаты 
бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, ағылшын тілі бойынша ықтимал 40 балдан кемінде 20 
балл жинау қажет немесе Academic IELTS сертификатын табыстаған жағдайда – 5.0 балдан бастап 
9.0 балға дейін, бұл ретте ҰБТ/КТ сертификаты бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, ағылшын 
тілі бойынша ықтимал 40 балдан кемінде 5 балл жинау қажет.  
Егер талапкер Academic IELTS сертификатын ұсынғанда, оның нәтижесі  – 5.0 балдан бастап 9.0 
балға дейін болса, ол 5В020700 – «Аударма ісі» мамандығына ағылшын тілінен білім деңгейін 
анықтауға тест тапсырмай, оқуға қабылданады.  
5В020700 – «Аударма ісі» мамандығына оқуға түсуші талапкердің Intermediate B1 секілді ағылшын 
тілін білудің шекті деңгейі болуға тиіс. Ағылшын тілін жеткіліксіз меңгеру деңгейі болғанда, 
ағылшын тілінен көп деңгейлі курстардан өту ұсынылады.  
ҰБТ/КТА сертификаты бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, ағылшын тілінен ықтимал 40 
балдан 20 балл жинай алмаған талапкер ағылшын тілін білу деңгейін анықтауға ішкі емтихан 
(KAZGUU English Placement Test) тапсырып, Academic IELTS 5.0 (Intermediate B1) төмен емес нәтиже 
көрсеткен жағдайда, КАЗГЮУ Университетіне оқуға қабылдануы мүмкін.  
 

Ағылшын тілін білу деңгейін анықтауға арналған тестілеу: 
 

№ Жоғары 
мектеп 

Мамандық KAZGUU English 
Placement Test 

IELTS TOEFL IBT/ 
PBT 

 
1 

 
Экономика 
жоғары 
мектебі 

5В050300 –

Психология,  

5В050600 – 

Экономика, 

5В050700 – 

Менеджмент, 

5В050800 – Есеп 

және аудит, 

5В050900 – 

Қаржы, 

5В090200 – 

Туризм 

 

Pre-Intermediate (A2)  
Шектідеңгей 
100%-дан 40% 

3,0 төмен 
емес 

30-40 IBT 
397-433 
PBT 

5В020700 – 
Аударма ісі  

IntermediateB1 5.0 төмен 
емес** 

64  IBT 
510  PBT 

 
Математикадан білу деңгейіне қойылатын талаптар  
 
5В050700 – «Менеджмент» мамандығы үшін ҰБТ/КТА нәтижелері бойынша ҰБТ/КТА сертификаты 

бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, математикадан ықтимал 40 балдан кемінде 10 балл 

жинау қажет.  

5В050600 – «Экономика», 5В050900 – «Қаржы», 5В050800 – «Есеп және аудит» мамандықтары 

бойынша ҰБТ/КТА нәтижелері бойынша ҰБТ/КТА сертификаты бойынша кемінде 50 балл, 

математикадан ықтимал 40 балдан кемінде 20 балл жинау қажет.  

Ескерту: Экономика жоғары мектебіне қабылдау қағидалары КАЗГЮУ Университетінде оқуға 
мемлекеттік грант алған тұлғаларға таратылмайды.  
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СТУДЕНТТЕРДІ КУРСТАН КУРСҚА АУЫСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ 

 
Келесі курсқа көшу үшін студент орындауға тиіс шарттар аяқталғаннан кейін, алдыңғы курс, 2-
кестеде көрсетілген: 

 
ЭЖМ студенттері екінші курсқа ауысуы үшін: 
- 30 сәуірге дейін аналитикалық (соның ішінде сапалық)  дағдылар деңгейін анықтайтын тест 
тапсыру керек, нәтижесі максималды сандық балл көрсеткіші 50%  төмен болмауы тиіс, ЖЭМ – 
Экономика, Қаржы, Есеп және Аудит, Менеджмент, Туризм, Психология  мамандықтары бойынша  
оқуды сәтті жалғастыру үшін академиялық бағдарлама бойынша және ағылшын тілі бойынша 
Intermediate  деңгейі нәтижелері төмендегідей болу қажет;  
- бірінші курсты аяқтау нәтижесі бойынша GPA көрсеткіші 2.0 төмен болмауы тиіс; 
- бірінші курсты аяқтау нәтижесі бойынша 60 ECTS/ 36 кредит санын жинау керек. 

 
Экономика жоғары мектебінің  бағдарламалары бойынша бакалавр академиялық дәрежесін 
алу үшін  студенттерге қойылатын талаптар 
 
Экономика жоғары мектебінің студенттері бакалавр бағдарламасы бойынша  диплом алу үшін: 
- 30 сәуіріне дейін ағылшын тілі бойынша Upper-IntermediateI деңгейінен төмен емес нәтижелері 
негізінде кешенді емтихан тапсырады; 
- оқу қорытындысының соңында 240 ECTS жинауы; 
- практиканың барлық түрлерін өтуі тиіс; 
- 2.0 кем емес жалпы GPA деңгейін жинауы тиіс. 
- «Бизнес этика», «Ұйымдастырушылық мінез-құлық» және «Бизнес коммуникация» пәндерін 
толық оқуы; 
- 5B050300 «Психология» мамандығына студенттеріне кем дегенде 32 сағат психологиялық 
дайындықтан өткендігі туралы сертификатыболуы керек; 
- кешенді мемлекеттік емтиханды тапсыруы; 
- 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм, 5В050600 Экономика мамандықтарының студенттері 
аяқтау (дипломдық) жұмысы (жобасы) бойынша арнайы құрылған комиссия  алдында қорғаудан 
өтеді. 
 
Экономика жоғары мектебінің 5В020700 Аударма ісі мамандығының бакалавр дәрежесі 
бойынша бағдарламаны бітіргені туралы диплом алу үшін бакалвар бағдарламасы бойынша 
қойылатын талаптар № 5-кестеде көрсетілген 
 
Кесте№5. Экономика жоғары мектебінің 5В020700 - «Аударма ісі» мамандығы бойынша бітіруші 
түлектерге арналған талаптар 
 

Мамандық Курс 
ECTS 
орта 

Кредит 
GPA 

Орта деңгейі 

Экономика 
Финансы 

Учет и аудит 
Менеджмент 

Туризм 
Переводческое дело 

Психология 

1 60 36 2.0 

2 121 72 2.0 

3 181 108 2.0 

4 240 129/154 2.0 
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№ 
п/п Мамандық  

ECTS 
орта 

GPA 
Орта 

деңгейі 

Ағылшын 
тілінде емтихан 

нәтижесі 

Ағылшын тілі 
деңгейі 

1.  
5В020700 
Аударма ісі 

240 2.0 90-100 Proficient 

 
Тек осы талаптардыұстанғанжағдайда студент Экономика жоғары мектебін "бакалавр" 
бағдарламасы бойынша бітіргенітуралы диплом алады. 
 
Қайта аттестаттау 
Оқытушы курс бойынша бағаны қойғаннан кейін, қайта аттестаттау тек Жоғары Экономика 
мектебінің директоры рұқсатымен ғана жүргізіледі.  
Өзгертілген бағалар бакалавриат бағдарламасының жетекшісіне беріліп, Platonus жүйесіне 
қойылуы қажет.  
Экономика Жоғары Мектебіне 2013, 2014 жылы түскен студенттер үшін бір курстан екінші курсқа 
ауысуы үшін ұсынымдық сипаттағы ережесін сақтау ұсынылады. 
Академиялық адалдық саясатының нұсқаулықтары КАЗГЮУ Университетінің «Академиялық 
саясаты» мен «Тәртіп Кодексінде» көрсетілген. 
 

СТУДЕНТТЕРДІ БІР МАМАНДЫҚТАН БАСҚА МАМАНДЫҚҚА 
АУЫСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ  

 
Студент мамандығын ауыстыру үшін каникулдық мерзімде келесі академиялық кезең басталуына 
15 күннен кешіктірмей ректордың атына университеттің ХҚО жазбаша өтініш беру қажет.  
КАЗГЮУ Университетінің 1 курс студентін бір мамандықтан 2 курстыңбасқа мамандығына 
ауыстыру кезінде академиялық айырма анықталады және Экономика Жоғары Мектебінің 
Академиялық сапа жөніндегі Комитетімен келесідей шарттар сақталғанда мақұлданады: 

 1 курстағы оқу үлгерімінің қорытындысы бойынша GPA 2,0 баллдан кем емес болуы; 

 «Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша оң бағаның болуы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм мамандықтары үшін студенттің Математика 
пәнінен ҰБТ/КТ сертификатына сәйкес7 баллдан кем емесбағалануы;  

 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 5В050900 Қаржы мамандықтары үшін 
студенттің Математика пәнінен ҰБТ/КТ сертификатына сәйкес12баллдан кем емесбағалануы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм, 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 
5В050900 Қаржы, 5В050300 Психология мамандықтарының студенттері үшін тестілеу 
қорытындысы бойыншашет тілі деңгейі21 баллдан кем емес немесе 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатының болуы; 

 Студентте 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша Орыс/Қазақ тілі, Шет тілі пәндері 
бойынша17 балл кем емес ҰБТ/КТ сертификатының болуы немесе нәтижесі 5,0 баллдан кем емес 
IELTS сертификатын ұсыну. 
Ескерту: ЕгерҰБТ/КТ нәтижелері бойынша «Математика» пәнінен абитуриент 7 ден 12 баллға 
дейінгі нәтиже көрсетсежәне 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы, 5В050800 – Есеп және 
аудит бағдарламалары бойынша оқу оқуды жоспарласа оған келесідей ұсынылады: 
-күзгі семестрдегіоқу уақытында КАЗГЮУ УниверситетіндеЭЖМ Дайындық орталығында 
«Математика»пәніненақылы негізде 6-апталықкурс(60 сағат) өту және аталмыш пән бойынша 
қажетті білім деңгейін алуұсынылады. 
Басқа университеттің1 курс студенті КАЗГЮУ УниверситетініңЭкономика Жоғары Мектебінің 
мамандықтарына 1–2 курсына ауысуы үшін қойылатын Шарттар: 

 Сәйкес мамандықтар үшін жоғарыда аталған шарттардың сақталуы;  

 Міндетті пәндерді меңгеру қорытындысы бойынша бағалар 6кестеде ұсынылғаннан төмен 
болмауы керек; 



 

 
11 

 Академиялық айырма және студенттің оқу курсыстуденттің осыған дейін игерген кредиттер 
санына, Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетімен келісілген пәндер 
пререквизиттеріне байланысты және университетке ұсынған транскриптісіне (академиялық 
анықтама) сәйкес анықталады. 
 
Кесте№6. Қазақстан Республикасының басқа университеттерінен ауысатын 
студенттердіңакадемиялық үлгеріміне қойылатын талаптар 
 

№ Пәндердің аталуы 

К
р

ед
и

тт
ер

 с
ан

ы
 Пәндер бойынша қорытынды баға,  пайызбен 

Э
ко

н
о

м
и

ка
 

Қ
ар

ж
ы

 

Ес
еп

 ж
ән

е 
 

ау
д

и
т 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 

Ту
р

и
зм

 

П
си

хо
л

о
ги

я 

А
уд

ар
м

а 
іс

і 

1 Базалық шет тілі деңгейі (В1) 4 - - - - - - 70 

2 
Экономикалық теория/Экономикалықтеория 
негіздері 

2 60 60 60 50 50 - - 

КАЗГЮУ Университетінің 2 курс студентін Экономика Жоғары Мектебінің  бір мамандықтан басқа 
мамандыққа 3 курсынаауыстырудың академиялық айырмасы бойыншакелесі шарттар 
сақталынып 2 кестеде ұсынылған: 

 2 курстағы оқу үлгерімінің қорытындысы бойынша GPA 2,0 баллдан кем емес болуы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм, 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 
5В050900 Қаржы, 5В050300 Психология мамандықтарының студенттері үшін тестілеу 
қорытындысы бойыншашет тілі деңгейі 40 баллдан кем емес немесе 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатының болуы; 

 Студентте 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша Орыс/Қазақ тілі, Шет тілі пәндері 
бойынша 75баллданкем емес ҰБТ/КТ сертификатының болуы немесе нәтижесі 5,0 баллдан кем 
емес IELTS сертификатын ұсыну. 
 
Кесте7. Студенттердің бір мамандықтан басқасына ауысудағы академиялық айырмасы  

Студенттің 
мамандығы 

 
 
Ауысатын  
мамандық 

Қ
ар

ж
ы

 

Ес
еп

 ж
ән

е
 

ау
д

и
т 

Э
ко

н
о

м
и

ка
 

М
ен

ед
ж
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т 

Ту
р

и
зм
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л
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я 
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м

а 
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К
А

ЗГ
Ю

У
 

У
н

и
ве

р
си

те
ті

н
ің

 

б
ас

қа
 м

ам
ан

д
ы

қ 

та
р

ы
 

Қаржы  6** 3** 0** 

2 курс* 2 
курс* 2 курс* 

2 курс* 

Есеп және аудит 6**  6** 6** 

Экономика 3** 6**  6** 

Менеджмент 0** 6** 6**  

Туризм 

2 курс* 2 курс* 2 курс* 2 курс* 

 

Психология 

2 курс* 

 

Аударма ісі 
2 

курс* 
2 курс* 

 

* Студент 2 курсқа ауыса алады 
** академиялық айырманың кредиттер саны 
Басқа университеттің 2курс студентінеКАЗГЮУ УниверситетініңЭкономика Жоғары Мектебінің 
мамандықтарының2–3 курсына ауысуы үшін қойылатын Шарттар: 
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 Сәйкес мамандықтар үшін жоғарыда аталған шарттардың сақталуы;  

 Міндетті пәндерді меңгеру қорытындысы бойынша бағалар 20 кестеде ұсынылғаннан төмен 
болмауы керек; 

 Академиялық айырма және студенттің оқу курсы студенттің осыған дейін игерген кредиттер 
санына, Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетімен келісілген пәндер 
пререквизиттеріне байланысты және университетке ұсынған транскриптісіне (академиялық 
анықтама) сәйкес анықталады. 
 
Кесте8. Қазақстан Республикасының басқа университеттерінен ауысатын студенттердің 
академиялық үлгеріміне қойылатын Талаптар 
 

№ Пәндердің аталуы 

К
р

ед
и

тт
ер

 с
ан

ы
 Пәндер бойынша қорытынды баға,  пайызбен 

Э
ко

н
о

м
и

ка
 

Қ
ар

ж
ы

 

Ес
е

п
 ж

ән
е 

 

ау
д

и
т 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 

Ту
р

и
зм

 

П
си

хо
ло

ги
я 

А
уд

ар
м

а 
іс

і 

1 Базалық шет тілі деңгейі (B1) 3 - - - - - - 70 

2 Базалық шет тілі деңгейі (B2)        70 

3 Кәсіби қазақ (орыс) тілі        50 

4 Ағылшын тілі теориясының негіздері         60 

5 
Аудармашының кәсіби қызметінің 
негіздері 

       60 

6 
Экономиялық теория/ 
Экономикалықтеория негіздері 

2 60 60 60 50 50 - - 

7 Микроэкономика 2 60 55 55 50 50 - - 

8 Макроэкономика 3 60 55 55 50 50 - - 

9 Эконометрика 3 60 - - - - - - 

10 Қаржы 3 55 60 55 50 50 - - 

11 
Бухгалтерлік есеп негіздері/ 
Бухгалтерлік есеп/Бухгалтерлік есеп 
жәнеаудит 

3 50 55 60 50 50 - - 

12 Қаржылық есеп 1 3 - - 60 - - - - 

13 Менеджмент 3 50 50 50 60 - - - 

14 Кәсіпорын экономикасы 3 60 60 60 - - - - 

15 Туризмология негіздері 3 - - - - 60 - - 

16 Туризмменеджменті 3 - - - - 60 - - 

17 
Туризмнің белсенді түрлерінің 
техникасы мен тактикасы 

3 - - - - 60 - - 

18 Халықаралық туризм географиясы 3 - - - - 60 - - 

19 Жалпы психология 3 - - - - - 60 - 

20 
Жалпы және салыстырмалы 
психологияға кіріспе 

3 - - - - - 60 - 

21 
Жас ерекшелікжәне әлеуметтік 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

22 
Жеке тұлғаның дифференциалды 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 
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КАЗГЮУ Университетінің3курс студентін Экономика Жоғары Мектебінің  бір мамандықтан басқа 
мамандыққа 3 - 4 курсынаауыстыру кезінде академиялық айырма студенттің транскриптісіне 
сәйкес  келесі шарттар сақталғанда анықталады: 

 3курстағы оқу үлгерімінің қорытындысы бойынша GPA 2 баллдан кем емес болуы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм, 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 
5В050900 Қаржы, 5В050300 Психология мамандықтарының студенттері үшін шет тілі деңгейін 
анықтауғатестілеудің қорытындысы 60 баллдан кем емес немесе 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатының болуы; 

 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша студенттер үшін шет тілінің деңгейін анықтау 
қорытындысы бойынша 75баллданкем емес немесе нәтижесі 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатын ұсыну; 

 5В050300 Психология мамандығының студенттері үшін саны 32 сағаттан кем емес 
психологиялық тренингтерден өткені туралы сертификаттың болуы. 
Басқа университеттің 3курс студентінеКАЗГЮУ УниверситетініңЭкономика Жоғары Мектебінің 
мамандықтарына 3–4 курсына ауысуы үшін қойылатын Шарттар: 

 Сәйкес мамандықтар үшін жоғарыда аталған шарттардың сақталуы;  

 Міндетті пәндерді меңгеру қорытындысы бойынша бағалар 9 кестеде ұсынылғаннан төмен 
болмауы керек; 

 Академиялық айырма және студенттің оқу курсы студенттің осыған дейін игерген кредиттер 
санына, Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетімен келісілген пәндер 
пререквизиттеріне байланысты және университетке ұсынған транскриптісіне (академиялық 
анықтама) сәйкес анықталады. 
 
Кесте9. Қазақстан Республикасының басқа университеттерінен ауысатын студенттердің 
академиялық үлгеріміне қойылатын Талаптар 
 

№ 
Академиялықүлгерім бағасы 

параметрлерінің аталуы 

К
р

ед
и

тт
ер

 с
ан

ы
 

Пәндер бойынша қорытынды баға,  
пайызбен 

Э
ко

н
о

м
и

ка
 

Қ
ар

ж
ы
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е
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ән
е 
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д

и
т 

М
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ж

м
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т 
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р

и
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П
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хо
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я 

А
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м

а 
іс

і 
1 Базалық шет тілі деңгейі  (B1) 3 - - - - - - 60 

2 Базалық шет тілі деңгейі  (B2)        60 

3 Кәсіби қазақ (орыс) тілі        50 

4 Ағылшын тілі теориясының негіздері         60 

5 
Аудармашының кәсіби қызметінің 
негіздері 

       60 

6 Кәсіби бағытталған ағылшын тілі         

7 Жазбаша аударма         

8 
Экономикалық 
теория/Экономикалықтеория негіздері 

2 60 60 60 50 50 - - 

9 Микроэкономика 2 60 55 55 50 50 - - 

10 Макроэкономика 3 60 55 55 50 50 - - 

11 Эконометрика 3 60 - - - - - - 

12 Қаржы 3 55 60 55 50 50 - - 

13 
Бухгалтерлік есеп негіздері/ Бухгалтерлік 
есеп 

3 50 55 60 50 50 - - 

14 Қаржылық есеп 1 3 - - 60 - - - - 

15 Басқару есебі 3 - - 60 - - - - 
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16 Менеджмент 3 50 50 50 60 - - - 

17 Кәсіпорын экономикасы 3 60 60 60 - - - - 

18 Бизнесті ұйымдастыру 3 - - - 60 - - - 

19 Кәсіпкерлік 3 60 - - - - - - 

20 Туризмология негіздері 3 - - - - 60 - - 

21 Туризм менеджменті 3 - - - - 60 - - 

22 
Туризмнің белсенді түрлерінің 
техникасы мен тактикасы 

3 - - - - 60 - - 

23 Халықаралық туризм географиясы 3 - - - - 60 - - 

24 Экскурсиятану 2 - - - - 60 - - 

25 Туризм маркетингі 4 - - - - 60 - - 

26 Жалпы психология 3 - - - - - 60 - 

27 
Жалпы және салыстырмалы 
психологияға кіріспе 

3 - - - - - 60 - 

28 
Жас ерекшелікжәне әлеуметтік 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

29 
Жеке тұлғаның дифференциалды 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

30 Эконометрика 2 3 60 - - - - - - 

31 Қолданбалы экономика 3 60 - - - - - - 

32 Корпоративтік қаржы 3 - 60 - - - - - 

33 Қаржылық менеджмент 3 - 60 - - - - - 

34 Аудит 3 - - 60 - - - - 

35 Психологиялықкеңесберудіңнегіздері 3 - - - - - 60 - 

36 
Эксперименталды психология 
жәнепсиходиагностика бойынша 
практикум 

4 - - - - - 60 - 

37 Медициналық психология 2 - - - - - 60 - 

 
Берілген ережеге Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетінің ұсыныстары 
бойынша өзгерістер енгізілуі мүмкін.  
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУҒА ТҮСУ 
ТАЛАПТАРЫ 

 
ЭЖМ оқытушылар мен студенттердің әртүрлі елден болғанын құптайды және біз сіздің КАЗГЮУ 
Университетінің ЭЖМ таңдап жатқанынызға өте қуаныштымыз. Біз бұл мұнарада оқу және 
Астанадағы біздің жатақханада тұрудың қандай екенін зерттеуге шақырамыз. 
Құжат тапсыру уақыты  
Халықаралық студенттер интернет арқылы құжат тапсыруы керек. Ол ЭЖМ барлық бакалавр 
студенттеріне 1 шілдеден 1 қазанға дейін (Көктемгі семестр) және 1 қаңтардан 1 мамырға дейін 
(Күзгі семестр) жұмыс істейді. Сіздің құжаттарыңыз конкурстық іріктеу критерийлерінен өтеді.   Ең 
жақсы академиялық білікті студенттер түсуге құқығы болады. GPA және Тіл талаптары 
академиялық біліктіліктің негізгі міндеттері болып табылады. 
Студенттер аудару кредиттері және курстарды нақтылау мақсатында өтініш мерзімі аяқталғанға 
дейін кеңесшіге байланысуы керек. 
Ағылшын тіліне талаптар 
Ағылшын сіздің бірінші тіліңіз болмаса, сіздің ағылшын тілі дағдыларыныз сіз ағылшын тілінде 
оқытылатын қарқынды және күрделі академиялық курсты қабылдауға жеткілікті дәрежеде 
болғаны маңызды. Сондықтан, сіз төменде аталған ресми біліктіліктердің бірін тапсыруыңыз 
керек*. 
 IELTS – минималды жалпы баға 5,0 
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 TOEFL IBT- ең төменгі 75 балл 
 TOEFL PBT – ең төменгі500 
 English: Proficiency – баға A немесе B. 
 SAT: кем дегенде 650 балл 
 

* Егер сізде осы формальды талаптардың бірі жоқ, бірақ сіз қазіргі уақытта ағылшын тілінде 
оқитын болсаңыз, кеңес алу үшін кеңесшілерінің бірі хабарласыңыз. 
 
Тіркелгі дерегінің бағалаушылары 
ЭЖМ сіздің мектептің ресми мәртебесін талап етеді, сондай-ақ келесі құжаттардың түпнұсқалығын 
қажет: 

 транскрипттер(түпнұсқа транскрипттердің көшірмесі аудармасымен қоса берілуге тиіс) 

 екі ұсыным хат 

 Түсу мақсатыңызды көрсететін шығарма (500 сөз) 
 
Виза туралы ақпарат 
Кеңесшілер кеңсесі және Студенттерге қызмет көрсету орталығы шетелдік үміткерлерге егжей-
тегжейлі ақпарат береді.  
 
Қаржылай қолдау дәлелі 
Студенттер олар білім алу үшін жеткілікті қаражат бар екенін дәлелдеу үшін ағылшын тілінде 
сертификатталған банк анықтамасын қамтамасыз етуі тиіс. 
Медициналық күтім мен медициналық сақтандыру 
ЭЖМ, ҚАЗГЮУ университетіне түсуге шешім қабылдаған барлық студенттер студенттік 
медициналық пункт арқылы толтырылған медициналық кітапша өткізуі қажет. 
ЭЖМ халықаралық бакалавриат студенттерінен медициналық сақтандыруды сатып алуды талап 
етеді. 
 
Жатақхана 
Сіз оқитын студенттердің бірі болып және сіз жатақханада тұруды жоспарлап отырсаңыз, ол сіз 
келерден бұрын сіздің талаптарыңызға сәйкес келетініне көз жеткізу үшін орынға алдын ала 
тапсырыс жасағаныңыз жақсы. 
Бөлме брондау туралы қосымша ақпарат алу үшін Студенттік мәселелер жөніндегі орталыққа 
хабарласыңыз. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІ 

 
Жеке оқу жүктемесін қалыптастыру мақсатында студенттеракадемиялық күнтізбеге сәйкес 
күзгі/көктемгі семестрдің пәндеріне АИЖ Platonus арқылы онлайн тіркеу рәсімін өтеді. Төмендегі 
12-ші кестеде студенттің оқитын бір семестрдегі (күзгі/көктемгі) кредиттер саны жайлы ақпарат 
көрсетілген. 
 
Кесте 12. Бір семестрдегі оқудың кредит саны   
 

№ 
р/с 

Семестр Минималды   
ECTS/кредит саны 

Максималды  
ECTS/кредит саны 

1 1 – 2 30/18 36/22 

2 3 – 7 20/12 36/22
1
 

3 8 0 15/9
2
 

4 Қысқы/ Жазғы 0 10/6
3
 

                                                           
1
Жеке жағдайларды Экономика ЖоғарыМектебінің Академиялық Сапа Комитеті қарастырады. 

2
 Жеке жағдайларды Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық Сапа Комитеті қарастырады. 

3 Әскери кафедрасында оқитын студенттерге әскери жиындардан өту кезiнде, кемінде 4 кредитке тіркелулеріне рұқсат етіледі. 
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мектеп 

 
7 – 8 семестрде курсты қайта оқитын студенттер үшін, кредиттер саны бұрын игерген кредиттер 
санына байланысты жеке қарастырылады. 
Егер студенттің бір семестрдегіминималды кредиттер санына тіркелмеген және академиялық 
демалысы рәсімделмеген жағдайда, ол оқуын жалғастыруға бас тартты деген себеппен 
университеттен шығарылуы мүмкін. 
 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ 
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БӨЛІМ III ТҮЛЕКТЕР КЛУБЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КАЗГЮУ Университеті  
ЭЖМ түлектерінің жалпы жиналысымен бекітілді 

30 сәуір 2015 жыл 
 

Жалпы ережелер  
«КАЗГЮУ Университеті Экономика Жоғары Мектебінің Түлектері Клубы», ары қарай «Клуб»  ЭЖМ 
түлектері, студенттер, оқытушылар және ЖЭМ  (әрі қарай мектеп) басқармасының ортақ қызметі 
негізінде құрылған еркін қоғамдық ұйым болып табылады.  
Клуб  Астана қаласы территориясында шектеусіз мерзімде қызмет етеді.  
Клуб қызметі, оның барлық мүшелерінің тепе – теңдік, еріктілік, жариялылық және заңдылық 
принциптеріне неізделеді.  

 
Клубтың мақсаттары мен міндеттері: 

 ЭЖМ –де алынған білімнің бәсекеқабілеттілігін және тартымдылығын арттыру 

 Мектептің корпоративті мәдениетін дамыту және дәстүрлерін нығайту 

 Экономика білімінің көшбасшысы ретінде ЭЖМ дамуына барынша қолдау көрсету 

 Рспубликалық және халықаралық білім беру алаңында Мектептің маңызын арттыру  

 Түлектер мен Мектеп арасында достық және іскерлік қарым – қатынасты дамыту және нығайту 

 Бизнес саласындағы бағдарламалар нәтижелілігін және талапқа сәйкестігін бағалау 

 түлектерге әр түрлі қызмет сферасында қоғамдық жағдайды арттыруға және нығайтуда 
барынша ықпал ету  

 Университет және Мектеп үшін маңызы бар стратегиялық шешімдерді қабылдау процесіне  
түлектер өкілдерін тарту 

 түлектер, студенттер  мен оқытушылардың, Мектептің  іскерлік өсімін  арттыруда қолдау 
көрсету 

 ЭЖМ түлектерінің кездесулерін, презентацияларын, пресс – конференцияларын ұйымдастыру  

 Клуб мүшелеріне творчесталық, тапқырлық және кәсіпкерлік қызметінде қолдау көрсету 

 ЭЖМ – де  өткізілетін ғылыми конференцияларға, семинарларға,  конкурстарға қатысу 

 Студенттерге өндірістік тәжірбиеден өтуге, жұмыс іздестіруде, «дөңгелек» үстелдерді өткізуде, 
семинарлар мен тәжірбие алмасу мақсатында өткізілетін сұхбаттарды жүргізуде көмек көрсету 

 оқу процесіне қатысу -  мамандық бойынша оқу жоспарымен  ескерліген пәндер бойынша 
дәрістер оқу, семинарлар жүргізу 

 спонсорлық қызметті тартуда және көрсетуде белсенділік білдіру 
 

Клуб құрамы 
Клуб жарғысын мойындаған және Клуб қызметінде белсенділік танытқан «КАЗГЮУ Университеті» 
ЭЖМ түлектері мүше бола алады.   
 
Клуб мүшелерінің құқықтары: 

 Клуб қызметінде қатысу 

 Клуб қызметі жайлы мәлімет алу, қызметі жайлы негізгі бағыттарды, бағдарламаларды 
құрастыруға қатысу 

 Клуб Кеңесіне Клуб қызметін жақсартумен байланысты ұсыныстар жасау 

 Клуб Кеңесін жазбаша хабарландыру арқылы Клуб мүшелгінен ерікті түрде шығу 
 
 
 
Клуб мүшелерінің міндеттері: 

 Жарғы талаптарын орындау 

 Клубпен жүргізілетін іс – шараларға қатысу 
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Клубтың Жоғарғы басқару органы Клуб Кеңесі болып табылады.  
Жалпы жиналыс жылына жылына 1 реттен кем емес өткізілуі тиіс. 
 
Кеңес  максимум 15 мүшеден  құралады:  
ЭЖМ 4  өкілі 
11 адам түлектердің өкілі 
 
ЭЖМ өкілдері келесілерден құралады: 
 
1. Экономика Жоғары мектебінің директоры 
2.  «Қаржы, есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі 
3. «Экономика, менеджмент  және туризм» кафедрасының меңгерушісі 
4.  «Әлеуметтік – психологиялық пәндер» кафедрасының меңгерушісі 
5. «Аударма ісі» кафедрасының меңгерушісі  
 
Түлектер өкілдері тарапынан Клуб Кеңесі қызметін және мақсатын қолдауға дайын тұлғалар бола 
алады. Кеңсетін қосымша отырыстары Төрағаның шешімімен болады. Кеңестін үштен бір бөлігі 
кворумды құрады.  
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БӨЛІМ IV ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

КӨШБАСШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ҚОНАҚ 
ДӘРІСКЕРЛЕРІ 

 
Көшбасшылықты Дамыту Бағдарламасы  аясында Экономика Жоғары Мектебі әр апта сайын 
дәріскерледі қонақ дәрістеріне шақырады. Қонақ дәріскерлерінің тізімі түрлі компаниялардың 
өкілдерін, мемлекеттік органдардың басшыларын және шетел профессорларынан құралады, олар 
өздерінің табысқа жету тарихымен және мансапты қалыптастыру үшін қажетті қасиеттермен 
бөліседі.   

Қонақ дәрісі Дәріскер лауазымы 

John R.Grizz Deal Орындаушы төраға және басты орындаушы директорIXPowerLLCandIXPower 

Alexander Dawoody 

Пенсильваниядағы  Marywood Универститетінің мемлекеттік саясат және 
әкімшілдендіру доценті  
 АҚШ, Батыс Мичиган Универстетінің  қоғамдық істер және 
әкімшілдендірудегі Ph.D.Философия, білім беру, денсаулық сақтау және 
мемлекеттік басқару магистірі.  Орта Шығыс қоғамдық саясат және әкімшілік 
сұрақтар бойынша Ассоциацианың Президенті 

CihanCobanoglu 
 McKibbon Төрағасы, M3 Centre Директоры. 
 Қонақ қабылдау және туризм USFСарасота-Ламантин. 

J. Kent Ford Tornado Business Solutions иBarefoot Adventures Компаниясының Президенті 

Bill Hogg Сертификатталған бухгалтер,  лицензияланған биржалық делдал  

Kevin Rogers MBA, кеңесші/ өмірлік тренер 

Timothy David Cronin Назарбаев Университетінің оқытушысы 

АсетИргалиев 
АҚ «Экономикалық зерттеулер институтының» ҚР ҰЭМ Басқарма 
төрағасының бірінші орынбасары  

Алмас Айдаров 
 «Экспорт және инвестициялар бойынша Ұлттық  агенттігі» АҚ Басқарма 
төрағасы 

МедеуТузельбаев АҚ «Казпочта» тексеру және бақылау департаментінің Директоры  

ГабитЛесбеков 
Басқарушы директор,  АҚ «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының Басқарма 
мүшесі  

Лаура Галиева Туроператор KAZUNION компаниясының негізін қалаушы 

АйжанСамамбаева 
PhD, Экономикалық зерттеулер Институтының Аналиткалық Орталығы 
директорының орынбасары   

Марат Биримжан 
Мұнай және газ саласындағы бинес консалтинг 
Мұнай және газ саласындағы кәсіпорынды басқару саласындағы Абердин 
Университетінің  магистрі  

АсетДаутов ADK project эксперттік қызмет тобының жетекшісі 

СаясатНурбек  «НурОтан»  партиясы қоғамдық саясаты Институтының директоры 

ЕрланАскарбеков  «PR-шы» Клубының басшысы 

АзаматНурсеитов 
Әлемдік экономика және интеграциялық зерттеулер Орталығының Бөлім 
басшысы   

АрдакБейсенова 
Әлемдік экономика және интеграциялық зерттеулер Орталығының Бөлім 
басшысы   

АсхатСерикбекулы UPConsultingLLP Басқару серіктесі  

АйжанИзакова 
«Талант-менеджмент» Тұлғаны зерттеу және дамыту Орталығының Бас 
директоры 

ГульжанАбилова ЖШС «АудБух» директоры 

БахытгульХамбар Стратегиялық және экономикалық  зерттеулер Орталығының Директоры 
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ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕНІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ САЯСАТЫ 

 
A. КІРІСПЕ 
Оқытудың соңғыкезеңінде, студенттің оқыту аясынан кәсіби мансапқа өтуді жеңілдету 
мақсатында КДМО (КорпоративтікДамудыңжәнеМансаптыңОрталығы) іскерлік ортамен қарым-
қатынасты орнату арқылы студенттерге өндірістік тәжірибені ұйымдастырады. Өндірістік тәжірибе 
– бұл сабақ үстінде алған білімі мен теориясын істе қолдануға үлкен мүмкіндік. Кәсіби жұмыс 
істеуді үйренудің зор әдісі – ол өз облысының маманы болу. Тәжірибелі кәсіпқойдың 
басшылығының және қадағалауының астында студен тәжірибеде білімін қолдана алады және 
қағида мен ұғымды тексере алады, кәсіби дағдыларын дамыта алады. Өндірістік тәжірибеде 
студенттерге кәсіби өсуге, жеке артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалаға, тәжірибе 
жағдайында оқыған қағидасын қолдануға және болашақтағы мансаппен байланысты міндеттер 
мен ережелерді уақытылы және жауапкершілікпен орындағаны үшін баға алуға мүмкіндік 
болады. Өндірістік тәжірибе жас маман мен ұйымға да тиімді тәжірибе алу мүмкіндігі болу 
мақсатында КДМО – мен, университет бөлімшелерімен, кәсіпқой-өндіріс маманымен және 
студентпен біріге әзірленген. Ұйымнан өндірістік тәжирибе жетекшісі жас маманды бастаушы 
кәсіпқой ретінде оқытуда ақырғы буын болып табылады. Бұл серіктестік білім беру үрдісінде 
ақырғы кезең болып табылады.   
 
В. БАҒДАРЛАМА МАҚСАТЫ: 
Тәжірибе бағдарламасының мақсаты студенке (жас маманға) жан-жақты өндірістік тәжірибе 
беруден тұрады, мұндағы басты мақсат өндірістік тәжірибе алу. Сол себепті өндірістік тәжірибенің 
басты мақсаты болып табылады: 
СТУДЕНТ ҮШІН: өндірістік тәжірибеде өзінің кәсіпқой бағдарламасын тәжірибелі жетекшінің 
қадағалауының астында дайындауды аяқтау.  

АкмаралНайзабекова 
HumanCapitalLead көшбасшылық тәжірбие және корпоративті Басқарма  
басшысы 

АхметИшмухамедов Басқарушы серіктес, SAUWAT STRATEGY 

Бауржан Аренов 
Назарбаев Университетінің студенттік істер бойынша Депортаменттің 
менеджер - психологы 

Мейрам Ислам 
«ҚР СІМ Шаруашылық басқармасы» РМК синхронды және тібекті аударма 
Орталығының аудармашы маманы  

Владимир 
Пошатылюк 

ҚР психологтар Ассоциациясының  супервизор - Тренер-супервизор 

Айгерим 
Мухамеджанова 

Астаналық Туризм Ассоциациясының орындаушы директоры  

АйгульДюсембаева Назарбаев Универститетнің аға менеджер - психологы 

Ильдар Валиулов Бизнес-тренер, кеңес беруші 

Татьяна Кемайкина 
 ««Сфера» ҚҚ Әлеуметтік – психологиялық өлшемдер  зертахнасының   
Президенті 

АрманАубакиров 
Кәсіпкер,  "Work&StudyAbroad агенттігінің негізін қалаушы", бизнес кеңес 
беруші, инвестор 

Аблай Юсупов 
 «TopGenerationGroup» білім беру орталығының негізін қалаушы 
 «Upgrade» кәсіпкерлік мектебінің негізін қалаушысы және басшысы 

МагжанТлеуханов 
 «Upgrade» кәсіпкерлік мектебінің  қосалқы негізін қалаушысы «TenderFirst» 
консалтингтік компаниясының негізін қалаушы 

БиржанАшим 
 «Upgrade» кәсіпкерлік мектебінің  қосалқы негізін қалаушысы 
 «Пока все в Mega» жобасының жетекшісі 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
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УНИВЕРСИТЕТ ҮШІН: студент өзінің тәжірибеде теориялық білімін пайдаланған уақытында оны 
қолдау және ілгері жетелеу.  
ҰЙЫМ ҮШІН: өндірістік тәжірибе өту үшін лайықты жұмыс жағдайын қамтамасыздандару және де 
кәсіпқой жетекшілік.  
Өндірістік тәжірибе аяқталған кезде студент келесі нәтижелерге жетеді деп болжанады: 
1. Оқу кезінде алған білімін жүйелендіру және жалпылау. 
2. Зерттеудің негізгі нәтижелерін анықтау және талдау жасау. 
3. Мамандықтың қажетті стандарттарына сәйкес кәсіпқой басқарушылық дағдаларды қолдану. 
4. Әкімшілік және басқарушылық сұрақтарында негізгі түсініктерді қолдану.  
5. Кәсіби аясында белгілі жетістіктерге жетуге қажетті кәсіпқой құзыретр білімін алу. 
 
C. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕГЕ ҮЙЛЕСТУРЕ ҮРДІСІНІҢ СИПАТЫ 
Күзгі семестрдің басында жоғарғы курс студенттерін тәжірибе өту үшін талаптар мен үйлестру 
үрдісінің тәртібімен таныстыру мақсатында өндірістік тәжірибені ұйымдастыру және үйлестру 
бойынша Жиналыс өткізіледі. ЭЖМ веб-сайтының КДМО бөлімінде қосымша ақпарат бар. 
Жиналыс ақталған кезде студенттерді «Өндірістік тәжірибені өту үшін Өтініш» формасын 
толтыруды сұрайды. (ЭЖМ веб-сайтының КДМО бөлімінде бар) Бұл формада студент үш – бес 
потенциалды ұйымдарды тізіп көрсетеді. Форманы және қажетті құжаттарды толтырған соң 
студент өндірістік тәжірибені үйлестіру жұмысын басқарушы координаторымен кездесу уақытын 
анықтайды. Жиналыста студент өндірістік тәжірибе өту үшін тиімді орын анықталады және 
студенттің кәсіпқой дамуына көмегін беретін мүмкін ұйымдар таңдап алынады. Егер студент 
өндірістік тәжірибені өту үшін ұйымды жеке өзі тапқысы келсе, онда ол КДМО координаторынан 
мүмкін агенттікпен байланысу арқылы сұхбеттасуды келісу үшін ресми келісім алу керек. КДМО 
координаторы әр анықталған және бекітілген ұйыммен жас маманды алуға дайын екеніне көз 
жеткізу үшін байланысады. Егер осы шарттар сақталса, КДМО ұйыммен қажеттілік болса кездесуді 
және сұхбаттасуды ұйымдастырады. Қажет болған жағдайда студент өндірістік тәжірибенің 
тәртібін анықтау үшін ұйымның кадр бөлімінің өкілімен кездеседі. Егер өндірістік тәжірибе 
Координаторы мен студент ұйымның соңғы таңдауын жасаған болса, онда ұйыммен, 
Корпоративтік Дамудың және Мансаптың Орталығымен және студентпен кесісім-шарт 
дайындалып өндірістік тәжірибе Координатры мен ұйым өкілі қол қояды. Осы кезде ғана 
студенттерді өндірістік тәжірибеге үйлестіру үрдісі ресми аяқталады. 
Қадам 1. Студент өндірістік тәжірибе өткісі келетіні туралы форманы толтырады. 
Қадам 2. Студент ЭЖМ өндірістік тәжірибе Координаторымен кездеседі.  
Қадам 3. Ұйым, ЭЖМ мен жас маман арасында дайындалған және қол қойылған Келісім-шарт 
алынады.  
 
D.СТУДЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
Экономика Жоғары мектебінің студенті өндірістік тәжірибе өтуге құқық алу үшін сессия кезінде 
уақытылы емтихандарды тапсырып аяқтауға міндетті. Келесі тәртіптер мен талаптар өндірістік 
тәжірибеге үйлестіру дайындықтарынан тұрады. Сутеднт барлық талаптарды белгіленген уақытқа 
дейін орындауға міндетті. 
Әр студент міндетті: 
1. Барлық емтихандарды тапсыру керек; 
2. «Сәтті Мансапқа Қадам» Бағдарламасына қатысып және куәлік алу; 
3. Өндірістік тәжірибе өту үшін ұйымды таңдау; 
4. КДМО және студент өндірістік тәжірибе өтетін ұйым арасындағы құжаттарға қол қойғызу; 
5. Ұйымда 10 апталық өндірістік тәжірибе өту; 
6. Өндірістік тәжірибенің қажетті көлемде сағатын өткеннен соң, әр студент есеп беру жазу керек 
және оны қажетті ақпаратпен растау керек; 
7. Өндірістік тәжірибенің нәтижесі туралы университет комитетін хабардар ету;  
Нәтиже бойынша есеп беру 20-30 бет шамасында көлемнен болу керек және мемлекеттік 
стандарттарға сәйкес жазылу керек.  
Комитет мүшелері әр студенттің өндірістік тәжірибе өту бойынша есеп беруін қарастырғаннан 
кейін шешім қабылдайды және баға қойылады. 
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Есеп беру бағасы критерийлерінің Стандарты: 
  * ұйымның қызметінің мақсаты, міндеті, құрылымы және әдістерін студентпен теориялық түсіну 
деңгейі; 
  * есеп беруде өндірістік тәжірибе сапасына баға қойылады; 
 * есеп беруде студенттің алған кәсіпқой дағдыларының сапасы мен деңгейі бағаланады; 
 * өндірістік тәжірибе өту кезінде студент алған кәсіпқой қорытындылары және ұсыныстарының 
деңгейі бағаланады. 
Ескертпе* Баға транскрипте (куәлікте) жеке қойылады. 
 
E. ҰЙЫМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕРІ 
Өндірістік тәжірибені үйлестіруге қажетті кепілдеме беру үшін, ұйым келесі талаптарға сәйкес болу 
керек:  
1. ЭЖМ-нің КДМО, өндірістік тәжірибе бойынша модераторының, координатордың және өз 
кафедраңның келісімін алу керек; 
2. Жұмыспен қамтылу критерийлерінің барлығына жауап беретін белгіленген қызметтік 
міндеттермен қажетті жұмыс жағдайын жасау. 
3. Жас маманға білікті маманды бекіту; 
4. Кәсіпқой дамуы үшін басшылықты және қадағалауды қамтамасыздандыру; 
5. Ұйымның корпоративтік мәдениетін зерттеуге, бақылауға және қатысуға мүмкіндік беру; 
6. Жас маманды бағалауға қатысуға дайын болу; 
7. Студенттік өндірістік тәжірибені он апта бойы кеңестер беруге қол жетімді болу; 
8. Өндірістік тәжірибе міндеттерін орындау, белгілі міндеттерді аяқтау мақсатынды жас манды 
қолдау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыздандыру(мысалы, құралдар, материалдар, жұмыс 
орны). 
 
F. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕСІ 
Академиялық білімін кәсіптік аяда қолдану; 
ЭЖМ студентінің өндірістік тәжірибесінің басты мақсаты кәсіптік қызметте нақты мәселелерді 
шешу үшін сабақ үстінде алған білімін істе қолдануға студенке мүмкіндік беру; 
Компанияның ұйымдастыру құрылымының, оның негізгі басқару бірліктерінің және 
өндіріс/қызмет көрсету түсінігін алу; 
Кәсіби облысында тәжірибе жинау және қызметтік міндеттемелерін түсіну; 
Мамандықтың негізгі талаптарын түсіну; 
Ұйымның кәсіби мәдениетін қадағалау және түсіну; 
Корпоративтік серпінділікті, шешімдерді қабылдау үрдісті, әкімшілік ету сұрақтарының, 
әріптестердердің қарым-қатынасын үйрену; 
Кәсіби мақсаттарды және оқу қызметінің нәтижесін жалпылау; 
Кәсіби өсу үшін анықтау дағдысан дамыту және жаңа салаларды іздеу; 
Кәсіпқой топпен және басшылармен қарым-қатынасты орната білуді дамыту; 
Коммуникативтік қабілетін дамыту: тыңдауды үйрену, сынауды қабылдау және кері байланысты 
қолдану; 
* Оқу қызметінің және өндірістік тәжірибенің нәтижесі ретінде КДМО «Сәтті Мансапқа Қадам» 
Бағдарламасын қолданады. Экономика Жоғары Мектебінің түлектері үшін бұл семинары вакансия 
нарығында ілгеру жылжу және сәтті үйлестіру дағдысын дамыту болып табылады. Бағдарлама 
студенттерді жұмыс іздеу үрдісіне дайындайды және тайм-менеджмент, сұхбатқа дайындық, 
резюме жазуды/жолдама хатты, таныстыру және т.б. сияқты дағдыларды дамытады. 
Бағдарламаның қатысушылары куәлік және өндірістік тәжірибеге қосымша жеңілдік алады.    
 
G. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ ӨТУ ОРНЫН АУЫСТЫРУ / АЯҚТАУ 
Жас маманға тек айрықша жағдайларда ғана өндірістік тәжірибені өту орнын ауыстыруға рұқсат 
беріледі немесе тәжірибені аяқтауға. Бұл шаралар КДМО отырысының қорытынды мақұлдауынан 
және жас маманмен, Мектеп координаторымен және ұйым координаторымен ЭЖМ кездескеннен 
кейін барлық жағдайлар келісілгенде ғана қабылданады. Барлық қажетті іс-шаралар барлық 
жақтардың игілігі үшін өткізіледі. 
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H. ЖАС МАМАНҒА ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕГЕ ТӨЛЕУ СҰРАҚТАРЫ 
Орталықтың саясаты өндірістік тәжірибенің бағдарламасында кәсіпқойдың жоғары деңгейі 
сақталуы қажет. Біз бұл көзқарас қатаң кәсіби міндеттемелермен және жас маман мен ұйымның, 
КДМО мен ЭЖМ-ның тығыз іскерлік қарым-қатынасымен қолдау алады деп есептейміз. Және де 
біз бұл мақсат жақсырақ жүзеге асады деп есептейміз, егер жас маман жағынан міндеттемелерді 
өз еркімен орындау болса, осымен бірге біз жас маман алдында қаржылық міндеттеме 
мойындаумыз. 
Осымен байланысты келесі саясат белгіленген: 
Экономика Жоғары Мектебінің КДМО-ы жас маманға өндірістік тәжірибе уақытында ұйымнан 
ақы алуға мүмкіндігін береді. Жас маман және Ұйым келісім-шартты бекіткенде және қол 
қойған кезінде төлену керек ақы туралы келісу керек. Жас маман бұл жағдайды Келісім шартта 
нақты көрсету және КДМО мақұлдауын алу керек. Ақша қаражаты  - бұл жас маман мен 
ұйымның арасындағы келісім екені туралы фактіні ескеру керек, ал ЭЖМ-нің КДМО өндірістік 
тәжірибені өткен кезеңнде жасаған жұмысына ақы төлеуді талап ету құқығын қалдырады. 
Егер осындай мәселелер туындаса, Орталық жас маманды басқа ұйымға ауыстыруға немесе 
осы ұйымда өндірістік тәжірибені өтуге университеттің келісім-шартын бұзады. 

 
 

КДМО үшін ____________ Мақұлдады __________ Мақұлданбады (түсіндірме):_____________ 
 

Сұранымды қарау күні ___________________ «А» Step to Successful Career    Ия____  Жоқ____ 
 

КДМО қолы_________________________________ 
 

Өндірістік тәжірибе өтуге сұраным 
 

1 қазанға дейін нысанды толтырыңыз және жіберіңіз. Резюмеңізбен Сіздің сұранымыңыз бірге 
жүру керек.  
 
Көңіл бөліңіз: Барлық сұранымдар 206 офисінде қабылданады.  
1. Аты-жөні, тегі ___________________________________________________________________ 
2. Телефон/ Электрондық адрес:_______________________________________________________ 
3. Мамандық:______________________________________________________________________ 
4. Өндірістік тәжірибені өту күні: _____________________________________________________ 
5. Өндірістік тәжірибе өту үшін 1-3 ұйымды көрсетіңіз:  
a. ________________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________________ 
6. Өндірістік тәжірибе Жетекшісінің Аты-жөні, тегі 
__________________________________________________________________________________ 
7. Мамандығыңызға қатысты Сізлің қызығушылықтаңызыды атап өтуіңізді сұраймыз  
__________________________________________________________________________________ 
 

A-STEP TO GRADUATE БАҒДАРЛАМАСЫ 

A-SteptoGraduateбағдарламасы – түлектер үшін Экономика Жоғары Мектебінің ерекше 
бағдарламасы болып табылады. Бағдарлама сәтті дағдыларын жайғастыруды және еңбек 
нарығында алға басуды дамытуға көмек береді. Бағдарлама студенттерді жұмыс іздеу үрдісіне 
дайындайды және тайм-менеджмент, сұхбат, таныстыру және т.б. сияқты дағдыларды дамытады. 
Бағдарлама қатысушылары курстың дәрістерін өтуі туралы куәлік және университетті аяқтау 
бойынша дипломда қосымша белгі алады. 
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МАРКЕТИНГТЕГІ СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Маркетингтегі қосымша мамандық бағдарламасы маркетингте жұмыс істеу үшін қажетті 
теориялық және практикалық дағдылармен қамтамасыз етеді. Студенттер марктингтік 
коммуникациялар және PR, макетингтік зерттеулер, бренд менеджмент, тұтынушылардың мінез-
құлықы, жарнамалық стратегиялар мен жылжытулар, онлайн маркетинг туралы біледі. 
 
Оқыту нәтижелері 
Осы бағдарламаны аяқтағаннан кейін, түлектер: 
- маркетингтік концепцияларды, құралдарды және әдістерді міндеттерді шешу мен шешімдерді 
қабылдауда қолдана алады 
- марктеингтік коммуникациялар, маркетингтік зерттеулер, бренд менедждмент және 
тұтынушылар мінез-құлықымен байланысты мәселелерді шеше алады 
- менеджерлердің алдына тап болатын мәселелерді шешуде өздерінің біліктілігі мен 
шығармашылық қасиеттерін таныта алады 
-  ақпаратты жинайды, талдайды, бағалайды және ұсына алады  
-  маркетингтік бағдарламалардың тиімділігі мен маңыздылығын бағалай алады 
- қарым-қатынас жасау, командада жұмыс істеу және басқару дағдыларын қалыптастырады 
-  бизнес этика қағидаларын қолдана алады  
 
Қойылатын талаптар: 
- Бағдарлама КАЗГЮУ Университетінің 2,3,4 курс студенттеріне қол жетімді 
- Бағдарламаға жазылу үшін ең төмен GPA - 2.67 болу керек. 
- Маркетингтегі қосымша мамандық бағдарламасын оқығандықты дәлелдейтін сертификат алу 

үшін студент міндетті компоненттер тізімінен 2 пәнді және элективті компоненттер тізімінен 3 
пәнді таңдауы керек. 

 
Бітіруші студенттерге талаптар: 

- Студенттер 21 кредит, яғни 35 ECTS алу керек 
- Бағдарламаны сәтті аяқтау үшін ең төмен GPA - 2.67 болу керек. 
- 2.67 GPA-дан төмен алған студенттерге сертификат берілмейді 
 

Курстың коды Атауы 
Кредиттер 
саны/ECTS 

Міндетті компоненттер 

MKT3202 Маркетингтік зерттеулер 3/5 

MKT4205 Тұтынушының мінез-құлықы 3/5 

MKT4209 Сандық маркетинг 3/5 

MKT 3203 Интеграцияланған маркетингтік коммуникация 3/5 

MKT4204 Бренд менеджмент 3/5 

Таңдау компоненттері 

MKT4206 Жарнамалық стартегия және жылжыту 3/5 

MKT4210 Стратегиялық маркетинг 3/5 
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MKT3207 Маркетингтік қызмет 3/5 

MKT4211 Сату негіздері 3/5 

PRC 3301 Қоғаммен байланыс 3/5 

MKT4213 Өнімді басқару 3/5 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ СЕРТИФИКАЦИИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАММАСЫ  
 
Бағдарлама мақсаты: Төменде көрсетілген дағдыларды дамыту арқылы жаңа буындағы 
кәсіпқой мамандарды дайындау. Олар оқу процесінде:  

 Кәсіпкерлік қызметте құқықтық қамтамасыз ету және корпоративтік мүлделерді қорғауда 
болатын шиленістерді шешуде білімі мен дағдыларын пайдалана алады; 

 Өзекті ғаламдық мәселелерді және өнеркәсіп салаларының даму үрдістерін түсіне алады; 

 Халықаралық ұйымдар мен компаниялар шеңберінде қатынастарды дамытуға қажетті 
білім мен дағдыларды пайдалана алады; 

 Тиімді заңдық кеңес беру және бизнес шешімдерді әзірлеуді қамтамасыз ету; 

 Тиімді басшылықтың дағдыларын түсіне алу; 
Бағдарламаға қатысу артықшылықтары: 

 Ұйым топ менеджмент жұмысын жақсарту жоспарларды дайындау  

 Құқықтық орта тұрғысынан ұйымның кемшіліктерін анықтауға қажетті дағдыларды дамыту 

 Ұйым қызметінің тиімділік көрсеткіштерін анықтау  
Бағдарлама сипаттамасы: 

 Осы пәндер ортақ оқу жоспары шеңберінде КАЗГЮУУниверситеті  3-4 курстарының 
студентеріне элективті піндер болып табылады, және де бағдарлама коммерциялық 
түрде жүргізілуі мүмкін  

 Бағдарлама бойынша оқу бакалаврадәрежесін алуға кететін 129 (240 ECTS) кредит 
санынан  

 «Бизнес және Құқық» бағдарламасы біткеннен кейін студенттер сертификат алады.  
Сертификатбес пәнді бітергеннен кейін беріледі.Студенттер 15 кредиттінемесе 25 ECTS алу қажет. 
Әр пән 3 кредиттен тұрады (5 ECTS). Бағдарламаны сәтті аяқтай үшін - 2.67 минималды GPA 
деңгейі қажет.  GPA 2.67 төмен баға алған студенттерге сертификат берілмейді, бірақ бүкіл 
кредиттен алған бағалары негізгі транскриптке аударылады.  
Қабылдау талаптары: 

 Бағдарлама КАЗГЮУ Университетінің 3-4 курс студенттеріне қол жетімді;  

 1-ші курс студенттеріне үшін кіріспе пән қарастырылған;  

 Жоғарғы Құқық Мектебі студенттері Жоғарғы Экономика Мектебінің пәндер тізімінен, 
минимум 3 пәнді таңдау қажет;  

 Жоғарғы Экономика Мектебі студенттері Жоғарғы Құқық Мектебінің пәндер тізімінен, 
минимум 3 пәнді таңдау қажет;  

 Бітіруші курс студенттері бағдарламаға қатыса алады; бірақ бұл курстар негізгі 
мамандықты алаға қажет талаптардан босатпайды. 

 
Пәндер пререквизиті:Пәндердің пререквизиты тиісті мектептермен анықталу қажет. 
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Халықаралық бизнес модулі және Аудармашыларға арналған Бизнес және Құқық модулі 
пререквизиттерді талап етпейді, бірақ, ағылшын тілі IELTS 4 немесе Intermediate level деңгейіне 
сәйкес болуы қажет. 
Бітіруші студенттерге талаптар: 
Осы программаны аяқтау үшін талап ағымдаға КАЗГЮУ Университетінің академиялық саясатына 
сәйкес, бірақ сертификат алуы үшін орташа баллы GPA бойынша 2,67 құрауы керек. 
 
ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ 
 

Модуль 
Пәннің 
коды 

Пән 
Кредиттер/ 

ECTS 
Оқу тілі Міндетті шарт 

 
Қаржыжән
еқұқық* 
 
 

Жоғарғы Құқық Мектебі студенттері арналған пәндер B-, 75%, 2.67 

ACC 2301 Бухгалтерлік есеп 3/5  
АҒЛ/ҚАЗ/ 

ОРЫС 

 

FIN 2301 Қаржы 3/5  

FIN 3206 Салық салу 3/5  

Жоғарғы Экономика Мектебі студенттері арналған пәндер  

KP 3208 
(PRL) 

Корпоративтік құқық 3/5 
(6 семестр) 

АҒЛ/ҚАЗ/ 
ОРЫС 

B-, 75%, 2.67 

TP 2206 
(PRL) 

Еңбек құқығы 3/5 
(4семестр) 

 

FNPRK 
3210 
(FIN) 

Қаржы және еңбек 
құқығы 

3/5 
(6 семестр) 

 

*Студенттер көрсетілген тізімдегі тәртіп бойынша пәндерді таңдау қажет 

 
Оқу нәтижелері: 

 Студенттер компанияның кәсіпкерлік қызметін құқықтық қолдауға, корпоративтік 
мүдделердің қақтығысын шешуге, құқықтық тәуекелдер мен салық режимдерін 
анықтауға, корпорация шеңберінде еңбек қатынастарын құқықтық реттеу бағытталған 
білімдер мен қабілеттерін көрсете алады 

 Ұйымның қаржы аспектілеріне қатысты нақты шешімдерді қабылдау дағдыларын алу  
 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
 

Модуль 
Пәннің 
коды 

Пән 
Кредиттер/ 

ECTS 
Оқу тілі Міндетті шарт 

 Жоғарғы Құқық Мектебі студенттері арналған пәндер B-, 75%, 2.67 

 
Корпаративті 
басқару* 
 
 

MGT 2202 Менеджмент 3/5  
АҒЛ/ҚАЗ/ 

ОРЫС 

 

MGT 3301 Корпоративтік басқару 3/5  

MGT 4211 Стратегиялық 
менеджмент 

3/5  

Жоғарғы Экономика Мектебі студенттері арналған пәндер  

KP 3208 
(PRL) 

Корпоративтік құқық 3/5 
(6 семестр) 

АҒЛ/ҚАЗ/ 
ОРЫС 

B-, 75%, 2.67 

TP 2206 
(PRL) 

Еңбек құқығы 3/5 
(4семестр) 

 

FNPRK 3210 
(FIN) 

Қаржы және еңбек 
құқығы 

3/5 
(6 семестр) 

 

*Студенттер көрсетілген тізімдегі тәртіп бойынша пәндерді таңдау қажет 

 
Оқу нәтижелері: 
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 Корпоративтік басқаруда акционерлер, директорлар кеңесі, жоғарғы басшылық және 
басқада мүлделі жақтар араларындағы қатынастарды реттейтін ішкі механизмдерін 
бағалайтын дағдыларды алу  

 Студенттер компанияның кәсіпкерлік қызметін құқықтық қолдауға, корпоративтік 
мүдделердің қақтығысын шешуге, құқықтық тәуекелдер мен салық режимдерін 
анықтауға, корпорация шеңберінде еңбек қатынастарын құқықтық реттеу бағытталған 
білімдер мен қабілеттерін көрсете алады 

 
БИЗНЕСТІК ЭТИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ 
 

Модуль 
Пәннің 
коды 

Пән 
Кредиттер/ 

ECTS 
Оқу тілі Міндетті шарт 

Бизнестік 
этика және 

құқық* 
 
 

Жоғарғы Құқық Мектебі студенттері арналған пәндер  

BUS 3204 Бизнестік Этика 3/5  
АҒЛ/ҚАЗ/ 

ОРЫС 
B-, 75%, 2.67 MGT 3203 Көшбасшылық 3/5 

MGT 3305 HR Mенеджмент 3/5 

Жоғарғы Экономика Мектебі студенттері арналған пәндер  

KP 3208 (PRL) Корпоративтік құқық 3/5 
(6 семестр) 

АҒЛ/ҚАЗ/ 
ОРЫС 

B-, 75%, 2.67 
TP 2206 (PRL) Еңбек құқығы 3/5 

(4семестр) 

FNPRK 3210 
(FIN) 

Қаржы және еңбек 
құқығы 

3/5 
(6 семестр) 

* Студенттер көрсетілген тізімдегі тәртіп бойынша пәндерді таңдау қажет 

 
Оқу нәтижелері: 

 Студенттер көшбасшылықтың маңызды теорияларын іскерлік этика көзқарасы арқылы 
қарау және осының негізінде басқару шешімін қабылдау дағдысын алу  

 Студенттер компанияның кәсіпкерлік қызметін құқықтық қолдауға, корпоративтік 
мүдделердің қақтығысын шешуге, құқықтық тәуекелдер мен салық режимдерін 
анықтауға, корпорация шеңберінде еңбек қатынастарын құқықтық реттеу бағытталған 
білімдер мен қабілеттерін көрсете алады 

 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС ЖӘНЕҚҰҚЫҚ 
 

Модуль 
Пәннің 
коды 

Пән 
Кредиттер/ 

ECTS 
Оқу тілі Міндетті шарт 

 
Халықаралық 
бизнесжәне 

құқық* 
 
 

Жоғарғы Құқық Мектебі студенттері арналған пәндер  

ECN 3201 Халықаралық экономика 3/5 

 
АҒЛ 

B-, 75%, 2.67 
BUS 2203 Халықаралық бизнес 3/5 

IR 3201 
Халықаралықаралық 
қатынастар негіздері 

3/5 

Жоғарғы Экономика Мектебі студенттері арналған пәндер  

PMO 
3303(IL) 

Халықаралық ұйымдар 
құқығы 

3/5 
(5семестр) 

АҒЛ B-, 75%, 2.67 
MTP 3301 
(IEL) 

Халықаралық сауда 
құқығы 

3/5 
(6 семестр) 

PNEO3302 
(IEL) 

Мемлекетүстілік 
экономикалық ұйымдар 
құқығы 

3/5 
(6 семестр) 

* Студенттер көрсетілген тізімдегі тәртіп бойынша пәндерді таңдау қажет 

 
Оқу нәтижелері: 

 Халықаралық саясат пен экономика, құқықтық және мәдениетаралық орталарын талдау 
мен бағалау ақылы әлемдік нарыққа шығу стратегиясын білу; 
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 халықаралық экономикалық қатынас негіздерінен құқықтық және институционалдық 
білімдерін көрсете алады; 

 халықаралық бизнес жүргүзудегі құқықтық қатынастарды реттеуде білімдерін көрсетеді; 

 халықаралық бизнес саласындағы құжаттарды жүйелеу және құрастыру дағдыларын 
меңгереді; 

 халықаралық коммерциялық шарт жасау дағдыларын меңгереді; 

 халықаралық төрелік сот процестерінде тараптардың өкілі және төрелі ретінде қатысу 
қабілетілігі болады; 

 халықаралық коммерциялық қызмет көрсететін тұлғалар  мен компанияларға кәсіби 
деңгейде ақыл-кеңес бере алады. 

 
АУДАРМАШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН БИЗНЕС ЖӘНЕҚҰҚЫҚ 
 

Модуль 
Пәннің 
коды 

Пән 
Кредиттер/ 

ECTS 
Оқу тілі 

Міндетті 
шарт 

Аудармашыларға 
арналған бизнес 

және құқық* 

Жоғарғы Құқық Мектебі студенттері арналған пәндер  

BUS 3204 Бизнестік Этика 3/5 

АҒЛ B-, 75%, 2.67 MGT3203 Көшбасшылық 3/5 

ECN 3201 Халықаралық 
экономика 

3/5 

Жоғарғы Экономика Мектебі студенттері арналған пәндер  

PMO 
3303 (IL) 

Халықаралық 
ұйымдар құқығы 

3/5 
(5 семестр) 

АҒЛ B-, 75%, 2.67 OAP 3209 
(PRL) 

Ағылшын 
құқығының 
негіздері 

3/5 
(6 семестр) 

* Студенттер көрсетілген тізімдегі тәртіп бойынша пәндерді таңдау қажет 

 
Оқу нәтижелері: 

 Студенттер ұлттық және халықаралық деңгейде бизнес пен құқық аспектілері бойынша 
маңызды білімдерін көрсете білу.   

 Студенттер халықаралық ұйымдар мен компаниялар аясында қатынастарды орнатуға 
бағытталған білімдері мен қабілеттерін көрсете алады 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

БУХГАЛТЕРЛІК ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЕСЕБІ СЕРТИФИКАЦИЯЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫ  

 
Бағдарлама басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті қаржылық және қаржылық емес 
ақпараттарды  пайдалану дағдысын алуға мүмкіндік береді. Студенттер компания жұмысының 
тиімділігін басқару және бақылау үшін түрлі әдістер мен құралдарды қолдану мүмкіндігіне ие 
болады. 
 
Бағдарламаны тәмамдаған соң студенттер білуі тиіс: 
- Ұйым жұмысының тиімділігін жоспарлау және бақылау үшін Стратегиялық жоспарлау және 

басқару моделін пайдалану. 
- Ұйымның қызметіне ықпал ететін негізгі сыртқы факторларды анықтау және бағалау. 
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- Жұмысты ұйымдастыру тиімділігінде ақпараттық жүйе және мониторинг жүйесінің 
құрылымдық ерекшеліктерін анықтау және бағалау. 

- Қызметті ұйымдастыруды бағалау және жақсарту үшін стратегиялық іс-әрекеттерді өлшеудің 
тиісті  әдістерін қолдану. 

- Компанияны құлдырауға әкеп ұрындыруы мүмкін бизнестің әлсіз жақтарын анықтау бойынша 
және стратегиялық тиімділігін бағалау жөнінде клиенттермен жоғары басшылыққа кеңес беру. 
 

Бағдарламаны тәмамдағаннан кейін студенттер басқару есебі бойынша сертификат алады.    
 
Қабылдауға қойылатын талаптар: 
- Берілген сертификациялық бағдарлама КАЗГЮУ Университетінің 3 және 4 курсының барлық 

студенттері үшін қолжетімді. 
- Студент Business Accounting  Сертификаты үшін 6 курс міндетті пәндер қатарынан және 

Management Accounting Сертификатын алу үшін 6 курс элективті пәндер тізімінен таңдау 
жасауы қажет. 

Курс түлектеріне қойылатын талаптар: 
- Студент 54 кредит немесе 88 ECTS жинауы тиіс. 
- Бағдарламаны табысты аяқтау үшін GPA орташа балы– 2.67. 
 
Осы курс бойынша бітіру талаптарына жауап бермеген студенттерге Сертификат 
берілмейді. 
 

Курс коды Курс атауы 
Кредит/ 

ECTS 
Оқытылатын 

тіл 
Міндетті/ 
Элективті 

Модуль 1: Business Accounting Сертификаты 

ACC2201 
Бухгалтерлік есеп (Пререквизит: 
Экономика лық  теория негіздері) 

3/ 5 ағылш 
Міндетті 

ACC2303/ 
3203 

Қаржылық есепI (Пререквизит: 
Бухгалтерлік есеп) 

3/ 5 ағылш 
Міндетті 

ECN2204 
Микроэкономика 
(Пререквизит: Экономика лық  теория 
негіздері) 

3/ 5 ағылш 
Міндетті 

ECN2205 
Макроэкономика 
(Пререквизит: Экономика лық  теория 
негіздері) 

3/ 5 ағылш 
Міндетті 

ACC3307 
Басқару есебі (Пререквизит: Бухгалтерлік 
есеп) 

3/ 5 ағылш 
Міндетті 

CBL4401/ 
3301 

Корпоративтік және бизнесқұқық 
 

3/ 5 ағылш 
Міндетті 

Модуль 2: Management Accounting Сертификаты 

MKT2201 
Маркетинг 
 (Пререквизит: Микроэкономика) 

3/ 5 ағылшын 
Міндетті 

MGT2202/ 
2302 

Менеджмент (Пререквизит: Экономика 
лық  теория негіздері) 

3/ 5 ағылшын 
Міндетті 

ACC3304/ 
ACC3204 

Қаржылық есепII (Пререквизит: 
Қаржылық есепI) 

3/ 5 ағылшын 
Міндетті 

FIN3306/ 
3206 

Корпоративтік қаржы (Пререквизиттер: 
Қаржы, Бухгалтерлік есеп) 

3/ 5 ағылшын 
Міндетті 

ACC4312/ 
4212 

Қаржылық және салықтық есептілік 
(Пререквизиттер: Қаржылық есепI, 
Қаржылық есепII, Салық және салық салу) 

3/ 5 ағылшын 
Міндетті 

GED 1104 
Ақпаратты- коммуникациялық 
технологиялар 

3/5 ағылшын 
Міндетті 
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FIN3308/ 
3208/4208 

Қаржылықменеджмент (Пререквизит: 
Корпоративтік қаржы) 

3/ 5 
ағылшын Элективті 

MGT3212/ 
3204 

Операциондықменеджмент 
(Пререквизит: Менеджмент) 

3/ 5 
ағылшын Элективті 

MGT3305/ 
4304 

Персоналдарды басқару (Пререквизит: 
Менеджмент) 

3/ 5 
ағылшын Элективті 

FIN4212/ 
4312 

Қаржылық тәуекел-менеджмент 
(Пререквизит: Қаржылықменеджмент) 

3/ 5 
ағылшын Элективті 

ACC4311 
Ілгерлемелі басқару есебі/ Басқарудағы 
талдау (Пререквизит: Басқару есебі)  

3/ 5 
ағылшын Элективті 

FIN3206/ 
3205 

Салық және салық салу (Пререквизиттер: 
Бухгалтерлік есеп, Қаржы) 

3/ 5 
ағылшын Элективті 

 

Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Халықаралық қатынастар саласындағы қосымша мамандандыру бағдарламасыЭЖМ және ҚЖМ 
студенттеріне арналған. Осы бағдарлама аясында студенттер  халықаралық ұйымдардың 
терминологияларын оқиды және теориялық білімді терең меңгереді. Сонымен қатар, студенттер 
құқықтық, экономикалық, мәдени және саясат құбылыстарын талқылайды және осы салаларда 
пайда болатын жаһандық мәселелерді халықаралық және ұлттық деңгейде қарастырады. 
Оқу нәтижелері 
Түлек  бағдарлама соңында меңгереді: 

- мемлекет және мемлекеттік емес ұйымдар арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктерін 
түсінеді (ЕО, ДСҰ, ЕАЭҚ және т.б.); 

- сыртқы байланыстың қазіргі концепциялары туралы білім алады; 
- нақты айғақтар келтірілген өтініштерді дұрыс және сауатты жаза алады; 
- сыртқы саясат құралдарын пайдалана алады: келісімсөздер (дипломатиялар және 

шетелдік инвестициялар) және санкциялар (экономиялық санкция және т.б.); 
-  алған білімдері мен дағдыларын халықаралық қарым-қатынаста өзгеріс енгізуде және 

толық талдау жүргізуде қолдана алады; 
- келіссөздерге қатысушылар мен дауды дипломатиялық жолмен шешудегі 

медиаторлардың алатын рөлі туралы біледі; 
- топта жоба жұмысын жүргізе алады.  

Қатысудың үстемдігі: 
- Ұйымның бас менеджер жұмысының дағдыларын жетілдіру 
- ХҚ және құқық бойынша маңызды дағдыларды меңгеру 
- Ұйымның негізгі жұмыс бағытын айқындау қабілетін дамыту  
Бағдарлама сипаттамасы: 
- Осы курстар жалпы оқу жоспары шеңберінде таңдауға қолжетімді КАЗГЮУ Университетінің 3-4 
курс студенттеріне алналған элективті курстары болып табылады  
- Бакалавр деңгейін алуға арналған кредиттер саны өзгеріссіз қалады - 129 (240 ECTS) 
Бағдарлама соңында студентке «Халықаралық қатынастар» оқу бағдарламасын бітіргені туралы 
сертификат беріледі. Сертификат бес курсты аяқтағаннан кейін беріледі. Студенттер 15 кредит, 
яғни 25 ECTS  алу керек. Әр курс 3 кредиттен(5 ECTS) тұрады. Бағдарламаны сәтті аяқтау үшін ең 
төмен  GPA  - 2.67 болу керек. 2.67 GPA-дан  төмен алған студенттерге сертификат берілмейді, 
бірақ барлық берілген кредиттер саны жалпы транскриптке аударылады.   
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Бағдарлама бойынша оқу талаптары 
- Бағдарлама КАЗГЮУ Университеті 3 және 4-ші курс студенттеріне қолжетімді;  
- 1-ші курс студенттеріне кіріспе курсы қарастырылған; 
- ЭЖМ және ҚЖМ студенттері міндетті пәндер тізімінен кемінде екі курсты таңдау керек;  
- ЭЖМ және ҚЖМ студенттері элективті пәндер тізімінен кемінде үш курсты таңдау керек;  
- Соңғы курс студенттері бағдарламаны таңдай алады, бірақ-та олар негізгі мамандықтың 
талаптарынан босатылмайды.  
«Халықаралық қатынастар» модулі пререквизиттерді талап етпейді, алайда, ағылышн тілі 
деңгейі IELTS 5 немесе Upper-Intermediate level деңгейлеріне сай болу керек. 
Курс бітірушілеріне қойылатын талаптар: 
- Осы курсты аяқтау үшін қойылатын талаптар КАЗГЮУ Университетінің академиялық 
саясатының талаптарына сейкес келеді, алайда GPA ортаңғы балы 2,67 болу керек.  
- Бағдарлама соңында студенттер ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР саласында сертификатын алады.  
 

Курс коды Курс атауы 
Кредит 

саны 
ECTS Оқытылатын тіл 

Міндетті 
шарт 

Міндетті пәндер 

IR 3201 
Халықаралықаралық қатынастар 
негіздері 

3 5 
 
 

Ағылшын тілі 
B-, 75%, 

2.67 
ECN 3201 Халықаралық экономика 3 5 

BUS 3303 Халықаралық Бизнес   

IR 4208 Жобалық жұмыс  5 

Элективті пәндер 

IRF 3202 
Дипломатиялық хаттама және Іс 
қағаздарын жүргізу 

3 5 

Ағылшын тілі 
B-, 75%, 

2.67 

IR 3310 Дипломатиялық клубы (семинар) 3 5 

BUS 3204 Бизнес этика 3 5 

MGT 3203 Қосбасшылық 3 5 

BUS 3201 Бизнес коммуникация 3 5 

IR 3303 
Жаһандану және мемлекеттік 
ұйымдар 

3 5 

IR 3204 
Келіссөз жүргізу және жария 
дипломатия 

3 5 

 
Мазмұны 
Осы бағдарлама  ХҚ саласындағы базалық білімді және ХҚ зерделеу  негізгі теориялық  
тәсілдемесін ұсынады. Берілген  бағдарлама ХҚ құрылуының негізігі тарихи алғышарттарын 
қарастырады. Бағдарлама халықаралық және ұлттық құбылыстармен фактілерін талдау және 
әртүрлі тәсілдердің көмегімен ХҚ құрылымын қарастырады. Студенттер талаптарға сай «IRxx01 / 
Халықаралық қатынастар негіздері» курсын   міндетті түрде  өту керек және В-  төмен емес баға 
алу керек. Қосымша мамандандыру  бағдарламасы бойынша оқуды растайтын сертификат алу 
үшін студент міндетті пәндер тізімінен 2 пәнді және элективті пәндер тізімінен 3 пәнді таңдау 
керек. Осы курстың барлық қатысушылары  оқудың соңында жобалық жұмысты дайындау керек. 
Жұмыс  ауызша презентация және жазбаша түрдегі баяндама ретінде тапсырылу керек. Жобалық 
жұмысты  дипломдық жұмыс ретінде қарастыру керек.  
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
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ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Қоғаммен байланыс саласындағы қосымша мамандандыру бағдарламасыЭЖМ және ҚЖМ 
студенттеріне арналған. Осы бағдарлама аясында білім алушылар байланыс теориясын, 
бұқаралық ақпарат, бедел менеджменті теориясының негіздерін, media relations, government 
relations қағидаларын, ішкі және сыртқы корпоративтік байланыс, дағдарыстық ахуал кезіндегі PR 
аясын негізге ала отырып іргелі теориялық білім алады. Сонымен қатар, білім алу барысында 
студенттер қоғаммен байланыс және корпоративтік коммуникация қызметтері салаларындағы 
қазақстандық және халықаралық компаниялардың нақты кейстерін талқылап, қарастырады. 
 
Оқу нәтижесі 
Түлек  бағдарлама соңында меңгереді: 
 

 Мемлекеттік органдарға, коммерциялық және бейкоммерциялық ұйымдарға, бұқаралық 
ақпарат құралдарына бағытталған қоғаммен байланыс стратегияларын өңдеуге және жүзеге 
асыруға қатыса алады  

 Ұйымның тиімді коммуникациялық инфрақұрылымын өңдеуге, ішкі және сыртқы 
коммуникацияларды қамтамасыз етуге, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру мен қолдауға 
қатысады  

 Түрлі ауқымдағы PR-компанияларды жоспарлау және жүргізу  
 Бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесіп жұмыс жасау  
 Алынған коммуникативтік білімдерін өз қызметінде тиімді қолдану  
 

Қатысудың үстемдігі: 
- Қоғаммен байланыс қызметінің іргелі дағдыларын меңгеру  
- Қазақстандық және халықаралық компаниялардың тәжірибесін зерттеу    
- Бұқаралық, іскерлік және жеке коммуникациялар дағдыларын үйрену  

 
Бағдарлама сипаттамасы: 

 Осы курстар жалпы оқу жоспары шеңберінде таңдауға қолжетімді КАЗГЮУ 
Университетінің 3-4 курс студенттеріне арналған элективті курстар болып табылады  

 Бакалавр деңгейін алуға арналған кредиттер саны өзгеріссіз қалады - 129 (240 ECTS) 
Бағдарлама соңында студентке «Қоғаммен байланыс» оқу бағдарламасын бітіргені туралы 
сертификат беріледі.   
 
Сертификат бес курсты аяқтағаннан кейін беріледі. Студенттер 15 кредит, яғни 25 ECTS  алу керек. 
Әр курс 3 кредиттен(5 ECTS) тұрады. Бағдарламаны сәтті аяқтау үшін ең төмен  GPA  - 2.67 болу 
керек. 2.67 GPA-дан  төмен алған студенттерге сертификат берілмейді, бірақ барлық берілген 
кредиттер саны жалпы транскриптке аударылады.   
 
Бағдарлама бойынша оқу талаптары 

 Бағдарлама КАЗГЮУ Университеті 3 және 4-ші курс студенттеріне қолжетімді 
 ЭЖМ және ҚЖМ студенттері міндетті пәндер тізімінен кемінде екі курсты таңдау керек;  
 ЭЖМ және ҚЖМ студенттері элективті пәндер тізімінен кемінде үш курсты таңдау керек;  
 Соңғы курс студенттері бағдарламаны таңдай алады, бірақ-олар негізгі мамандықтың 

талаптарынан босатылмайды.  
 
«Қоғаммен байланыс» модулі»  пререквизиттерді талап етпейді, алайда, ағылышын тілі деңгейі 
IELTS 5 немесе Upper-Intermediate level деңгейлеріне сай болу керек. 
 
Курс бітірушілеріне қойылатын талаптар: 

 Осы курсты аяқтау үшін қойылатын талаптар КАЗГЮУ Университетінің академиялық 
саясатының талаптарына сейкес келеді, алайда GPA ортаңғы балы 2,67 болу керек.  
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 Бағдарлама соңында студенттер ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС саласында сертификат алады.  
 
Мазмұны 
Осы бағдарлама бұқаралық коммуникация, бедел менеджменті, ішкі және сыртқы корпоративтік 
коммуникацияларды басқару негіздерін қарастырады. Берілген бағдарлама БАҚ, мемлекеттік 
органдармен, қоғаммен қазақстандық және халықаралық компаниялардың ең мықты 
тәжірибелерін есепке алумен кәсіби деңгейде жұмыс жасау мәселелерін қарастырады.    
Студенттер талаптарға сай «Қоғаммен байланыс» курсын   міндетті түрде  өту керек және В- төмен 
емес баға алмау керек. Қосымша мамандандыру  бағдарламасы бойынша оқуды растайтын 
сертификат алу үшін студент міндетті пәндер тізімінен 2 пәнді және элективті пәндер тізімінен 3 
пәнді таңдау керек. Осы курстың барлық қатысушылары  оқудың соңында жобалық жұмысты 
дайындау керек. Жұмыс  ауызша презентация және жазбаша түрдегі баяндама ретінде тапсырылу 
керек. Жобалық жұмысты  дипломдық жұмыс ретінде қарастыру керек.  
 

Курс коды Курс атауы  
Креди
т саны 

ECTS 
Оқытылаты

н тіл 
Міндетті 

шарт 

Міндетті пәндер 

PRC 3301 Қоғаммен байланыс 3 5 

Ағылшын 
тілі 

B-, 75%, 
2.67 PRC 3302 

Дағдарыс кезіндегі 
коммуникациялар  

3 5 

Элективті пәндер   

BUS 3201 Бизнес коммуникация 3 5 
B-, 75%, 

2.67 
MGT 3203 Көшбасшылық 3 5 

BUS 3204 Бизнес этика 3 5 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 

 

ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ  

 
Жобаларды басқару — бұл жобада қойылатын талаптарды қанағаттандыру үшін жобаны іске 
асырумен байланысты қызмет үрдісінде білімдерін, дағдысын, құралдар мен әдістерді қолдану.   
 
Бағдарламаның мақсаты: Жаңа буынның кәсіпқойларын дайындау: 
 жобаларды жоспарлау және басқару саласында білім деңгейін қалыптастыру және арттыру; 
 жобалау мақсаттарына қол жеткізу тиімділігі және басқару шешімдерін қабылдау;  
 кәсіби білім мен дағдылардың жоқтығымен байланысты туындаған жобаның тоқырауына 
(стагнация) ықпал ететін тәуекелдер мен факторлардың әсер ету деңгейін төмендету.  
Бағдарлама сипаттамасы: 
 Берілген курс КАЗГЮУ Университетінің 3 – 4 курсыныңбарлық студенттеріне жалпы оқу 
жоспары көлемінде таңдау жасау үшін қолжетімді таңдаулы курс болып табылады; 
 Бакалавр дәрежесін алу үшін кредиттер саны өзгеріссіз қалады – 129 (240 ECTS). 
 
Бағдарлама аяқталған соң студенттер «Жобаларды басқару» бағдарламасын меңгеріп бітіргені 
жөнінде сертификат алады. 
 
Ескерілетін талаптар: 
 БағдарламаКАЗГЮУУниверситетінің 3 – 4 курсыныңбарлық студенттері үшін қолжетімді; 
 1-ші жылғы студенттер үшін кіріспе курсы қарастырылған;  
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 ҚЖМ студенттері ЭЖМ пәндері тізімінен кемінде үш курстаңдауға міндетті; 
 ЭЖМ студенттері ҚЖМ пәндері тізімінен кемінде үш курстаңдауға міндетті; 
 Бітіруші курс студенттері бағдарламаға қатыса алады, бірақ курстың берілгендері оларды 
негізгі мамандық алу талаптарынан босатпайды.  
 
Оқу нәтижелері: 
 Жобаның табыстылығын анықтайтын тиісті білімді, үрдіс, дағдылары, құралдар мен әдістерін 
қолдану; 
 Жобаларды жоспарлау және басқару саласында білімнің болуы стратегиялық мақсаттарға қол 
жеткізуге және міндеттерді ұйымдастырутәсілдерін құрылымдауғамүмкіндік береді;   
 Жобаларды басқару үрдісін түсіну және олардың жобаның міндеттерін шешудегі өзара 
әрекеттері; 
 Жобаларды жоспарлау және басқару сферасында бәсекеқабілеттілік деңгейін арттыру; 
 Білім деңгейлерінің бірін беру – сертификатталған сарапшы/сарапшы. 
 
БАҒДАРЛАМА 

БЛОК САҒАТТАР САНЫ 

Жоба концепциясы 4 сағат 

Инвестициялар 4 сағат 

Жоба параметрлері 4 сағат 

Жоспарлау 24 сағат 

Стратегия 4 сағат 

Жобаларды басқару 24 сағат 

Жобаларды басқарудың заңды аспектілері 4 сағат 

Емтихан 2 сағат 

Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 

 

АДАМИ РЕСУРСТАРДЫ БАСҚАРУ СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Адам капиталын дамыту ұйымның маңызды мақсаттарының бірі болып табылады. АРБ 
сертификаты студентке адами ресурстар бөліміндегі лауазымға орналасуға мүмкіндік береді. 
Студенттер ұйымдастырушылық мақсаттарына сәйкес жұмысшыларды басқару үшін әр түрлі 
құралдар мен әдістерді пайдалана алатын болады. 
Бағдарламаның соңында студенттер қабілетті болуы тиіс: 

- Ұйымдастырушылық қиындықтарды шешу  
- Адам ресурстарына бағдарлана отырып ұйымның стратегиялық жоспарларын әзірлеу 
- Ұйымдастырушылық мақсаттарға байланысты бизнес процесін түсіну 
- АРБ практикасының тиімділігін бағалау 
- Бизнес-өнімділігін жақсарту үшін ұйымның стратегиясына АРБ функцияларын біріктіру   
- Сөйлеу және жазу дағдылары арқылы тиімді қарым-қатынас жасау 
- Көшбасшылық, қарым-қатынас, сондай-ақ ұжымдық жұмыс дағдыларын көрсету 

Бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттер Адами ресурстарды басқару пәні бойынша сертификат 
алады. 
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Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: 
- Студент КАЗГЮУ университетінің 3-ші немесе 4-ші курс студенті болуы тиіс 
- Студент негізгі пәндер тізімінен 2 пәнді және элективті пәндер тізімінен кез келген 3 пәнді 

таңдауы керек  
Бітірушіге қойылатын талаптар: 

- Студент 21 кредит немесе 35 ECTS жинауы керек 
- Бағдарламаны бітіру үшін қажетті GPA ең төменгі деңгейі 2,67 құрайды 

Студент бітірушіге қойылатын талаптарға сәйкес келмесе сертификат ала алмайды. 
 

Курс коды Курс атауы 
Кредит/ 

ECTS 
Оқытылатын 

тіл 
Негізгі/ 

Таңдаулы 

MGT2302 Менеджмент Негіздері 3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

MGT3305 
Адами Ресурстарды Басқару 
– АРБ (алғышарт: 
Менеджмент негіздері) 

3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

MGT3308 
ӨтемақыМенеджменті 
(алғышарт: АРБ) 

3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

MGT4312 
ӨнімділікМенеджменті 
(алғышарт: АРБ) 

3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

MGT2201 
Қызметкердің Ұйымдағы 
Мінез-құлқы 
(алғышарт: АРБ) 

3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

TP 2206 
(PRL) 

Еңбек Құқығы (алғышарт: 
АРБ) 

3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

BUS3204 
Іскерлік этика (алғышарт: 
Менеджмент негіздері) 

3/5 Ағыл/Орыс Негізгі 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Қонақжайлылық бейінді емес пәні студентке әлемдегі ең ірі индустрия бойынша теориялық және 
практикалық білім алу мүмкіндігін ұсынады. Бұл бағдарлама қонақжайлылық менеджментінде 
мансап құруға мүдделі студенттердің қажеттіліктері мен мүдделеріне бейімделген. Бағдарлама әр 
түрлі курстар шеңберінде және тағылымдамадан өту арқылы қонақжайлылық принциптерін 
қолдануға көмектеседі. 
Бағдарлама соңында студент қабілетті болуы тиіс: 
- Қонақ үй шаруашылығын жүргiзуге байланысты негізгі ұғымдарды түсіну; 
-Қонақжайлылық индустриясы шеңберінде көшбасшылық және басқару дағдыларын бағалау; 
- Азық-түлік және сусындар басқару дағдыларын жасай алу; 
- Қонақжайлылықты басқарудың әр түрлі қиындықтарын білу; 
- Жазу, презентация және байланыс дағдыларды көрсету. 
Бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттер Қонақжайлылық пәнінен сертификат алады.  
Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: 

- Студент КАЗГЮУ университетінің 2-ші, 3-ші немесе 4-ші курс студенті болуы тиіс; 
- Студенттердің Ағылшын тілі деңгейі жоғары болуы тиіс; 
- GPA ең төменгі деңгейі 2,67 болуы тиіс. 

Бітірушіге қойылатын талаптар: 
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- Студент 15 кредит немесе 25 ECTS жинауы керек; 
- Бағдарламаны бітіру үшін қажетті GPA ең төменгі деңгейі 2,67 құрайды; 
- Студент тек халықаралық қонақ үй тізбегінен тағылымдамадан өтуі тиіс (КАЗГЮУ 

тағылымдамадан өту саясатының ережелері қолданылуы тиіс4). 
Студент бітірушіге қойылатын талаптарға сәйкес келмесе сертификат ала алмайды. 
Мазмұны 
 

Курс коды Курс атауы 
Кредит/ 

ECTS 
Оқытылатын 

тіл 

TUR3209 Қонақүй Менеджменті  3/5 Ағыл 

TUR3311 
Қонақ үйде тұруды ұйымдастыру 
(алғышарт:Қонақүй Менеджменті) 

3/5 Ағыл 

TUR4318 
Азық-түлік, сусындар, және Кейтеринг 
ұйымдастыру (алғышарт:Қонақүй 
Менеджменті) 

3/5 Ағыл 

TUR3208 Іс-шаралар ұйымдастыру 3/5 Ағыл 

TLRN 2203 
Екінші Шет Тілі (Неміс, Француз, Испан, 
Қытай, Итальян) A1A2  

3/5  

Қонақүйде Тағылымдамадан Өту (мына пәндерді бітіргеннен кейін TUR3209, TUR3311, TUR4318, 
TUR3208) 

 

Қонақүйде тағылымдамадан өту 
Тағылымдама бағдарламасының мақсаты студентті (болашақ маман) үйрену тәжірибенің негізгі 
мақсаты болып табылатын параметрде кең ауқымды практикалық тәжірибесімен қамтамасыз ету 
болып табылады. 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ САЛАСЫНДАСЕРТИФИКАТТЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

Бағдарламаның сипаты 

Ақпараттық технологиялар биологиядан бастап экономикаға дейін барлық салаларда 

қолданылады. Олар бизнес пен қоғамның жұмысын түрлендіреді. Студенттер озық  АТ 

дағдыларды игере отырып, өзінің жұмысын әлдеқайда тиімді орындап, жақсы маман болып 

шығады. Ақпараттық технология саласында қосымша мамандыру бағдарламасы білім алушыларға 

ақпараттық технология саласында қажетті білім мен дағдыларды игеріп, өз таңдаған оқу 

саласында да артықшылықтар береді.  Бағдарлама студенттерді ақпараттау, деректер ғылымы, 

мобильді және веб-технология саласында білім мен дағдыдармен қамтамасыз етеді және осы 

дағдылардың басқа салаларда қолданылуын зерттейді.  

Курс аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болу керек: 

 АТ өзі таңдаған мансап саласында тиімді пайдалану 

                                                           
4
 HSE University Catalogue: http://hse.kazguu.kz/documents/catalogueen.pdf 
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 Бәсекелестерден ерекшелену  

 АТ cаласының ұсынған мүмкіндіктерін зерттеу 

 Жылдам өзгеріп отыратын технологияларға бейімделе білу 

Қабылдау талаптары: 

- жоқ 

Бітірушілерге қойылатын талаптар: 

- Студент 15 кредит немесе 25 ECTS жинау керек 
- Бағдарламаны  аяқтау үшін GPAтөменгі баллы -– 2.67 құрау керек.  
- Егер студент бітірушілерге қойылған талапарды орындай алмаса, оның диплом алу 

мүмкіндігі болмайды.  
Міндетті пәндер  (15 кредит) 
Студент 3 курсты оқу қажет: 

- Технология мен ақпараттарды басқару (3 кредит) 
- Бағдарламалау өнері (3 кредит) 
- Веб әзірлеуге кіріспе (3 кредит) 
Және төмендегі пәндерден 2 курс: 
- Деректер ғылымына кіріспе (3 кредит) 
- Кросс-платформалы ұялы әзірлеу (3 кредит) 
- Веб әзірлеудің ілгері деңгейі (3 кредит) 
- Алгорит мен машиналы оқытуға  кіріспе (3 кредит) 

 

Код Пән Кредит/ 
ECTS 

Тіл Міндетті /Элективті 
(таңдамалы) пән 

GED1104 Технология мен 
ақпараттарды басқару 

3/ 5 ағылшын Міндетті 

IT 3201 Веб әзірлеуге кіріспе 3/ 5 ағылшын Міндетті 

IT 3202 Бағдарламалау өнері 3/ 5 ағылшын Міндетті 

IT 3303 Деректер ғылымына 
кіріспе 

3/ 5 ағылшын Элективті 
(таңдамалы) пән 

IT 3304 Кросс-платформалы ұялы 
әзірлеу 

3/ 5 ағылшын Элективті 
(таңдамалы) пән 

IT 3305 Веб әзірлеудің ілгері 
деңгейі 

3/ 5 ағылшын Элективті 
(таңдамалы) пән 

IT 3306 Алгорит мен машиналы 
оқытуға  кіріспе 

3/ 5 ағылшын Элективті 
(таңдамалы) пән 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

ІСКЕРЛІК ЖУРНАЛИСТИКА СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
ІЖ Бейінді Емес Оқыту Бағдарламасы болашақ және қазіргі студенттерге арналған. ЭЖМ 
оқытушылары бұл бағдарламаны болашақ журналистерді және басқа коммуникациялық 
мамандарды нарық пен бизнестің жұмысын түсіну және бұқаралық ақпарат құралдарының 
тұтынушыларына арналған күрделі мәселелерді түсіндіруге деген қажеттілікті шешуге мүмкіндік 
берді. Студенттер қарым-қатынас стратегиясында байланыс арналарының ауқымы мен таңдауын 
үйренеді. Бағдарлама студенттерді іскерлік журналистика, бұқаралық ақпарат құралдары, медиа 
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этикасы мен олардың іскерлік қарым-қатынасы сияқты қолданудың тиімді аспектілерімен 
таныстырады.  

ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ: 
Студенттер нәтижесінде істей алуы тиіс: 

 Іскерлік хат алмасудың аналитикалық дағдыларын қолдану; 

 Іскерлік қарым-қатынас дағдыларын көрсету; 

 Бизнес саласында бастапқы ақпаратты жинау, түсіну және өңдеу; 

 Алынған ақпараттарды талдау және салыстыру; 

 Іскерлік бұқаралық ақпарат құралдарының аудиториясына қызығушылық тудыратын 
мәселелерді анықтау; 

 Жаңалықтар мен мақаланың мәтінін ұйымдастыру және жазу; 

 Журналистердің этикалық нормалары мен әлеуметтік міндеттерін түсіну; 

 Жазу, есеп беру және редакциялау әдістемелерін алу; 

 Компанияның қаржылық көрсеткіштері туралы талдау және жазу; 

 Жалақы және атқарушы өтемақы сияқты негізгі бизнес жаңалықтарын жазу. 
ҚАТЫСУ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: 
- Іскерлік Журналистикадағы негізгі дағдыларды меңгеру 
- Іскерлік журналистика, Бұқаралық ақпарат құралдары, Жазу, Есеп беру, Редакциялау, Қоғаммен 
байланыс және Іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру 
- Есеп беру, жазу және редакциялау дағдыларын қолдану. 
БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ 
- Іскерлік журналистикадағы бұл пән ағымдағы және барлық перспективалық қатысушыларға оқу 
бағдарламасы бойынша және коммерциялық негізде де қол жетімді. 
- Бакалавр дәрежесін алу үшін қатысушыларға 240 ECTS / 129 кредитті толтыру керек. 
- Сертификат бес пәнді аяқтағаннан кейін беріледі. Студенттер 15 кредит немесе 25 ECTS алу 
керек. Әрбір курста 3 кредит (5 ECTS) өтеді. Бағдарламаны аяқтау үшін қажетті GPA ең төменгі 
деңгейі - 2,67. Студенттер GPA 2.67-ден төмен алған жағдайда сертификатқа ие болмайды. 
Бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттерге БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА СЕРТИФИКАТЫ беріледі. 
БАҒДАРЛАМАҒА КІМДЕР ҚАТЫСА АЛАДЫ: 
- барлық болашақ және ағымдағы студенттер үшін бағдарлама ашық; 
- 1 курс студенттеріне кіріспе курс оқытылады; 
- студенттер міндетті курстар тізімінен екі курсты таңдау керек; 
- элективті пәндер тізімінен кем дегенде үш курсты таңдау керек; 
- магистранттар бағдарламаға қатыса алады; алайда курстардың ешқайсысы олардың дәрежесінің 
талаптарына сәйкес есептелмейді. 
Іскерлік Журналистикада пәні IELTS 5 немесе Upper-Intermediate деңгейіне тең ағылшын тілінің 
деңгейін талап етеді 
КУРС ТАЛАПТАРЫНАН БАСҚА 

- пәндердің әрқайсысы КАЗГЮУ-дің 3-4 курс студенттеріне арналған еркін элективтері ретінде 
қарастырылуы мүмкін. 
- бакалавриатты бітіруге қажет кредиттердің саны 129 (240 ECTS) болып қалады. 
БІТІРУ ТАЛАПТАРЫ 
- Бағдарламаның бітіру талаптары КАЗГЮУ-дің ағымдағы саясатымен және GPA 2.67-ға сәйкес 
келеді.  
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттерге БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА СЕРТИФИКАТЫ беріледі. 
 
БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ 

Іскерлік журналистика бағдарламасы студенттерге бұқаралық ақпарат құралдары мен іскерлік 
журналистика мәселелерін баяндау үшін қажетті түсініктерді, дағдыларды және әдістемелерді 
үйретеді. Ол сондай-ақ ІЖ зерттеудің негізгі тәсілдерімен таныстырады. ІЖ құрылымын әртүрлі 
тәсілдермен және ұлттық және халықаралық материалдармен талдау арқылы зерттейді. 
Студенттер іскерлік журналистиканың негіздері мен бұқаралық ақпарат құралдарына кіріспе 
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пәндерін өтуі керек және оларды B-дан кем емес дәрежеде тапсыруы керек. Сертификат алу үшін 
ІЖ қатысушылары ұсынылған тізімнен екі міндетті курсты және үш элективті таңдауға міндетті. 
 

Пән 

коды 

Атауы Кредиттер 

саны 

ECTS Тіл Талап 

етіледі 

Міндетті пәндер 

BSJ 2201 Іскерлік журналистикаға кіріспе5 3 5 ENG B-, 75%, 2.67 

BSJ 2202 Бұқаралық Ақпарат Құралдарына 

кіріспе 

3 5 

Элективті пәндер 

BSJ 3304 Автор бағаны 3 5 ENG B-, 75%, 2.67 

BSJ 3303 Жазу, есеп беру, редакциялау 3 5 

BSJ 3302 Медиа сауаттылық және этика 3 5 

PRC 3301 Қоғаммен байланыс 3 5 

BUS 3201 Іскерлік қарым-қатынас 3 5 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
 

ИСЛАМ ҚАРЖЫСЫ СЕРТИФИКАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Ислам қаржысы бойынша қосымша мамандану бағдарламасы Қазақстан мен көршілес 

елдердегі ислам қаржысының қарқын дамуы мен жаһандық келешегі және ислам қаржысының 
салаларында жоғары білікті мамандардағы саланың ұлғайып жатқан қажеттілігі ескеріле отырып 
әзірленді. Бағдарлама болашағы зор студенттерді Шариғатқа негізделген және ислам 
қаржысының бизнес-үлгілері мен олардың проблемаларын айқындайтын принциптерді 
меңгеруге және түсінуге деген қызығушылығын ынталандыруға бағытталған.   

 
Бағдарлама соңында студенттер: 
- ислам қаржысының мәнін, Шариғат принциптерін сақтау бойынша ислам қаржысының 

қазіргі заманғы проблемаларын шешу үшін қолданылатын әдіснама мен Шариғат 
стандарттарының маңыздылығын түсінеді; 

- ислам қаржысының нормативтік және құқықтық құрылымын түсіндіре алады; 
- дәстүрлі және ислам қаржы жүйелерінің аражігін жіктей алады; 
- такафул (исламдық сақтандыру) принциптері мен тәжірибесі туралы түбегейлі білімді 

көрсете алады; 

                                                           
5
 Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес кодтаудың бірыңғай жүйесі қолданылады. Ол төрт саннан тұрады. 
Кодтың бірінші саны оқу жылын көрсетеді, екінші көрсеткіш курстың деңгейін көрсетеді (Жалпы білім / 
Іскерлік негіз/Мамандық). 
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- исламдық банк қызметтері мен өнімдерінің мазмұны мен қолданылуын түсінеді; 
- қаржы институттарына қолжетімді қаражаттың негізгі көздерін, сыйақы көздерін, ислам 

қаржы институттары өз клиенттері үшін әзірлеген әр түрлі өнімдерді түсіне алады және анықтай 
алады; 

- капиталдың ислам нарықтарының негізгі компоненттерін түсіндіре алады, ислам 
капиталы мен сукук арқылы инвестициялаудың негіздерін түсіне алады, капиталдың исламдық 
нарықтары үшін нормативтік және Шариғат құрылымын түсіне алады; 

- бухгалтерлік есептің исламдық принциптері аясында ислам қаржысындағы бухгалтерлік 
есептің және бухгалтерлік есептің ислам теориясы мен халықаралық қаржы есептіліктің тәжірибесі 
арасындағы пікірталас мәселелерінің сұрақтарын түсіне алады.  

 
Бағдарлама сипаттамасы 
Ислам қаржысы бойынша курстарға 2–4-курс студенттері қатыса алады. Әрбір курс 2–4-

курстардың студенттері үшін негізгі мамандық бағдарламасына элективтік курс секілді енгізілуі 
мүмкін. Бакалавр дәрежесін алу үшін кредиттер саны өзгермейді – 129 (240 ECTS). Бағдарлама 
соңында студенттерге «Ислам қаржысы» бағдарламасын аяқтағаны туралы сертификаттар 
табысталады. Сертификат бес курсты тәмәмдағаннан кейін беріледі. Студенттер 15 кредит не 25 
ECTS жинауға тиіс. Әрбір курс 3 кредиттен (5 ECTS) тұрады. Бағдарламаны табысты аяқтау үшін GPA 
ең төменгі деңгейі – 2.67. GPA орташа балы 2.67 төмен болған студенттерге сертификат 
берілмейді.  

 
Қойылатын талаптар: 
- Бағдарламаға КАЗГЮУ Университетінің 2–4-курс студенттерінің барлығы қатыса алады.  
- ЭЖМ және ҚЖМ студенттері міндетті пәндер тізімінен кемінде бес курсты таңдауға 

міндетті;  
- Бітіруші курстардың студенттері бағдарламаға қатыса алады, алайда бұл курстар 

оларды негізгі мамандықтарын алу үшін қойылатын талаптардан босатпайды.  
 
«Ислам қаржысы» модулі мынадай пререквизиттерді талап етеді: 
- FIN 2301 Қаржы, ACC 2201 Бухгалтерлік есеп және аудит; 
- ағылшын тілін білу деңгейі  IELTS 5 немесеUpper-Intermediate деңгейіне сай болуы тиіс. 

 
Курс түлектеріне қойылатын талаптар:  
- Аталған курсты тәмәмдау үшін талаптар КАЗГЮУ Университетінің қолданыстағы 

академиялық саясатына сәйкес келеді, алайда  GPA орташа балы 2,67 болуы тиіс; 
- Бағдарлама соңында студенттерге Ислам қаржысы саласындағы сертификат 

табысталады.  
 
Бағдарламаның мазмұны 
Бағдарламаның мақсаты ислам қаржысы, қаржылық бизнес-үлгілер және қаржы 

құралдары туралы түбегейлі білім беру болып табылады. Бағдарлама мынадай түйінді бағыттарды 
қамтиды: ислам қаржысымен байланысты ислам коммерциялық құқығы; такафул принциптері 
мен тәжірибесі; исламдық банкингтің өнімдері мен қызметтері; ислам капитал нарықтарының 
негізгі бөліктері; ислам қаржысында бухгалтерлік есеп мәселелері.  

Студенттер міндетті түрде  талаптарға сәйкес Ислам қаржысы бойынша курстардан өтіп,«B-
» төмен емес баға алуға тиіс. Сертификат алу үшін студенттер курстарды тәмәмдауға тиіс 
(15 кредит): Ислам коммерциялық құқығы (3 кредит), Ислам капитал нарықтары және құралдар 
(3 кредит); Ислам қаржы операциялары үшін бухгалтерлік есепті ұйымдастыру (3 кредит), 
Такафул – Исламдық сақтандыру (3 кредит), Ислам банкингі (3 кредит). Осы курсқа 
қатысушылардың барлығы оқу соңында нақты кейске негізделген жобалау жұмысын дайындауға 
міндетті. Жұмыс презентация түрінде ұсынылуы тиіс.   
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Курс 
коды 

Курс атауы 
Кредиттер

/ECTS 
Оқу тілі 

Міндетті/ 
Элективтік 

Пререквизит 

Сертификат по Исламским финансам 

FIN3317 
Ислам коммерциялық 
құқығы 

3/ 5 Ағылшын Міндетті 

FIN 2301 Қаржы, 
ACC 

2201Бухгалтерлік 
есеп және аудит 

FIN3316 Ислам капитал нарықтары 
және құралдары  

3/ 5 
Ағылшын Міндетті 

FIN4322 Ислам қаржы операциялары 
үшін бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру 

3/ 5 
Ағылшын Міндетті 

FIN4321 Такафул – Исламдық 
сақтандыру  

3/ 5 
Ағылшын Міндетті 

FIN3318 
Ислам банкингі 3/ 5 

Ағылшын Міндетті 

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу мерзімі бес жылдан артық емес. 

Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пәннің кредиттер пәнге тіркелу сәтінен бастап 5 
жылдың ішінде мамандықтың академиялық бағдарламасына сәйкес КАЗГЮУ Университетінің 
мамандықтарында қайта есептелуі мүмкін. Егер бұл мерзім аяқталған болса, онда аталған пән 
бойынша қорытынды баға жарамсыз болып саналады және студент бұл пән бойынша кредит алу 
үшін оны қайта оқуға тиіс.  

 

КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ СЕРТИФИКАТТЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Бағдарлама қамтамасыз етеді қажетті теориялық және практикалық дағдыларын жұмыс істеу үшін 
стартаптарды құру және инновацияларды бизнесте. Студенттер біледі негіздері туралы және 
қызмет істеуінің, қалыптастырудың бизнесті дамыту, сондай-ақ процестер әзірлеу және енгізу 
жаңа өнімнің нарыққа, инновациялық жобаларды коммерциялау. 
 
Оқыту нәтижелері: 
Аяқталғаннан кейін осы бағдарламаның түлектері: 
- Талдау және бағалау әсері бизнес-орта кәсіпкерлік мүмкіндіктері мен стратегиясын; 
- - Әзірлеуге, енгізуге және коммерциализировать жаңа өнім, процесс; 
- Болжау, бағалау және тәуекелді қалай басқаруды құру кезінде жаңа компаниялар; 
- Бағалауға болатын қаржылық қажеттіліктерін жаңа компания табуға көздері және оларды 
қаржыландыру үшін; 
- Бизнес - моделін жаңа компания; 
- Әзірлеу және жазу бизнес-жоспар жаңа өнім, компания 
 
Қойылатын талаптар: 
- Бағдарлама КАЗГЮУ Университетінің 2,3,4 курс студенттеріне қол жетімді 
- Бағдарламаға жазылу үшін ең төмен GPA - 2.67 болу керек. 
- Менеджмент, Маркетинг, Қаржы және Бухгалтерлік есеп пәндерді аяқтау керек. 
 
Бітіруші студенттерге талаптар: 

- Сертификат студенттерге аяқталғаннан кейін 5-курс. Студенттер теру 20 кредит (30 ECTS) 
- Ең төменгі деңгейі GPA табысты аяқтау үшін бағдарламаны - 2.67 
Сертификат жоқ болады студенттерге, тиісті көрсетілген критерийлер. 
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Курстың коды 
 

Атауы 
Кредиттер 
саны/ECTS 

BUS3205, 
BUS3305 

Кәсіпкерлік 3/5 

MGT3306 Инновациялық менеджмент 3/5 

MGT3316 Дизайн ойлау 3/5 

MKT4213 Өнімді басқару 3/5 

ECN4215, 
ECN4315 

Бизнес - үлгілеу 3/5 

 Стартап жобасы  

 
Сертификаттау бағдарламасы бойынша оқу 5 жылдан артық емес. 
Сертификаттау бағдарламасы аясында оқыған пән кредиттері пәнге тіркелген күннен бастап 5 жыл 
ішінде КАЗГЮУ Университетінің оқу бағдарламасына сәйкес мамандықтардың біріне кірістірілуі 
мүмкін. Осы мерзiм өтсе, пән бойынша қорытынды баға жарамды емес болып саналады және 
студентке пән бойынша кредиттер алу үшін оны қайтадан оқу қажет. 
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ҚОС ДИПЛОМ БАҒДАРЛАМАСЫ (2+2) 

 
ЭЖМ студенттері  бакалавриат бағдарламасы бойынша 4 жылдық оқу арқылы Қазақстандық 
диплом ғана емес, сонымен бірге жоғары оқу орнының серіктестері  бойынша шет елдік дипломға 
да ие болады.   

 
Қатысу үшін талаптар: 

 ҚАЗГЗУ белгілеген  кредит сандарын сәтті меңгеру   
 GPA  көрсеткіші 3.0- төмен болмауы  
 ағылшын тілі  B2- төмен болмауы 

Бағдарлама шарттары: 

1. ҚАЗГЗУ – де және оқу орнының серіктестерімен құрастырылған оқу жоспары негізінде 
(3+1; 2+2; 1+3)  оқу моделі келісім шартына сәйкес  білім алу   

- ҚАЗГЗУ- ге түсу ережелеріне сәйкес студенттер қабылдану емтиханын тапсырады 
-  ҚАЗГЗУ және оқу орнының серіктестерінің оқу формасы – күндізгі  
- Бағдарлама  түлектері екі мемлекеттік диплом алады:  жоғары білімі жайлы ҚАЗГЗУ 

дипломы және оқу орнының шет елдік әріптестері  негізінде мемлекеттік диплом.   
-  

Университет - серіктестері: 
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БӨЛІМ V БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ АККРЕДИТАЦИСЫ 

 

АССА (theAssociationofCharteredCertifiedAccountants) – бұл бүкіл әлем бойынша 
қаржы және есеп саласындағы мамандарды біріктіретін жаһандық кәсіби 
қауымдастық.  
 
АССА – бұл күллі әлем мойындаған біліктілік, ол бизнестің мұқтаждықтарына 
бағытталған және  жұмыс берушілердің талаптарына сай қажетті білім мен 
құзыреттерге ие болуға мүмкіндік беретін кәсіби қаржы біліктіліктерді ұсынады. 
 

Университет Академиялық 
дәрежесі 

Мамандық АССА босату АССА емтихандар 
 

КАЗГЮУ 

Университетінің 

Экономика Жоғары 

Мектебі 

Бакалавриат 5В050800 – 

Есеп және 

аудит 

9 F1-F9 

5В050900 -  

Қаржы 

9 F1-F9 

 

АССАБІЛІКТІЛІГІН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ? 

 

 

 

 

 

АССА біліктілігінің емтихандары ЭЖМ баламасы  
FUNDAMENTALSlevel 
Knowledge  Module Есеп және аудит, Қаржы бағдарламаларының немесе 

басқа сабақтас мамандықтардың түлектері алғашқы 
үш емтиханнан (F1-F3) босатылады. 
 

F1Бухгалтержәне Бизнес 
F2 Басқару есебі 
F3 Қаржылық есеп 
Skills  Module  
F4 Корпоративтік және бизнес 
құқық 

Корпоративтік және бизнес құқық  
Есеп және аудит бағдарламасының түлектері F4 
емтиханынан босатылады.  

F5 Тиімді басқару Басқару есеп 
F6 Салық салу Салық және салық салу 
F7 Қаржылық есептілік Қаржылық есеп 1 

Қаржылық есеп 2 
Қаржылық және салық есептілік 

F8 Аудит Аудит 
F9 Қаржылық менеджмент Корпоративтік қаржы 

Қаржылық менеджмент 
PROFESSIONAL Level 
Essentials  Module  

Ағылшын 

тілінде 

14 емтихан 

тапсыру 

Қаржы 

саласындағы 3 

жыл жұмыс 

тәжірибесін 

растау  

Әдеп 

бойынша оқу 

модулінен өту + + = 
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** Таңдау бойынша емтихандар (4-тен 2) 

 
  

P1  Корпоративтік басқару, тәуекел 
және этика  

 

P2 Корпоративтік  есептілік  
P3 Бизнес талдау  
Options**  
P4  Қаржылық менеджмент  
P5  Тиімді басқару  
P6   Салық салу  
P7  Аудит  
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БӨЛІМ VI БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

ЭКОНОМИКА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС 
БАКАЛАВРЫ 

(КАЗГЮУ Университеті, Экономика Жоғары Мектебі) 
 
«Экономика» мамандығы бойынша бакалавр бағдарламасы жергілікті ерекшелікті ескере отырып, 
халықаралық білім беру стандарттарына негізделген. 
Осы бағдарламаны жасау барысында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік міндетті білім 
беру стандарттары; жұмыс берушілердің және өзге стейкхолдерлердің тілектері; ЭЖМ 
мүмкіншіліктері ескерілді. 
Бағдарлама еңбек нарығындағы үлкен сұранысқа ие микро және макро ортада экономикалық 
таладу жүргізуге қабілетті болатын компетенциялады дамытуға бағытталған. 
Мазмұны келесідей құрылған: 

 

Жалпы білім беру курсы 46 ECTS 28 кредит 

ҚР БҒМ*  
Талаптары 

Міндетті 35 ECTS 21 кредит 

Элективті 11 ECTS 7 кредит 

«Бизнес» негізгі компоненті 116 ECTS 69 кредит 

Міндетті 34 ECTS 20 кредит 

Элективті 82 ECTS 49 кредит 

Жалпыға міндетті модуль 53 ECTS 32 кредит 

Міндетті 8 ECTS 5 кредит 

Элективті 45 ECTS 27 кредит 

Бизнес-бағдар аптасы 1 ECTS 2 кредит 

Өндірістік Практика (10 апта)  12 ECTS 4 кредит 

Мемлекеттік емтихан және дипломдық жоба 12 ECTS 3 кредит 

Міндетті пәндер Мектеп 15 ECTS 9 кредит Экономика 
Жоғары 

Мектебінің 
талаптары 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 37 ECTS 21 кредит 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 
22 ECTS 13 кредит 

Ескерту:ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі  

 
ОҚУ НӘТИЖЕСІ 
Бағдарламаныбітірушітүлеккелесідейдағдыларғаиеболады: 
- ауызша  және жазбаша коммуникация дағдысы, компьютерде жұмыс жасау дағдысы; 
- әлемдік тенденциялар және олардың Қазақстан экономикасына микро және макро деңгейдегі 
ықпалын талдау және болжау жасау дағдысы; 
- жауапкершілік сезімін көрсету;  
- лидерлікті және командада тиімді жұмыс жасау потенциалын көрсету; 
- зерттеу әдістерін білу және оларды зерттеуде қолдана алу; 
- экономиканың, қаржының, есептін, менеджменттің, тұтынушылардың мінез-құлығын және 
маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын бағалау; 
- негізгі бизнес-құндылықтарды түсіну және оларды ұстану; 
- бизнес және мемлекеттік салада  мүмкіндіктерді табу және ұсыныстарды әзірлеу ептілігі, 
мәселелерді диагностикалау, бағалау, шешу үшін аналитикалық дағдыларды қолдана білу; 
- макроэкономикалық саясатты талдау және ұсыныстар дайындау; 
- ақпаратты өз бетінше жинау, жаңарту және қолдана білу. 
  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
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1-ші оқу жылы(курс) 
 
Міндетті пәндер: 
 
GED1101/Философия (5/3)6 
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3) 
GED1103/Шетел тілі (ағылшын A2B1) (10/6) 
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3) 
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы  (5/3) 
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3) 
GED1107/ Академиялық ағылшын тілі (В1+) (10/6) 
GED1108/ Сыни ойлау  (5/3) 
ECN1201/Экономикалық теория негіздері (5/3) 
ECN1202/Экономикадағы және бизнестегі математика - I (5/3)  
_____________________________________ 
Барлығы: 60ECTS / 36кредит 
 

2-4 оқу жылдары (курстар) 
 
Міндетті пәндер (100 ECTS/60кредит)

7
: 

 
Күзгі семестр Көктемгі семестр 

Базалық пәндер: 
LNG2201/Кәсіби шетел тілі (ағылшын) (5/3) LNG2201/Кәсіби шетел тілі (ағылшын) (5/3) 
LNG2202/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3) LNG2202/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3) 
BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3)  BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3)  
BUS2202/Бизнес этика (5/3) BUS2202/Бизнес этика (5/3) 
MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) 
FIN2201/Қаржы (5/3) FIN2201/Қаржы (5/3) 
MGT2202/Менеджмент (5/3) MGT2202/Менеджмент (5/3) 
ECN2203/Экономикадағы математика – II (5/3) ECN2203/Экономикадағы математика – II (5/3) 
ECN2204/Микроэкономика – I (5/3) ECN2204/Микроэкономика – I (5/3) 
ECN2205/Макроэкономика – I (5/3) ECN2205/Макроэкономика – I (5/3) 
ECN2208/Статистика (5/3) ECN2208/Статистика (5/3) 
MKT2201/Маркетинг (5/3) MKT2201/Маркетинг (5/3) 
ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 
ECN3201/Халықаралық экономика (5/3) 

ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 
ECN3201/Халықаралық экономика (5/3) 

MGT4210/Стратегиялық менеджмент (5/3) MGT4210/Стратегиялық менеджмент (5/3) 
FIN3206/Корпоративті қаржы (5/3) FIN3206/Корпоративті қаржы (5/3) 

 
Профилді пәндер: 

ECN2309/Эконометрика – I (5/3) ECN3310/Эконометрика – II (5/3) 
ECN3306/Микроэкономика – II (5/3) FIN2302/Кәсіпорын экономикасы (Қаржылық 

коэффициенттерді талдау) (5/3) 
ECN3307/Макроэкономика – II (5/3) BUS3303/Кәсіпкерлік (5/3) 

 
 
  

                                                           
6
Course Code/Course Name (ECTS number/KZ Credits number) 

7
Пререквезиттерді оқыған жағдайда келтірілген пәндерді кез-келген семестрде таңдауға болады 
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Таңдау бойынша пәндер (53 ECTS/33 кредит)төмендегі тізімде: 
 

Күзгі семестр Көктемгі семестр 
Базалық пәндер (30ECTS/ 18 кредит): 

MGT3203/Көшбасшылық (5/3) MGT3203/Көшбасшылық (5/3) 
LNG3203/Іскери ағылшын тілі (5/3) LNG3203/Іскери ағылшын тілі (5/3) 
BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) 
FIN3203/Ақша, несие, банктер (5/3) ACC3203/Қаржылық есеп I (5/3) 
MGT3204/Операциялық менеджмент (5/3) MGT3207/Жобаларды басқару (5/3) 
FIN4208/Қаржылық менеджмент (5/3) MGT4214/Жеткізу тізбегін басқару (5/3) 
CBL4201/Корпоративті және бизнес құқық (5/3) FIN3204/ Бағалы қағаздар және деривативтер(5/3) 
MGT4205/Адам ресурстарын басқару (5/3) TUR3208/Ивент менеджмент (5/3) 
FIN4210/Инвестициялық менеджмент (5/3) MGT3209/Өзгерістерді басқару (5/3) 
FIN4212/Қаржылық тәуекел менеджмент (5/3)  
MKT3202/Маркетингтік зерттеулер (5/3)  
MKT3203/PRжәне маркетингтік коммуникациялар (5/3) 
MKT4204/Бренд менеджмент (5/3)  
ECN4217, FIN4215, ACC4213, MGT4216, TUR4219/Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, туризм бойынша 
арнайы курс (5/3) 
  

Профилді пәндер (23 ECTS/14 кредит): 
ECN3311/Халықаралық сауда (5/3) FIN3307/Халықаралық қаржы (5/3) 
FIN4314/Қаржылық модледу (5/3) ECN3312/ДСҰ: саясат және ағымдағы үрдістер(5/3) 
ECN4313/Ойын теориясы (5/3)  
ECN4314/Индустриалды дамуды ұйымдастыру 
теориясы(5/3) 

 

ECN4315/Экономикадағы кейстер (5/3)  
ECN4317, FIN4315, ACC4313, MGT4316, TUR4319/Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, туризм бойынша 
арнайы курс(5/3) 
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ҚАРЖЫ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ 
БИЗНЕС БАКАЛАВРЫ 

 (КАЗГЮУ Университеті, Экономика Жоғары мектебі) 
 

Қаржы саласындағы бакалавр бағдарламасы халықаралық стандартттарға және мемлекеттің ішкі 
талаптарына негізделеді. Бағдарламаны даярлағанда біз ЭЖМ мүмкіншілктерінен тыс Қазақстан 
Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын, жұмыс берушілердің және басқа 
да мүдделі тараптардың пікірлерін ескердік.  
Бухгалтерлік Есеп бизнес әлеміндегі ең бір дамушы және жетілдірілетін салалардың бірі болып 
табылады. Біздің түлектер коммерциялық және мемлекетттік секторларда, аудиторлық және 
бухгалтерлік компанияларда, банктік сфера мен халықаралық қаржы саласында, сонымен қатар 
экономиканың нақты секторында өз орындарын таба білген. 
 
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
Бағдарлама түлектері қабілетті болады: 
-  жазбаша және ауызша коммуникация мен компьютерлік дағдыларын көрсету; 
- микрожәне макро деңгейлердегі ағымдағы жаһандық тенденциялар мен олардың Қазақстан 
экономикасына әсерін талдау және болжамдау;   
- жауапкершілік сезімін көрсету; 
- көшбасшылық және ұжымда тиімді жұмыс жасауды көрсету; 
- зерттеу әдіснамасын ой елегінен өткізу және қолдану; 
- экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп, басқару, тұтынушылық мінез-құлқы мен маркетингтің 
басты түсініктерін бағалау; 
- басты бизнес – құндылықтарды түсіну және біріктіру; 
- аналитикалық дағдыларды диагностика, бағалау және шешім қабылдау, сонымен қатар қаржы 
саласында ұсыныстар даярлау үшін мүмкіндіктер табуға қолдану; 
- салық салу, аудит және шешім қабылдау мақсатында ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті 
шоғырландыру; 
- сәйкес ақпараттарды өзіндік жинақтау, жаңарту және өңдеу.  

 
 
 

1-ші оқу жылы(курс) 
 
Міндеттіпәндер: 
 
GED1101/Философия (5/3)8 
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3) 
GED1103/Шетел тілі (ағылшын A2B1) (10/6) 
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3) 
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы  (5/3) 
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3) 
GED1107/ Академиялық ағылшын тілі (В1+) (10/6) 
GED1108/ Сыни ойлау  (5/3) 
ECN1201/Экономикалық теория негіздері (5/3) 
ECN1202/Экономикадағы және бизнестегі математика - I (5/3)  
_____________________________________ 
Барлығы: 60 ECTS / 36 кредит 
 

 

                                                           
8
Course Code/Course Name (ECTS number/KZ Credits number) 
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2-4 оқу жылдары (курстар) 
 
Міндеттіпәндер(90 ECTS/54кредит)

9
: 

 
Күзгі семестр Көктемгі семестр 

Базалықпәндер: 
LNG2201/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) LNG2201/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) 
LNG2202/ Кәсіби Қазақ (Орыс) тілі (5/3) LNG2202/ Кәсіби Қазақ (Орыс) тілі (5/3) 
BUS2201/Бизнес-коммуникациялар (5/3)  BUS2201/Бизнес-коммуникациялар (5/3)  
BUS3202/Бизнес-этика (5/3) BUS3202/Бизнес-этика (5/3) 
MGT2201/ Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) MGT2201/ Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) 
MGT2202/Менеджмент (5/3) MGT2202/Менеджмент (5/3) 
ECN2203/ Экономикадағы математика – II (5/3) ECN2203/ Экономикадағы математика – II (5/3) 
ECN2204/Микроэкономика (5/3) ECN2204/Микроэкономика (5/3) 
ECN2205/Макроэкономика (5/3) ECN2205/Макроэкономика (5/3) 
ECN2208/Статистика (5/3) ECN2208/Статистика (5/3) 
MKT2201/Маркетинг (5/3) MKT2201/Маркетинг (5/3) 
ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 
FIN2202/Кәсіпорын экономикасы/Қаржылық 
коэффициенттерді талдау (5/3) 

ACC2201/Бухгалтерлік есеп(5/3) 
FIN2202/Кәсіпорын экономикасы/Қаржылық 
коэффициенттерді талдау (5/3) 

 
Профильді пәндер: 

FIN2301/Қаржы (5/3) FIN2301/Қаржы (5/3) 
FIN3306/Корпоративтік қаржы(5/3) FIN3306/Корпоративтік қаржы(5/3) 
FIN3308/ Қаржылық менеджмент (5/3) FIN3308/ Қаржылық менеджмент (5/3) 
FIN4313/ Қаржылық талдау(5/3) FIN4313/ Қаржылық талдау(5/3) 
MGT4311/ Стратегиялық менеджмент (5/3) MGT4311/ Стратегиялық менеджмент (5/3) 
  

 
Төменде берілген  тізімнен таңдауы бойынша компонент (65ECTS/39кредит): 
 Күзгі семестр  Көктемгі семестр 

Базалықпәндер (40 ECTS/24кредит): 
ECN2209/Эконометрика – I (5/3) ECN3210/Эконометрика – II (5/3) 
MGT3203/ Көшбасшылық (5/3) MGT3203/ Көшбасшылық(5/3) 
LNG3203/Іскери ағылшын тілі(5/3) LNG3203/Іскери ағылшын тілі(5/3) 
ACC3203/Қаржылық есеп I (5/3) ACC3203/Қаржылық есеп I (5/3) 
ACC3204/ Қаржылық есеп II (5/3) ACC3204/ Қаржылық есеп II (5/3) 
BUS3204/ Халықаралық бизнес (5/3) BUS3204/ Халықаралық бизнес (5/3) 
MGT3212/ Операциондықменеджмент (5/3) MGT3211/ Жобаларды басқару (5/3) 
FIN3205/ Салық және салық салу (5/3) 
CBL3201/ Корпоративті және бизнес құқық (5/3) 

FIN3205/ Салық және салық салу (5/3) 
FIN3204/ Бағалы қағаздар және деривативтер(5/3) 

ACC3208/Аудит (5/3) ACC3208/Аудит (5/3) 
ACC4212/ Қаржылық және салықтық есептілік (5/3) BUS3203/ Кәсіпкерлік(5/3) 
 FIN3207/Халықаралық қаржы(5/3)  
ECN4217, FIN4215, ACC4213, MGT4216, TUR4220/ Экономика, қаржы, есеп және аудит, туризм, менеджменттегі 
арнайы курстар (5/3) 
  

Профильдіпәндер(25 ECTS/15кредит): 
ACC3307/Басқару есеп I (5/3) ACC3307/Басқару есеп I (5/3) 
FIN4314/Қаржылық моделдеу (5/3) FIN3303/Ақша, несие,банктер (5/3) 
FIN4311/Қаржыдағы кейстер (5/3) FIN3309/ Сақтандыру(5/3) 
ACC4311/ Басқарудағы талдау(5/3) 
FIN4310/ Инвестициялық менеджмент(5/3) 

ACC4311/ Басқарудағы талдау(5/3) 

FIN4312/ Қаржылық тәуекел-менеджмент (5/3)  
MGT4304/Адам ресурстарын басқару(5/3)  

ECN4317, FIN4315, ACC4313, MGT4316, TUR4320/ Экономика, қаржы, есеп және аудит, туризм, 
менеджменттегі арнайы курстар (5/3) 

 

                                                           
9
Пререквезиттерді оқыған жағдайда келтірілген пәндерді кез-келген семестрде таңдауға болады 
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ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ БИЗНЕС БАКАЛАВРЫ 

           (КАЗГЮУ Университеті, Экономика Жоғары Мектебі) 
 

Есеп және Аудит саласындағы бакалавр бағдарламасы халықаралық стандартттарға және 
мемлекеттің ішкіталаптарына негізделеді. Бағдарламаны даярлағанда біз ЭЖМ мүмкіншілктерінен 
тыс Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын, жұмыс 
берушілердің және басқа да мүдделі тараптардың пікірлерін ескердік.  
Бухгалтерлік Есеп бизнес әлеміндегі ең бір дамушы және жетілдірілетін салалардың бірі болып 
табылады. Біздің түлектер коммерциялық және мемлекетттік секторларда, аудиторлық және 
бухгалтерлік компанияларда, банктік сфера мен халықаралық қаржы саласында, сонымен қатар 
экономиканың нақты секторында өз орындарын таба білген. 

 
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
Бағдарлама түлектері қабілетті болады: 
-  жазбаша және ауызша коммуникация мен компьютерлік дағдыларын көрсету; 
- микро- және макро деңгейлердегі ағымдағы жаһандық тенденциялар мен олардың Қазақстан 
экономикасына әсерін талдау және болжамдау;   
- жауапкершілік сезімін көрсету; 
- көшбасшылық және ұжымда тиімді жұмыс жасауды көрсету; 
- зерттеу әдіснамасын ой елегінен өткізу және қолдану; 
- экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп, басқару, тұтынушылық мінез-құлқы мен маркетингтің 
басты түсініктерін бағалау; 
- басты бизнес – құндылықтарды түсіну және біріктіру; 
- аналитикалық дағдыларды диагностика, бағалау және шешім қабылдау, сонымен қатар қаржы 
саласында ұсыныстар даярлау үшін мүмкіндіктер табуға қолдану; 
- салық салу, аудит және шешім қабылдау мақсатында ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті 
шоғырландыру; 
- сәйкес ақпараттарды өзіндік жинақтау, жаңарту және өңдеу.  
 
 
 
 

1-ші оқу жылы(курс) 
 
Міндетті пәндер: 
 
GED1101/Философия (5/3)10 
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3) 
GED1103/Шетел тілі (ағылшын A2B1) (10/6) 
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3) 
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы  (5/3) 
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3) 
GED1107/ Академиялық ағылшын тілі (В1+) (10/6) 
GED1108/ Сыни ойлау  (5/3) 
ECN1201/Экономикалық теория негіздері (5/3) 
ECN1202/Экономикадағы және бизнестегі математика - I (5/3)  
_____________________________________ 
Барлығы: 60 ECTS / 36кредит 
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2-4 оқу жылдары (курстар) 
 
Міндеттіпәндер(110ECTS/66кредит)

11
: 

Күзгі семестр Көктемгі семестр 
Базалық пәндер 

LNG2201/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) LNG2201/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) 
LNG2202/ Кәсіби Қазақ (Орыс) тілі (5/3) LNG2202/ Кәсіби Қазақ (Орыс) тілі (5/3) 
BUS2201/Бизнес-коммуникациялар (5/3)  BUS2201/Бизнес-коммуникациялар (5/3)  
BUS3202/Бизнес-этика (5/3) BUS3202/Бизнес-этика (5/3) 
MGT2201/ Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) MGT2201/ Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) 
MGT2202/Менеджмент (5/3) MGT2202/Менеджмент (5/3) 
ECN2203/ Экономикадағы математика – II (5/3) ECN2203/ Экономикадағы математика – II (5/3) 
ECN2204/Микроэкономика (5/3) ECN2204/Микроэкономика (5/3) 
ECN2205/Макроэкономика (5/3) ECN2205/Макроэкономика (5/3) 
ECN2208/Статистика (5/3) ECN2208/Статистика (5/3) 
MKT2201/Маркетинг (5/3) MKT2201/Маркетинг (5/3) 
FIN2201/Қаржы (5/3) FIN2201/Қаржы (5/3) 
ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 
ACC2202/Бухгалтерлік есепке кіріспе (5/3)  
  

Профильді пәндер: 
ACC2303/Қаржылық есеп I (5/3) ACC2303/Қаржылық есеп I (5/3) 
ACC3304/Қаржылық есеп II (5/3) ACC3304/Қаржылық есеп II (5/3) 
ACC3307/Басқару есебі I (5/3) ACC3307/Басқару есебі I (5/3) 
ACC3308/Аудит (5/3) ACC3308/Аудит (5/3)  
FIN3306/Корпоративтік қаржы (5/3) FIN3306/Корпоративтік қаржы (5/3) 
MGT4311/Стратегиялық менеджмент (5/3) MGT4311/Стратегиялық менеджмент (5/3) 
FIN4313/Қаржылық талдау (5/3) FIN4313/Қаржылық талдау (5/3) 
ACC4312/Қаржылық және салықтық есептілік (5/3)  
  
Төменде берілген  тізімнен таңдауыбойынша компонент(45ECTS/27кредит): 
 Күзгі семестр  Көктемгі семестр 

Базалық пәндер(30 ECTS/ 18 кредит): 
MGT3203/Көшбасшылық (5/3) MGT3203/Көшбасшылық (5/3) 
LNG3203/Іскери ағылшын тілі(5/3) LNG3203/Іскери ағылшын тілі(5/3) 
FIN2202/Қаржылық коэффициенттерді талдау (5/3) FIN2202/Қаржы коэффициенттерін талдау (5/3) 
MGT3212/Операциондықменеджмент 
(5/3)FIN3205/Салық және салық салу (5/3) 

MGT3211/Жобаларды басқару (5/3) 
FIN3205/Салық және салық салу (5/3) 

  
BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) 
CBL3201/ Корпоративті және бизнес құқық (5/3) FIN3204/Бағалы қағаздар және деривативтер (5/3) 

BUS3203/Кәсіпкерлік (5/3) 
FIN3208/Қаржылық менеджмент (5/3) FIN3208/Қаржылық менеджмент (5/3) 
FIN4210/Инвестициялық менеджмент(5/3) FIN3207/Халықаралық қаржы(5/3) 
FIN4212/Қаржылық тәуекел-менеджмент (5/3) FIN3209/Сақтандыру(5/3) 
 FIN3203/Ақша, несие,банктер (5/3) 
ECN4217, FIN4215, ACC4213, MGT4216, TUR4220/ Экономика, қаржы, есеп және аудит, туризм, 
менеджменттегі арнайы курстар (5/3) 
 

Профильдіпәндер(15 ECTS/9кредит): 
ACC4309/Есептегі кейстер  (5/3) ACC3306/ Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйе(5/3) 
ACC4310/Аудиттегі кейстер (5/3) ACC3305/Салық есебі (5/3) 
ACC4311/Басқарудағы талдау (5/3) ACC4311/ Басқарудағы талдау(5/3) 
MGT4304/Адам ресурстарын басқару(5/3)  
 
ECN4317, FIN4315, ACC4313, MGT4316, TUR4320/ Экономика, қаржы, есеп және аудит, туризм, 
менеджменттегі арнайы курстар (5/3) 
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МЕНЕДЖМЕНТ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ 
БИЗНЕС БАКАЛАВРЫ 

(КАЗГЮУ Университеті, Жоғары Экономика Мектебі) 
 

«Менеджмент» мамандығының бакалавриат бағдарламасы, жергілікті шарттарын пайдалана 
отырып, халықаралық білім беру стандарттарына негізделген. 
Бұл бағдарламаны әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Жалпыға міндетті 
білім беру стандарттары, ЖЭМ мүмкіндіктері, қызметкер және басқа да «стейкхолдердың» 
тілектерін ескеріп дайындалған. Бағдарлама халықаралық және жергілікті компанияларда басқару 
шешімдерін қабылдау үшін құзыреттерді дамытуға бағытталған. 
Мазмұны келесідей құрылған: 

 

Жалпы білім беру курсы 46 ECTS 28 кредит 

ҚР БҒМ*  
Талаптары 

Міндетті 35 ECTS 21 кредит 

Элективті 11 ECTS 7 кредит 

«Бизнес» негізгі компоненті 116 ECTS 69 кредит 

Міндетті 30 ECTS 20 кредит 

Элективті 82 ECTS 49 кредит 

Жалпыға міндетті модуль 53 ECTS 32 кредит 

Міндетті 8 ECTS 5 кредит 

Элективті 45 ECTS 27 кредит 

Бизнес-бағдар аптасы 1 ECTS 2 кредит 

Өндірістік Практика (10 апта)  12 ECTS 4 кредит 

Мемлекеттік емтихан және дипломдық жоба 12 ECTS 3 кредит 

Міндетті пәндер Мектеп 15 ECTS 9 кредит Экономика 
Жоғары 

Мектебінің 
талаптары 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 34 ECTS 18 кредит 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 
22 ECTS 13 кредит 

Ескерту:ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі  

 
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
Бағдарламаны бітіруші түлек келесідей дағдыларға ие болады: 
- ауызша  және жазбаша коммуникация дағдысы, компьютерде жұмыс жасау дағдысы; 
- бизнестің жұмыс жасаушы ұлттық және халықаралық ортасын білу дағдысы; 
- жауапкершілік сезімін көрсету; 
- лидерлікті және командада тиімді жұмыс жасау потенциалын көрсету; 
- зерттеу әдістерін білу және оларды зерттеуде қолдана алу; 
- экономиканың, қаржының, есептін, менеджменттің, тұтынушылардың мінез-құлығын және 
маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын бағалау; 
- негізгі бизнес-құндылықтарды түсіну және оларды ұстану; 
- бизнес саласында мүмкіндіктерді табу және ұсыныстарды әзірлеу ептілігі, мәселелерді 
диагностикалау, бағалау, шешу үшін аналитикалық дағдыларды қолдана білу; 
- бизнесті дамытуда, операциялық, стратегиялық жоспарларды құруда, жобаларды 
ұйымдастыруда және мониторингінде, ресурстарды басқаруда, команда құруда және 
байланыстар орнатуда – менеджменттің ең жақсы тәжірибелерін қолдана білу; 
- ақпаратты өз бетінше жинау, жаңарту және қолдана білу. 

 
 
 

 
 
 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
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1-ші оқу жылы (курс) 
 
Міндетті пәндер: 
 
GED1101/Философия (5/3)12 
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3) 
GED1103/Шетел тілі (ағылшын A2B1) (10/6) 
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3) 
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы  (5/3) 
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3) 
GED1107/ Академиялық ағылшын тілі (В1+) (10/6) 
GED1108/ Сыни ойлау  (5/3) 
ECN1201/Экономикалық теория негіздері (5/3) 
ECN1202/Экономикадағы және бизнестегі математика - I (5/3)  
_____________________________________ 
Барлығы: 60 ECTS / 36 кредит 
 

 
2-4 оқу жылдары (курстар) 
 
Міндетті пәндер (95ECTS/57 кредит)

13
: 

Күзгі семестр Көктемгі семестр 
Базалық пәндер: 

LNG2201/Кәсіби шетел тілі (ағылшын) (5/3) LNG2201/Кәсіби шетел тілі (ағылшын) (5/3) 
LNG2202/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3) LNG2202/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3) 
BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3)  BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3)  
BUS2202/Бизнес этика (5/3) BUS2202/Бизнес этика (5/3) 
MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) 
MGT2203/Көшбасшылық (5/3) MGT2203/Көшбасшылық (5/3) 
MKT2201/Маркетинг (5/3) MKT2201/Маркетинг (5/3) 
FIN2201/Қаржы (5/3)  FIN2201/Қаржы (5/3) 
ECN2204/Микроэкономика – I (5/3) ECN2204/Микроэкономика – I (5/3) 
ECN2205/Макроэкономика – I (5/3) ECN2205/Макроэкономика – I (5/3) 
ECN2208/Статистика (5/3) ECN2208/Статистика (5/3) 
ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 
ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 
 BUS3203/Кәсіпкерлік (Бизнесті ұйымдастыру) (5/3) 

 
Профилді пәндер: 

MGT2302/Менеджмент (5/3) MGT2302/Менеджмент (5/3) 
MGT3204/Операциондық менеджмент (5/3)  
MGT3305/Адам ресурстарын басқару (5/3)  
MGT4210/Стратегиялық менеджмент (5/3) MGT4210/Стратегиялық менеджмент (5/3) 
FIN3306/ Корпоративтік қаржы (5/3) FIN3306/ Корпоративтік қаржы (5/3) 
FIN4315/ Бизнесті бағалау FIN4315/ Бизнесті бағалау 
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Таңдау бойынша пәндер (56ECTS/36кредит) төмендегі тізімде: 
 

Күзгі семестр Көктемгі семестр 
Базалық пәндер (33ECTS/ 22 кредит): 

LNG3203/Іскери ағылшын тілі (5/3) LNG3203/Іскери ағылшын тілі (5/3) 
BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) 
CBL4201/Корпоративті және бизнес құқық (5/3) MGT3209/ Өзгерістерді басқару (5/3) 
MKT3202/Маркетингтік зерттеулер (5/3) TUR3208/Ивент менеджмент (5/3) 
MKT3203/PR және маркетингтік коммуникациялар 
(5/3) 

MKT4206/Жарнамалық стратегия және жылжыту (5/3) 

MKT3207/Маркетинг услуг (5/3) MGT4215/Корпоративтік басқару (5/3) 
MKT4205/Тұтынушының мінез-құлықы (5/3)  
MKT4209/Сандық маркетинг  
ECN4217, FIN4215, ACC4213, MGT4216, TUR4219/ Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, туризм бойынша 
арнайы курс (5/3) 
  

Профилді пәндер (23 ECTS/14 кредит): 
MKT4304/Бренд менеджмент (5/3) MGT3306/Инновациялық менеджмент (5/3) 

MKT4313/Өнімді басқару MKT4313/Өнімді басқару 

MKT4311/ Сату негіздері MKT4311/ Сату негіздері 
MKT 3303/ Интеграцияланған маркетингтік 
коммуникация 

MKT 3303/ Интеграцияланған маркетингтік 
коммуникация 

MKT4310/ Стратегиялық маркетинг MKT4310/ Стратегиялық маркетинг 

MGT4318/Менеджменттегі шешім қабылдау MGT4318/Менеджменттегі шешім қабылдау 

MGT4311/ Менеджменттегі кейстер (5/3) MGT3307/ Жобаларды басқару (5/3) 
MGT4312/Тиімділікті басқару (5/3) MGT3308/Өтемақы менеджменті (5/3) 

MGT4317/Бизнес үлгілеу  

MGT4314/ Жеткізу тізбегін басқару (5/3) TP2206 Еңбек құқығы 
ECN4317, FIN4315, ACC4313, MGT4316, TUR4319/ Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, туризм бойынша 
арнайы курс (5/3) 
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ТУРИЗМ МЕНЕДЖМЕНТІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ БИЗНЕС БАКАЛАВРЫ 

(КАЗГЮУ Университеті, Экономика Жоғары Мектебі) 
 
«Туризм менеджменті» мамандығы бойынша бакалавр бағдарламасы жергілікті ерекшелікті 
ескере отырып, халықаралық білім беру стандарттарына негізделген.  
Осы бағдарламаны жасау барысында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік міндетті білім 
беру стандарттары; жұмыс берушілердің және өзге «стейкхолдерлердің» тілектері; ЭЖМ 
мүмкіншіліктері ескерілді.  
Бағдарлама туризм және қонақжайлылық саласында жұмыс істейтін халықаралық және жергілікті 
компаниялардағы басқарушылық шешімді қабылдауға қажетті құзіреттілікті дамытуға 
бағытталған. Бағдарламаны игеру барысында студенттерге екі қосымша кәсіби сертификат 
ұсынылуда:  
1. Абакус, Кіріспе және негізгі деңгей (Abacus Central Asia, GDS)  
2. Майнор «Гид-Эксурсовод» сертификациялық бағдарламасы (Астана қаласында орналасқан 
Туороператорлық компаниясында тәжірибе алу).  
3. Майнор «Қонақжайлық» сертификациялық бағдарламасы (Халықаралық қонақуйлер желісінде 
тәжірибе алу). 
 
Мазмұны келесідей құрылған: 

 

Жалпы білім беру курсы 46 ECTS 28 кредит 

ҚР БҒМ*  
Талаптары 

Міндетті 35 ECTS 21 кредит 

Элективті 11 ECTS 7 кредит 

«Бизнес» негізгі компоненті 116 ECTS 69 кредит 

Міндетті 30 ECTS 20 кредит 

Элективті 82 ECTS 49 кредит 

Жалпыға міндетті модуль 53 ECTS 32 кредит 

Міндетті 8 ECTS 5 кредит 

Элективті 45 ECTS 27 кредит 

Бизнес-бағдар аптасы 1 ECTS 2 кредит 

Өндірістік Практика (10 апта)  12 ECTS 4 кредит 

Мемлекеттік емтихан және дипломдық жоба 12 ECTS 3 кредит 

Міндетті пәндер Мектеп 15 ECTS 9 кредит Экономика 
Жоғары 

Мектебінің 
талаптары 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 43 ECTS 25 кредит 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 
15 ECTS 9 кредит 

Ескерту:ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі  

 
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
Бағдарламаны бітіруші түлек келесідей дағдыларға ие болады:  
- ауызша және жазбаша коммуникация дағдысы, компьютерде жұмыс жасау дағдысы;  
- бизнестің жұмыс жасаушы ұлттық және халықаралық ортасын білу дағдысы;  
- жауапкершілік сезімін көрсету;  
- лидерлікті және командада тиімді жұмыс жасау потенциалын көрсету;  
- зерттеу әдістерін білу және оларды зерттеуде қолдана алу;  
- экономиканың, қаржының, есептін, менеджменттің, тұтынушылардың мінез-құлығын және 
маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын бағалау;  
- негізгі бизнес-құндылықтарды түсіну және оларды ұстану;  
- туристік бизнес және қонақжайлылық саласында мүмкіндіктерді табу және ұсыныстарды әзірлеу 
ептілігі, мәселелерді диагностикалау, бағалау, шешу үшін аналитикалық дағдыларды қолдана 
білу;  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
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- бизнесті дамытуда операциялық, стратегиялық жоспарларды құруда, жобаларды 
ұйымдастыруда және мониторингінде, ресурстарды басқаруда, команда құруда және 
байланыстар орнатуда – туризм менеджменттің ең жақсы тәжірибелерін қолдана білу;  
- ақпаратты өз бетінше жинау, жаңарту және қолдана білу.  
 
1-ші оқу жылы(курс)  
Міндетті пәндер:  
GED1101/Философия (5/3)14  
14Course Code/Course Name (ECTS number/KZ Credits number)  
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3)  
GED1103/Шетел тілі (ағылшын A2B1) (10/6)  
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3)  
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы (5/3)  
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3)  
GED1107/ Академиялық ағылшын тілі (В1+) (10/6)  
GED1108/ Сыни ойлау (5/3)  
ECN1201/Экономикалық теория негіздері (5/3)  
ECN1202/Экономикадағы және бизнестегі математика - I (5/3)  
____________________________________  
Барлығы: 60 ECTS / 36 кредит 
 
2-4 оқу жылдары (курстар)  

 
Міндетті пәндер (100 ECTS/60кредит): 
 

Күз семестрі Көктем семестрі 
Базалық пәндер: 

LNG2201/Кәсіби шетел тілі (ағылшын) (5/3)  LNG2201/Кәсіби шетел тілі (ағылшын) (5/3)  
LNG2202/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3)  LNG2202/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3)  
BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3)  BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3)  
BUS2202/Бизнес этика (5/3)  BUS2202/Бизнес этика (5/3)  
MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез-құлық 
(5/3)  

MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез-құлық 
(5/3)  

FIN2201/Қаржы (5/3)  FIN2201/Қаржы (5/3)  
ECN2204/Микроэкономика – I (5/3)  ECN2204/Микроэкономика – I (5/3)  
ECN2205/Макроэкономика – I (5/3)  ECN2205/Макроэкономика – I (5/3)  
ECN2208/Статистика (5/3)  ECN2208/Статистика (5/3)  
TUR2201/Туризмология негіздері (5/3)  TUR2203/Халықаралық туризм географиясы & 

Дестинациялар маркетингі (5/3)  
TUR2202/Қонақжайлық және туризм тарихына 
кіріспе (5/3)  

TUR2204/Туризм менеджменті (5/3)  

TUR3205/Туризм маркетингі (7/4) ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3) 

ACC2201/Бухгалтерлік есеп (5/3)  

Профилді пәндер: 
TUR2306/ Эко және Этнотуризм (Белсенді 
туризм түрлерінің техникасы және тактикасы) 
(5/3)  

TUR3307/Экскурсиятану (3/2)  
 

TUR3311/Отельдегі операциондық іс-әрекет 
(5/3) 

TUR3314/Мәдени мұра (5/3) 

TUR3209/Қонакүй менеджменті (5/3)  
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Таңдау бойынша пәндер (75 ECTS/45 кредит) төмендегі тізімде: 
 
Күз семестрі  Көктем семестрі  

Базалық пәндер: (25 ECTS/15кредит): 
LNG3203/Іскери ағылшын тілі(5/3) LNG3203/Іскери ағылшын тілі(5/3)  
TUR3212/ Арт және Мұражай менеджменті (5/3) TUR3212/ Арт және Мұражай менеджменті (5/3) 
MGT3203/Көшбасшылық (5/3) BUS3203/Кәсіпкерлік(5/3)  
MGT4205/Адам ресурстарын басқару (5/3)  MGT3211/Жобаларды басқару(5/3)  
MKT3202/Маркетингтік зерттеулер (5/3)  TUR3208/Ивент менеджмент(5/3)  
MKT3203/PR және маркетингтік 
коммуникациялар (5/3) 

TLNG2201/Мәдениетаралық қарым-қатынас 
(5/3) 

TUR3213/Қонақүйлерінде сату менеджменті 
(5/3)  

MKT4209/Цифрлық маркетинг (5/3) 

MKT4205/Тұтынушы мінез-құлықы (5/3)   MKT4206/Жарнама стратегиясы және жылжыту 
(5/3)  

MGT4213/Стратегиялық менеджмент (5/3)  MGT4213/Стратегиялық менеджмент(5/3)  
MKT4204/Бренд менеджмент (5/3)  
ECN4217, FIN4215, ACC4213, MGT4216, TUR4222/Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, туризм  
бойынша арнайы курс (5/3)  
 

Профилді пәндер  (30 ECTS/18 кредит): 
TUR3310/Туризмдегі ақпараттық  технологиялар: 
GDS Abacus (5/3)  

 

TUR3315/Туризм құқығы (5/3)  
TUR4316/Қонақты қанағаттандыру менеджменті * 
(5/3)  

 

TUR4317/Бөлмелер қызметтің іс-әрекет 
менеджменті * (5/3)  

 

TUR4318/Тамақ, сусын және кейтерингтік іс-
әрекетін ұйымдастыру * (5/3) 

 

TUR4319/ Отельдік SPA-ны басқару * (5/3)  
TUR4320/ Отельдегі тренингті басқару * (5/3)  
TUR4321/ Қонақжайлық индустриясында PR & 
маркетинг менеджменті * (5/3) 

 

ECN4317, FIN4315, ACC4313, MGT4316, TUR4323/ Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, туризм 
бойынша арнайы курс (5/3)  
*Курстар халықаралық қонақ үй желісінің базасында өткізіледі. Осы курстар тек 
Қонақжайлылық майнорын оқып бітіргеннен кейін игері алады. 
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ПСИХОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМ 
БАКАЛАВРЫ 

(КАЗГЮУ Университеті, Экономика Жоғары Мектебі) 
 

Психология саласындағы бакалавриат бағдарламасы жергілікті контентті ескере отырып  
халықаралық стандарттарға негізделген. Бағдарламаны құрастыруда біз Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Жалпыға Міндетті Стандарттарын, жұмыс берушілер мен басқа да 
қызығушы тараптардың берген ұсыныстарын, сондай-ақ ЭЖМ-нің мүмкіндігін ескердік. 
Бағдарлама 240 ECTS  теориялық білім алудан, міндетті мемлекеттік емтихандар, дипломдық 
жұмыстарды қорғаудан және үш іс-тәжірибеден (төрт жыл ішінде) тұрады.  
 
Мазмұны келесідей құрылған: 

 

Жалпы білім беру курсы 46 ECTS 28 кредит 

ҚР БҒМ*  
Талаптары 

Міндетті 35 ECTS 21 кредит 

Элективті 11 ECTS 7 кредит 

«Бизнес» негізгі компоненті 116 ECTS 69 кредит 

Міндетті 32 ECTS 20 кредит 

Элективті 82 ECTS 49 кредит 

Жалпыға міндетті модуль 53 ECTS 32 кредит 

Міндетті 8 ECTS 5 кредит 

Элективті 45 ECTS 27 кредит 

Бизнес-бағдар аптасы 1 ECTS 2 кредит 

Өндірістік Практика (10 апта)  12 ECTS 4 кредит 

Мемлекеттік емтихан және дипломдық жоба 12 ECTS 3 кредит 

Міндетті пәндер Мектеп 15 ECTS 9 кредит Экономика 
Жоғары 

Мектебінің 
талаптары 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 27 ECTS 15 кредит 

Базалық міндетті пәндер бойынша Мектеп 
32 ECTS 19 кредит 

Ескерту:ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі  

 
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
Бағдарлама түлектері қабілетті болады: 
- психологияның зерттеу нәтижелерін және теориялары мен негізгі түсініктерін сипаттау 
- психологиялық зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, интерпретация жасау 
- ұйымдастырущылық, әлеуметтік және тұлғалық  мәселелерді шешу үшін психологиялық 
әдістерді түсіну және қолдану   
- жұмыс барысындағы еңбек өнімділігі мен қанағаттанушылықты жоғарлату үшін психологиялық 
теориялар мен әдістерді қолдану   
- адам қорларын тиімді басқаруға арналған қажетті білім және дағдыларын көрсете алу    
- мәселелені шешуде және шешім қабылдау  барысында  креативті және сыни тұрғыдан ойлай 
білу    
- эффектілі коммуникация дағдыларының болуы   
- кәсіби практиканы бағалау үшін этикалық стандарттарды қолдану 
 
 
 
  
  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
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1-ші оқу жылы (курс) 
 
Міндетті курстар: 
GED1101/Философия (5/3)14 
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3) 
GED1103/Шетел тілі (ағылшын A2B1) (10/6) 
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3)  
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы  (5/3) 
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3) 
GED1107/ Академиялық ағылшын тілі (В1+) (10/6) 
GED1108/ Сыни ойлау  (5/3) 
PSH1201/Мамандыққа кіріспе (5/3) 
PSH1202/ Жалпы психология (5/3) 
PSH1203/ Даму психологиясы (5/3) 
_____________________________________ 
Барлығы: 65 ECTS / 39 кредит 
 
2-4 оқу жылдары (курстар) 
 
Міндетті курстар (95 ECTS/57 кредит)15: 
 

Күзгі семестр Көктемгі семестр 
Базалық пәндер 

PSH 2204/Әлеуметтік психологияға кіріспе (5/3) PSH 2208/Дифференциалды психология  (5/3) 

PSH 2205/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) PSH 2209/Кәсіби қазақ (орыс) тілі (5/3) 
BUS2201/Бизнес коммуникациялар (5/3) BUS2201/Бизнес коммуникациялар(5/3) 
MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез құлық 
(5/3) 

MGT2201/Ұйымдастырушылық мінез құлық 
(5/3) 

BUS3202/Бизнес этика (5/3) BUS3202/Бизнес этика (5/3) 
PSH 3220 /Психологиядағы сандық және 
сапалық зерттеу әдістері - 1 (5/3) 

PSH 2210/ Персоналды басқарудағы 
психологиялық бағалау (5/3) 

 PSH 2211/Тұлға психологиясына кіріспе (5/3) 
 PSH 3221/ Психологиядағы сандық және 

сапалық зерттеу әдістері - 2 (5/3) 
Профильдік пәндер 

MGT2302/Менеджмент (5/3) 
PSH3328/Медициналық  психология (5/3)  
PSH3330/ Ұйымдардағы психологиялық тренинг 
(5/3) 
MGT3305/Адам ресурстарын басқару (5/3) 
MGT4312/Тиімділікті басқару (5/3) 
TP 2206 / Еңбек Құқығы (5/3) 

MGT2302/Менеджмент (5/3) 
PSH3326/Психологиялық кеңес беру негіздері 
(5/3) 
MGT3308/Өтемақы менеджменті (5/3) 

  
 
  

                                                           
14

Course Code/Course Name (ECTS number/KZ Credits number) 
15

Аталған курстарды пререквизиттер шартын орындау барысында кез келген семестрде таңдауға болады.   
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Элективті курстар (53 ECTS/33 кредит) төмендегі тізімде 
 

Күзгі семестр Көктемгі семестр 
Базалық пәндер (40 ECTS/25 кредит) 

PSH 2207/ Шығармашылық ойлау (5/3) PSH 2213/ Когнитивтi психология (5/3) 
PSH 3331/Отбасылық психология (5/3) PSH 2214/ Позитивті психология (5/3) 
BUS3203/Кәсіпкерлік (5/3) BUS3203/ Кәсіпкерлік (5/3) 
MKT2201/Маркетинг (5/3) MKT2201/Маркетинг (5/3) 
MKT4205/ Тұтынушының мінез-құлықы (5/3) MGT3209/Өзгерістерді басқару (5/3) 
  
PSH 2216, PSH 2217, PSH 2218, PSH2219, PSH 3222, PSH 3223, PSH 3224, PSH 3225 
 

Профильдік пәндер (13 ECTS/8 кредит) 
PSH 2215/ Стресс менеджмент (5/3) PSH 2212/ Девиантты мінез-құлық психологиясы 

(5/3) 
PSH 4332/Когнитивті-мінез құлықтық 
психотерапия (5/3) 

PSH 3327/Коучинг (5/3) 

PSH 4333/ Ұйымдарда кеңес беру (5/3) MGT3307/ Жобаларды басқару (5/3) 
PSH 4334/Персоналды дамыту және оқыту 
психологиясы (5/3)  

PSH 3329/ Спорттық психология (5/3) 

PSH 4335/ Жанжалдарды басқару (5/3)  
PRC 3302/ Дағдарыс кезіндегі коммуникациялар 
(5/3) 

 

MKT3203/ PR және маркетингтік коммуникациялар 
(5/3) 

 

PSH4336, PSH 4337, PSH 4338, PSH 4339  Таңдау бойынша арнайы курстар (5)  
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АУДАРМА ІСІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША БАКАЛАВРИАТ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

(КАЗГЮУ Университеті, Экономика Жоғары Мектебі) 
 
«Аударма ісі» бакалавр мамандығы халықаралық-стандарттық талаптарды және Қазақстан 
Республикасының заңнамалары  негізін жүзеге асыра отырып  әлемдік ғылыми және білім беру 
кеңістігіне біріктірілген және Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму 
талаптарына сай,  компанияларда, жергілікті, республикалық және халықаралық ұйымдарда 
 жоғары білікті аудармашылар дайындау болып табылады.  
Аталмыш бағдарламаның кәсіби қызмет аясы - әкімшілік басқару, білім және ғылым, мәдениет 
пен халықаралық қатынас, халықаралық байланыс, баспа бөлімдері, ақпарат жүйелері, 
ақпараттық аналитикалық  орталықтар мен компаниялар болып табылады.  
 
ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
Түлектерідің  төмендегі қабілетке ие болады:    
- шетел тілдерінің теориясы мен тәжірибесі негізінде жергілікті тілдер мен шет тілдерін еркін 
аудару; 
- түрлі жанрдғы мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аударумен қатар  келіссөздер, 
халықаралық кездесулер мен конференцияларда  ауызша аударуда; 
- өндірістік-басқарушылық: отандық, шетелдік, біріккен кәсіпорындар мен ұйымдардың тиісті 
бөлімшелерінде әр түрлі аударманың түрлерін жасау; 
- кәсіби аренада сыни ойлау және проблемаларды икемді шешу  дағдыларына ие болу; 
- ағылшын тілін негізгі шет тіл ретінде жеттік меңгеріп қана қоймай қытай, неміс, француз, тальян 
және испан тілдерінде екінші шетел тірі ретінде меңгереді;  
- ағылшын және басқа да екінші шетел тілдерінің дәстүрі,  мәдениеті, тарихы мен әдебиетімен 
терең танысады; 
- ел іші және сыртқы саясат, сыртқы экономикалық байланыстар; экономиканың әр салалары, 
халықаралық туризм жүйесі,  ақпараттық-талдау қызметтер , психология сынды әр алуан салада 
толық  немесе қысқаша , ілеспелі  аударма жасауға қабілетті болады 
- пайда болған мәселерді талдау, өз шешімдерін көрсетіп дәлелдей білу; 
- алға мақсат қою және оны жүзеге асыру жолдарын табу 
 

 
 
1-ші оқу жылы(курс) 
 
Міндетті пәндер: 
 
GED1101/Философия (5/3)16 
GED1102/Қазак тілі-1/Орыс тілі-1 (5/3) 
GED1104/ Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (5/3) 
GED1105/ Қазіргі Қазақстан тарихы  (5/3) 
GED1106/ Қазак тілі-2/Орыс тілі-2 (5/3) 
GED1108/ Сыни ойлау  (5/3) 
ENG1108/Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі B1(10/6) 
ENG1209/Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі B2 (10/6) 
ENG1210/Ағылшын коммуникациялық мақсаттары (5/3) 
ENG1111 /Ауызша сөйлеу практикасы (5/3) 
_____________________________________ 
Барлығы: 60 ECTS / 36кредит 
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Course Code/Course Name (ECTS number/KZ Credits number) 
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2-4 оқу жылдары (курстар) 
 

Міндетті пәндер (80 ECTS/48 кредит)
17

: 
Күзгі семестр Көктемгі семестр 

Базалық пәндер 
LNG2201/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) LNG2201/ Кәсіби-бағытталған шет тілі (5/3) 
LNG2202/ Кәсіби Қазақ (Орыс) тілі (5/3) LNG2202/ Кәсіби Қазақ (Орыс) тілі (5/3) 
BUS2201/Бизнес-коммуникациялар (5/3)  BUS2201/Бизнес-коммуникациялар (5/3)  
BUS3202/Іскерлік этика (5/3) BUS3202/Іскерлік этика (5/3) 
MGT2201/ Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) MGT2201/ Ұйымдастырушылық мінез-құлық (5/3) 
CBL 3301 /Корпоративтік пен бизнес құқық (5/3) CBL 3301 /Корпоративтік пен бизнес құқық (5/3) 
TLRN 2203 / Екінші шетел тілі (неміс, француз, қытай) 
В1В2А1А2 (5/3) 

TLRN 2203 / Екінші шетел тілі (неміс, француз, қытай) 
В1В2А1А2 (5/3) 

LNG 3203 / Іскерлік ағылшын тілі (5/3) LNG 3203 / Іскерлік ағылшын тілі (5/3) 
TLNG 2207 / Ағылшын қоғамы мен мәдениеті (5/3) TLNG 2207 / Ағылшын қоғамы мен мәдениеті (5/3) 
TLNG 3214 /Елтану (5/3) TLNG 3214 /Елтану (5/3) 
TRN 3310 / Субтитр жасау II: деректі және ғылыми-көпшілік 
фильмдер (5/3) 

TRN 3310 / Субтитр жасау II: деректі және ғылыми-
көпшілік фильмдер (5/3) 

TLNG3201 / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі (5/3) TLNG3201 / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі (5/3) 

 
Профильдіпәндер 

TLRN 2201 / Ағылшын тілі (B1 деңгейі)/B1B2 (3/5) TLRN 2201 / Ағылшын тілі (B1 деңгейі)/B1B2 (3/5) 
TLRN 2202 / Ағылшын тілі теориясының негіздері (5/3) TLRN 2202 / Ағылшын тілі теориясының негіздері (5/3) 
TRN 2201 /Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері (5/3) TRN 2201 /Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері 

(5/3) 
TRN 3308 / Техникалық мәтіндерді жазбаша аудару (5/3) TRN 3308 / Техникалық мәтіндерді жазбаша аудару (5/3) 
TRN 3305/Жазбаша аударма (5/3) TRN 3305/Жазбаша аударма (5/3) 
TRN 3215 /TRN 2210 /Ауларма ісінің арнайы курсы  (5/3) 

 
Төменде берілген  тізімнен таңдауыбойынша компонент (75 ECTS/45 кредит): 
 
 Күзгі семестр  Көктемгі семестр 

Базалық пәндер 
BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) BUS3204/Халықаралық бизнес (5/3) 
MGT3203/ Көшбасшылық (5/3) MGT3203/ Көшбасшылық (5/3) 
ECN4216/ Жаһандық экономика (5/3) ECN4216/ Жаһандық экономика (5/3) 
ECN 4314 / ДСҰ: Саясат пен ағымдағы үрдістер (5/3) ECN 4314 / ДСҰ: Саясат пен ағымдағы үрдістер (5/3) 
TLNG 3213 /Академикалық шығарма жазу(5/3) TLNG 3213 /Академикалық шығарма жазу(5/3) 
IRF 2201 /Халықаралық қатынастар негіздері(5/3) IRF 2201 /Халықаралық қатынастар негіздері(5/3) 
TLNG 4219 / АҚШ және Ағылшын әдебиеті(5/3) TLNG 4219 / АҚШ және Ағылшын әдебиеті(5/3) 
TLNG 3213 / Екінші шетел тілі (неміс, француз, қытай) 
В1В2 (5/3) 

TLNG 3213 / Екінші шетел тілі (неміс, француз, қытай) В1В2 
(5/3) 

TRN 3307 /Көркем әдебиет аудармасы(5/3) TRN 3307 /Көркем әдебиет аудармасы(5/3) 
IRF 3310 /Қонақ кәде: Дипломатиялық клуб (семинар)(5/3) IRF 3310 /Қонақ кәде: Дипломатиялық клуб (семинар) (5/3) 
TLNG 3214 /Қоғамдық ортада сөйлеу өнері (5/3) TLNG 3214 /Қоғамдық ортада сөйлеу өнері (5/3) 
IRF 3302 /Дипломатиялық хаттамалар мен құжаттар (5/3) IRF 3302 /Дипломатиялық хаттамалар мен құжаттар (5/3) 
IR 4208 /ҺҚ проектык жұмыс (5/3) IR 4208 /ҺҚ проектык жұмыс (5/3) 
IR 3303 / Жаһандану және халықаралық ұйымдар (5/3) IR 3303 / Жаһандану және халықаралық ұйымдар (5/3) 
IR 3204 / Келіссөздер жүргізу және жария дипломатия 
(5/3) 

IR 3204 / Келіссөздер жүргізу және жария дипломатия (5/3) 

INT 3302 /Ілеспе аудармағакіріспе (5/3) INT 3302 /Ілеспе аудармағакіріспе (5/3) 
INT 3303 /Синхронды аудармағакіріспе (5/3) INT 3303 /Синхронды аудармағакіріспе (5/3) 

 
Профильдіпәндер 

INT 4307 / Синхронды аударма – жоғары денгей (5/3) INT 4307 / Синхронды аударма – жоғары денгей (5/3) 
TRN 4306 / Ілеспе аударма – жоғары денгей (5/3) TRN 4306 / Ілеспе аударма – жоғары денгей (5/3) 
INT 4305 /Аузша аударма (5/3) INT 4305 /Аузша аударма (5/3) 
TLNG 4217 /Кәсіби бағытталған аударма -жоғары 
денгей(5/3) 

TLNG 4217 /Кәсіби бағытталған аударма -жоғары 
денгей(5/3) 

TLNG 4213 / Мәдениетаралық қарым-қатынас 
контекстіндегі арнайы-кәсіби шет тілі (5/3) 

TLNG 4213 / Мәдениетаралық қарым-қатынас 
контекстіндегі арнайы-кәсіби шет тілі (5/3) 

TRN 4309 /TRN 3314 / Аударма ісінің арнайы курсы (5/3) 
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Пререквезиттерді оқыған жағдайда келтірілген пәндерді кез-келген семестрде таңдауға болады 
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КУРС СИПАТТАМАСЫ 

 
ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 

 
Код: ACC2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бухгалтерлік есеп  
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
бухгалтерлік есептің рөлін, бухгалтерлік есеп 
шоттарындағы екі жақты жазу әдісін, құжаттау, 
түгендеу, калькуляциялау, бағалау және 
кіріспе балансты құруды меңгереді. Берілген 
курсты тәмамдағаннан кейін студенттер: 
есептің түрлі объектілері бойынша алғашқы 
құжаттарды рәсімдеуге; шоттарда 
шаруашылық операцияларды көрсетуге; 
ұзақмерзімді активтерді бағалауды жүргізуге; 
қаржылық есептіліктің формаларын құра 
білуге қабілетті болады. 
Пререквизиттер: Экономикалық теория 
 

*** 
 
Код: ACC2202 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Бухгалтерлік есепке кіріспе 
Курстың сипаттамасы: Курстың 
мақсатыбухгалтерлік есеп, талдау және аудит 
саласында кәсіптік қызметке студенттерді 
бағыттау болып табылады. Курс бухгалтер 
және аудитор кәсібінің этикалық нормаларын, 
компанияны басқару жүйесіндегі  бухгалтердің 
рөлін, бухгалтерлік есептің қолдану аясын, 
есептің басқа бизнес үрдістермен 
өзарабайланысын, бухгалтерлік есеп 
саласындағы халықаралық сертификациялық 
бағдарламаның мазмұны мен мәнін 
қарастырады. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория 
 

*** 
 
Код: ACC2303,  ACC3203 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Қаржылық есеп I 
Курстың сипаттамасы: Курс ақша қаражаттары 
мен оның эквиваленттері, дебиторлық 
берешектер мен басқа да активтердің, 
қорлардың, негізгі құралдар мен 
материалдықемес активтердің, 
міндеттемелердің есебін ұйымдастыру 
тәртібін ашады, кірістер мен шығыстарды, 
капитал мен резервтерді, ҚЕХС сәйкес 
қаржылық есептілікті қалыптастыру 
процедураларын таниды. Бұл курс АССА 
емтихандарының негізгі ережелерін құрайды 

F3:Financial Accounting және F7: Financial 
Reporting 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп 
 

*** 
 
Код: ACC3304, ACC3204 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қаржылық есеп II 
Курстың сипаттамасы: Курс ҚЕХС тереңдетіп 
меңгеру және оны қолдану тәжірибесіне 
бағытталған. Курс бизнесті біріктіру, қаржылық 
құралдарды бағалау,  ассоцияцияланған 
компанияларғаинвестициялау, инвестициялық 
жылжымайтын мүлік есебі, қаржылық аренда, 
активтердің құнсыздануы, валюталардың 
айырбас бағамының өзгеру ықпалын, пайдаға 
салық, қаржылық есептіліктің шоғырлану 
процедураларын қарастырады. Бұл курс АССА 
емтиханның негізгі ережелерін құрайды F7: 
Financial Reporting 
Пререквизиттері: Қаржылық есеп I 
 

*** 
 
Код: ACC3305 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Салық есебі 
Курстың сипаттамасы: Курс ҚР салықтық 
заңнамасын меңгеруге бағытталған және 
пайдаға салықтық төлемдердің сомасын 
анықтау мақсатында кіріс пен шығысты 
қалыптастыруды, салық есебін ұйымдастыру 
мен салық есептілігін құрастыруды 
қарастырады. 
Пререквизиттері: Салық және салық салу, 
Қаржылық есеп I 
 

*** 
 
Код: ACC3306 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бухгалтерлік есептің 
ақпараттық жүйесі   
Курстың сипаттамасы: Курс 1С Бухгалтерия 
бағдарламасына негізделеді – Қазақстан 
компаниялары ның күнделікті қызметінде 
кеңінен қолданылатын автоматизацияның 
әмбебап жүйесі.  Курс есептік мысалдар 
негізінде, алғашқы құжаттар мен бухгалтерлік 
операцияларды енгізуден бастап талдамалық 
есептіліктерді алуға дейінгі жұмыс дағдысын 
автоматтандырылған жүйеде үйренуге және 
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бухгалтерлік және салықтық есептіліктерді 
дайындауды үйренуге бағытталған.  
Пререквизиттері: Қаржылық есеп I  
 

*** 
 
Код: ACC3307 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Басқару есебі 
Курстың сипаттамасы: Курс жалпы бизнесті 
басқару үшін ақпараттарды қалыптастыру 
және пайдаланудың барлық  жүйесінде: 
шығындарды басқаруды; өзіндік құнды 
жоспарлау және талдаумен; қысқамерзімді 
басқарушылық шешімдер мен ұзақмерзімді 
инвестициялық шешімдер қабылдаумен; баға 
құралумен; бюджеттеумен байланысты 
сұрақтарды қамтиды. Бұл курс АССА 
емтихандарының негізгі ережелерін құрайды 
F2: Management Accounting және F5: 
Performance Management. 
 Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп 
 

*** 
 
Код: ACC3308, ACC3208 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Аудит 
Курстың сипаттамасы: Курс аудиттің 
халықаралық стандарттарына (МСА) және 
оларды қолдану тәжірибесіне негізделеді. 
Курсты меңгеру барысында нормативтік база, 
аудиттің түрлері мен қағидалары, аудиторлық 
процедуралар мен дәлелдемелер, ішкі 
бақылау жүйесінің элементтері, алаяқтық 
түрлері, аудиторлық тәуекелдер және іс 
жүзіндегі деңгейі, аудиторлық есептілікті 
қалыптастыру тәртібі қарастырылады. Бұл курс 
АССА емтиханның негізгі ережелерін құрайды 
F8: Audit&Assurance  
Пререквизиттері: Қаржылық есеп I, Қаржылық 
есеп II 
 

*** 
 
Код: ACC4309 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бухгалтерлік есептегі кейстер 
Курстың сипаттамасы: Курс қаржылық есеп 
пен басқарушылық секілді бухгалтерлік есеп 
тақырыптары бойынша да кейстік 
тапсырмаларды меңгеру түрінде тәжірибелік 
мысалдарды студенттерге ұсынуға 
бағытталған. Сонымен қатар курс бухгалтерлік 
есептің теориясын, оның ішінде 
жылжымайтын мүлікке, лизингке, 
міндеттемелерге инвестициялар және 

т.б.қарастырып өтеді. Бұл курстың аяқталуы 
кейстік тапсырмаларды талқылау мен талдауға 
мүмкіндік береді және кейстерге арналған 
презентация дайындауға мүмкіндік береді.  
Пререквизиттері: Қаржылық есеп I, Қаржылық 
есеп II.  
 

*** 
 
Код: ACC4310 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Аудиттегі кейстер 
Курстың сипаттамасы:Курс аудит 
тақырыптары бойынша да кейстік 
тапсырмаларды меңгеру түрінде тәжірибелік 
мысалдарды студенттерге ұсынуға 
бағытталған. Курс аудиттің тәжірибелік негізін, 
ішкі және сыртқы аудит жүргізудің әдістері 
мен қағидаларын, аудитормен қолданылатын 
талдаудың құқықтық және нормативтік 
құжаттамалар процедурасын меңгеруге 
бағытталған. Бұл курстың аяқталуы кейстік 
тапсырмаларды талқылау мен талдауға 
мүмкіндік береді және кейстерге арналған 
презентация дайындауға мүмкіндік береді.  
Пререквизиттері: Аудит 
 

*** 
 
Код: ACC4311 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Басқарудағы талдау 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс оңтайлы 
басқарушылық шешім қабылдау мақсатында 
компанияның қызметін талдауға бағытталған. 
Курс пайдаланылатын ақпараттың 
шынайылығы мен толықтығын сапалы 
бағалаудан; тұтынушылардың негізгі топтары 
тарапынан нақты шынайы қорытынды алу 
үшін ақпараттың аналитикалық  
интерпретациясы; кірістер мен қаржылық 
нәтижелер, шығындар параметрі мен 
көрсеткіштерді бағалау; компанияның 
бәсекеқабілеттілігін арттыруда 
пайдаланылмаған мүмкіндіктерді анықтау 
үшін оның қызметінің даму мониторингі; 
басқарушылық шешімдерді негіздеуден 
құралады.  
Пререквизиттері: Басқару есебі 
 

*** 
 
Код: ACC4312, ACC4212 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қаржылық және салықтық 
есептілік 
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Курстың сипаттамасы: Берілген курс жеке 
және шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті қалыптастыру және талдауға 
бағытталған қаржылық есептіліктік 
халықаралық стандарттарының(IFRS) негізгі 
ережелерін интерпретациялайды, 
компанияның салықтық есептілігін 
қалыптастыру тәртібін қарастырады. 
Пререквизиттері: Қаржылық есеп I, Қаржылық 
есеп II, Салық және салық салу 
 

*** 
 
Код: ACC2213- ACC4320 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бухгалтерлік есептегі арнайы 
курс 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс оқытушының 
ғылыми мүддесі және студенттің жан-жақты 
мүддесімен байланысты түрлі тақырыптарды 
қамтиды және басқа ЖОО-нан сынақтарды 
қарастырғанда негіз бола алады.  
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп 
 
 

БИЗНЕС 
 
Код: BUS2201, BUS 3201 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бизнес-коммуникациялар 
Курстың сипаттамасы: Адамдармен қарым-
қатынас жасау  коммуникацияларды құрудан 
жасалған.Бұл курстың мақсаты студенттерде 
тиімді коммуникацияларды дамыту, 
әдістерімен таныстыру. 
Пререквизит: қажет емес 
 

*** 
 
Код: BUS2302ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бизнеске кіріспе 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
бизнес әлемімен таныстыру, тұтынушының 
рөлін кеңінен қарастыруға бағытталған.Курс 
болашақ өтілетін пәндерге кіріспе болып 
табылады. 
Пререквизит: қажет емес 
 

*** 
 
Код: BUS2203, BUS3303 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Халықаралық бизнес 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
халықаралық нарықтарда шешім 
қабылдаудың негіздерімен таныстыруға 
бағытталған.Курста қарастырылатын 

тақырыптар халықаралық бизнестің  
мәдени,саяси, заң, қаржылық  мәселелерін 
қамтиды.  
Пререквизиты: қажет емес 
  

*** 
 
Код: BUS3204 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бизнес этика 
Курстың сипаттамасы: Курс бизнес этиканың 
болашак мамандық аясында қарастырылуына 
бағытталған. Курста қарастырылатын 
тақырырыптар этиканың негізгі қағидалары, 
бизнес құндылықтар, этикалық мінез-құлық 
секілді бағыттарды қамтиды. 
Пререквизит: Этика және философия 
  

*** 
 
Код: BUS3205, BUS3305 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Кәсіпкерлік 
Курстың сипаттамасы: Бұл курстың мақсаты 
студенттерді кәсіпкерлік қызметке дайындау, 
әдістермен және тәсілдермен таныстыру. 
Курста бизнесті бастаудың барлық 
аспектілерін қамтуда: бизнес идеяны табу, 
дамыту, тұтынушыны тарту, қаржылық 
мәселелер. 
Пререквизиты: талап етілмейді 
 

ІСКЕРЛІК ЖУРНАЛИСТИКА  
 
Код: BSJ 2201 ECTS: 5 
Курстың атауы: Іскерлік журналистикаға 
кіріспе 
Курстың сипаттамасы: Курс студенттерге 
нәтиже қандай форматта шығарылатынына 
қарамастан бизнес-журналистінің негізгі 
әдістері мен тактикаларын үйретеді. 
Студенттер қаржылық ақпарат пен компания 
туралы ақпаратты қалай және қайда табуға 
және осы ақпаратты қызықты тарихқа 
айналдыруға үйренеді. Бұл курс студенттерге 
үлкен және кіші компанияларда не болып 
жатқанын түсінуге, сондай-ақ осы бизнес 
туралы мақала жазу және жазуды мұқият етуге 
үйретеді. Бизнес күнделікті азаматтардың 
өмірінде барынша ықпалды болған сайын, 
бұқаралық ақпарат құралдарының бақылаушы 
ретінде әрекет етуінде агрессивті болу 
маңызды. Бұдан басқа, іскерлік баяндау 
дегеніміз күрделі сандарды түсіну ғана емес, 
сонымен қатар деректерді пайдалану 
мүмкіндігі және оқырманға өздерінің 
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байлығына әсер ететін нәрсені білуге қажетті 
нәрсе туралы әңгімелеу.  
Пререквизиттер: жоқ 
Коды: BSJ 2202 ECTS: 5 
Курстың атауы: Бұқаралық Ақпарат 
Құралдарына Кіріспе 
Курстың сипатамасы: Бұл курстың мақсаты 
қосымша немесе академиялық дәреже алу 
үшін қажетті академиялық талаптарды 
орындау немесе бұқаралық 
коммуникацияның құрылымы мен ықпалын 
көрсететін пәнаралық курс іздейтін 
студенттерге жеке байыту мүмкіндігін беру 
болып табылады. Бұл курс студенттерге 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
тұтынушыларын білімді болу үшін сыни 
талдаудың барлық түрлерін сынақтан өткізуге 
мүмкіндік береді. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында әртүрлі ақпарат құралдарының 
қалай дамығаны, бұқаралық ақпарат 
құралдарында ойнайтын рөлі және бұқаралық 
ақпарат құралдарының ландшафты туралы, 
сондай-ақ сандық мультимедиа әлемінде олар 
үшін қандай маңызы бары туралы ақпарат 
беріледі. Студенттер журналистика, ойын-
сауық, жарнамалық және қоғамдық 
қатынастарды зерттеп, бұқаралық ақпарат 
құралдарына әсер ететін жалпы жаппай 
коммуникация теорияларымен және 
заңдарымен танысады. 
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Коды: BSJ 3304 ECTS: 5 
Курстың атауы: Автор бағаны 
Курстың сипаттамасы: Бұл семинар 
студенттерге мәтіндерді зерттеуге, жобалауға 
және жазуға қажетті дағдыларды игеруге 
көмектеседі. Op-ed мәтіндері бүгінгі күні кең 
ауқымды қоғаммен байланыс жасаудың негізгі 
құралдарының бірі болып табылады. Олар 
сондай-ақ мамандарға олардың дәлелдеу 
дағдыларын жақсартуға көмектеседі. Op-ed 
үлес қосушылар қоғамдық пікірталастарды 
қоғамдық пікірге айналдыру үшін қатысады. 
Семинардың қатысушылары өзекті идеялар 
мен жаңа перспективаларды өзекті қоғамдық 
тақырыптарға қалай жұртшылық назарына 
жеткізу керектігін үйренеді. Семинар 
басылымдардың ең үздік шығармаларының 
ингредиенттерін талдаудан және халықаралық 
ірі газеттерде жарияланған мақалаларды 
оқумен басталады. Семинардың екінші 

бөлімінде оқушылар өздері жасаған 
мақалаларын дайындап, оны талқылауға 
жібереді. Интерактивті сыныптық талқылаулар 
мен жаттығулар арқылы тренер мен 
қатысушылар бірге ұсынылған жобаларды 
жақсартады. Семинардың соңында 
қатысушылар баспа сапасы жағынан қол 
жетімді дағдыларға ие болады деп күтілуде. 
Пререквизиттер: Іскерлік журналистикаға 
кіріспе 
 

*** 
 
Коды: BSJ 3301 ECTS: 5 
Курстың атауы: Жазу, есеп беру, редакциялау 
Курстың сипаттамасы: Бұл курстың мақсаты 
студенттерге журналисттік жазуға және жақсы 
журналистке негізделген дағдыларды 
меңгеруге көмектесу болып табылады: толық 
және нақты есеп беру, нақты жазу және 
аудиторияға және әріптестерге өз міндеттерін 
түсіну. Біз сұхбаттасу, әңгімелеу, фактілерді 
тексеру және қысқаша жазу сияқты негізгі 
әдістерді қамтиды. Студенттер әр түрлі 
мақалаларды (баяндамалар, ақпараттық 
мақалалар, мақалалар) оқиды. Курс есеп 
берудің негізгі принциптерін түсіндіреді. 
Сондай-ақ, жаңалықтар жазу техникалары 
талқыланады. Баяндама жасаған кезде, 
репортер осы сабақтарда талқыланатын 
көптеген тəсілдер мен проблемаларға тап 
болуы мүмкін. Курс журналистикадағы 
редакциялаудың талаптары мен қажеттілігін 
егжей-тегжейлі қарастырады. Сонымен қатар 
студенттер редакторлар мен бас редактор 
сияқты редакциялау процедуралары мен 
редакциялаумен айналысатын әр түрлі 
адамдар туралы әңгімелейді. Курс сұхбатқа 
көп көңіл бөледі, ол журналистикадағы ең 
маңызды нысандардың бірі болып табылады. 
Бұқаралық ақпарат құралдарын дамытудағы 
қазіргі үрдістерді ескере отырып, курс 
бұқаралық ақпарат құралдарының тез және 
үнемі өзгеріп отыратындығын талқылайды. 
Осы оқиғаларды қадағалау үшін біз заманауи 
басылымдардағы креолизация және 
конвергентті формаларды қарастырамыз. 
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Коды: BSJ 3302 ECTS: 5  
Курстың атауы: Медиа Сауаттылық Және 
Этика 
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Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерді 
медиа сауаттылықтың маңызды 
қағидаттарымен таныстырады және көптеген 
медиа домендерінде медиа хабарларды 
алуға, талдауға, бағалауға және жасауға 
арналған дағдыларды дамытуға көмектеседі. 
Осы курстың нәтижесінде студенттер медиа 
сауаттылықтың негізгі қағидаларын және 
медиа сауаттылықтың жеке медиа әдеттеріне 
және кәсіби дамуына қатысты білімдерін 
көрсетеді. Студенттер сыни ойлау дағдыларын 
дамытады, соның ішінде бұқаралық ақпарат 
құралдарын медиа-практикалар мен 
институттарды түсіну арқылы медиа 
хабарларды талдауға және 
интерпретациялауға мүмкіндік береді. Курс 
студенттердің есеп беру практикасында жұмыс 
істей алатын этикалық принциптер мен кәсіби 
нормаларды зерттейді. Студенттер теориялар 
мен негіздер туралы білімдерін жетілдіреді, 
маңызды журналистік қателер мен 
қателіктерді біледі, сондай-ақ кәсіптік 
шеберліктің пайда болатын салаларын біледі 
және есеп беру, жариялау және аудиториямен 
жұмыс істеу кезінде осы білімдерді қалай 
қолдану керектігін үйренеді.  
Пререквизиттер: жоқ 

 
КОРПОРАТИВТІК ЖӘНЕ  БИЗНЕС-ҚҰҚЫҚ 

(КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ) 
 
Код: CBL3301 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Корпоративтік және бизнес 
құқық 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
қажетті құқықтық мәселелерді кеңінен қамтуға 
бағытталған. Курс барысында студенттер 
корпортативтік және коммерциялық құқықтың 
ұлттық және халықаралық тұрғысынан 
қарастыруға мүмкіндік береді. 
Пререквизит: Құқық негіздері / Мемлекет 
теориясы және құқық  
 

*** 
 
Код:TP 2206 (PRL) ECTS: 5 
Курстың аталуы: Еңбек Құқығы  
Курстың сипаттамасы:«Еңбек құқығы» пәні 
еңбек заңнамасы ғылымының негізгі 
ережелерімен студентті таныстыруға 
бағытталған. Онда қоғамдық өмірдің 
экономикалық аспектілерін құқықтық 
реттеудің бір бөлігі табуға болады. Бұл курс 
терең теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды талап ететін заңды мамандарды 
дайындау үшін арналған. 
Пререквизит:HRM 

ЭКОНОМИКА 
 

Код: ECN1201 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Экономикалық теория 
негіздері 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс экономикалық 
жағдайға және экономикалық өзгерістерге 
талдау жасау дағдыларын қалыптастыру үшін 
жасалған. Осы курстың нәтижесінде 
студенттер ағымдағы ақпаратты қағыстарға 
бағдарлау білулеріне және тез құбылмалы 
экономикалық ортаға бейімделулеріне; 
экономикалық және әлеуметтік ақпаратты 
талдау және бағалау; жоспарлау және өз 
қызметін жүзеге асыра білу; экономикалық 
мәселелер бойынша әдебиеттермен дербес 
жұмыс жасай алуларына мүмкіндік береді. 
Пререквизиттер: қажет емес 
 

*** 
 

Код: ECN1202 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Экономикадағы және 
бизнестегі математика - I 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс базалық 
деңгейде экономика және бизнес 
саласындағы мәселелерді талдау, үлгілеу және 
шешу үшін математикалық аппаратты 
дамытуға бағытталған. Курстың мазмұны 
келесілерден тұрады: сызықтық және бір 
уақыттық теңдеулер; квадраттық және 
полиномды теңдеулер; шектер және 
теңсіздіктер; дифференциалдау; дербес 
туындылар; интегралдар; матрицалар; 
экспонанттар және логарифмдер. 
Пререквизиттер:қажет емес 
 

*** 
 

Код: ECN2203ECTS: 5 
Курстың аталуы: Экономикадағы математика– 
II 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс экономика 
және бизнес саласындағы мәселелерді талдау, 
үлгілеу және шешу үшін математикалық 
аппаратты дамытуға бағытталған. Курстың 
мазмұны келесілерден тұрады: бір өлшемді 
оңтайландыру; көп өлшемді оңтайландыру; 
шартты экстремум; ықтималдылық теориясы; 
ойын теориясы. 
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Пререквизиттер:Экономикадағы және 
бизнестегі математика –I 
 

Код: ECN2204 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Микроэкономика - I 
Курстың сипаттамасы:Микроэкономика-
Iкіріспе курс болып табылады, оның мақсаты 
экономикалық теория негіздерін 
микродеңгейде қарастыру. Курстың мазмұны 
келесі сұрақтарды қамтиды: тұтынушылардың 
мінез-құлық теориясы; сұраныс және ұсыныс 
теориясы; фирма теориясы; бәсекелестік және 
нарықтық құрылымдар; сыртқы әсерлер және 
экономикалық әл-ауқаттылық негіздері; 
оңтайландыру және толық ақпарат. 
Студенттер теориялық мәселелерді 
қарастырғанда микроэкономикалық 
тұжырымдар қолдануды үйренеді және 
экономикалық ойлаудың базалық 
дағдыларына машықтанады. 
Пререквизиттер:Экономикалық теория 
негіздері 
 

*** 
 

Код: ECN2205 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Макроэкономика - I 
Курстың сипаттамасы:Макроэкономика-I 
кіріспе курс болып табылады, 
являетсявводнымкурсом, оның мақсаты 
экономикалық теория негіздерін 
макродеңгейде қарастыру. Курстың мазмұны 
келесі сұрақтарды қамтиды:ЖІӨ және өмір 
сүру деңгейін өлшеу; экономикалық өсу 
теориясының негіздері; жинақтау, инвестиция 
және қаржы жүйесі; негізгі қаржылық 
құралдар; жұмыссыздық; ақша-несие жүйесі 
және инфляция; Филлипс қисығы; AD-AS 
моделі; фискалды және ақша-несие саясаты; 
ашық экономиканың макроэкономикалық 
негіздері; халықаралық сауда және 
салыстырмалы артықшылықтар теориясы. 
Студенттер талдау жүргізуді және 
экономикалық тұжырымдарды қолдануды 
және мемлекеттік деңгейдегі экономикалық 
үрдістерге баға беруді үйренеді. 
Пререквизиттер:Экономикалық теория 
негіздері 
 

*** 

Код: ECN3306 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Микроэкономика - II 

Курстың сипаттамасы:Аралық деңгейдегі 
Микроэкономика-II курсы Микроэкономики-I 
курсының жалғасы болып табылады. Бұл 
курста графикалық және математикалық 
талдау тұрғысынан келесі сұрақтарын 
тереңірек қарастырады: технология; пайданы 
максимизациялау; шығынды минимизациялау; 
екіжақтылық; пайдалылықты 
максимизациялау және таңдау; бәсекелестік 
нарықтар және ойын теориясы; уақыт; 
нарықты бағалау; қоғамдық игіліктер; ақпарат; 
микроэконометрика және оңтайландыру 
моделдері. 
Пререквизиттер:Микроэкономика –I 
 

*** 
 

Код: ECN3307 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Макроэкономика - II 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс 
макроэкономикалық үлгілеу негіздерін 
тереңірек меңгеру үшін және оларды нақты 
макроэкономикалық жағдайларды талдауға 
қосымша ретінде қолдануға мүмкіндік алу 
үшін «Экономика» мамандығындағы 
студенттер үшін жасалған. Бұл курстың 
мазмұны келесілерден тұрады: классикалық 
теория және ұзақ мерзімдегі экономика; ақша 
теориясы және инфляция; еңбек нарығы және 
жұмыссыздық; кейнсиандық теория және 
қысқа уақыттағы экономика; IS-LM моделі; 
ашық экономика және Манделла-Флеминг 
моделі; AD-AS динамикалық моделі; 
экономикалық өсу және Солоу моделі 
Пререквизиттер:Макроэкономика - I 
  

*** 
 

Код: ECN2208ECTS: 5 
Курстың аталуы: Статистика 
Курстың сипаттамасы:Бағдарламада кейбір 
сандық әдістердің негіздері ұсынылған, олар 
қаржылық талдау үшін қажет. Курстың 
мақсаты ықтималдылық теориясы мен 
математикалық статистиканың негізгі 
түсініктерімен таныстыру, және экономикалық 
және қаржылық мәліметтерді талдау үшін 
қажетті дағдыларды қалыптастыру. Қаржылық 
талдау жүргізуде сандық әдістерді қолданбау 
мүмкін емес, сондықтан сандық әдістерді 
игеру экономикалық құрастырушысына назар 
аударуда шешуші мәнге ие. Тиімді сандық 
әдістерді таңдау, дұрыс есеп жүргізу, 
нәтижелерді адекватты экономикалық 
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интерпретация ұсыну - осылардың бәрі 
корпоративтік қаржы немесе қаржылық 
нарықтардағы инвестиция бойынша шешім 
қабылдау үдерісінің құрамдас бөліктері болып 
табылады. 
Пререквизиттер:Экономикалық теория 
негіздері 
 

*** 

 
Код: ECN2309 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Эконометрика -I 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс 
эконометрикалық талдау жүргізу және 
эконометрикалық болжам жасауға қажетті 
негізгі түсініктер мен құралдарды 
қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студент 
эконометрика туралы жалпы түсінік алады. Бұл 
курс экономикалық құбылыстарға қолдануға 
бағытталған регрессиалық талдаудың негізгі 
тәсілдеріне түсініктеме береді. Тақырыптар 
келесілерден тұрады: қарапайым 
регрессиалық талдау; қалдық статистика, 
гипотезаны тексеру; көпфакторлы регрессия; 
альтернативтік функционалдық формалар; 
дихотомдық айнымалылар; ең кіші квадраттар 
әдісін бағалау қасиеттері; мультиколлиналдық; 
гетероскедастикалық; автокорреляция. 
Пререквизиттер:Статистика 
 

*** 
 

Код: ECN3201 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Халықаралық экономика 
Курстың сипаттамасы:Бұл пән әлем 
экономикасының түрлі аспектілеріне шолу 
ұсынады. Жаһандану феноменін зерттеп, 
бүгінгі таңдағы өзара тәуелділігі артып келе 
жатқан әлемді түсінуге бағытталады.Қазіргі 
таңда ешқандай мемлекеттің экономикасы 
басқа елдердің экономикалық дамуынан 
оқшауланбағандықтан, ағымдағы шетелдік 
оқиғаларды және олардың ішкі экономикаға 
әсерін түсіну қазіргі заманғы экономика 
ғылымының маңызды аспектісі болып 
табылады. 
Пререквизиттер:Микроэкономика - II, 
Макроэкономика – II 
 

*** 

Код: ECN3310 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Эконометрика -II 

Курстың сипаттамасы:Бұл курс Эконометрика 
– I курсының жалғасы болып табылады. Бұл 
курс экономика саласына маманданатын 
студенттер үшін арнайы жасалған және келесі 
бөлімдерден тұрады:уақыттық қатарлар 
моделдері; регрессия моделдерімен болжам 
жасау; ARIMA моделдерімен болжам жасау. 
Осыған қоса студенттер бағдарламалық 
қамтамасыз етудің экономикалық пакеттерін 
қолдануды эмпирикалық нәтижелерді алу 
мақсатында сандық және статистикалық 
талдау үшін құрал ретінде үйренеді 
Пререквизиттер:Эконометрика – I 
 

*** 
 

Код: ECN3311 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Халықаралық сауда 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс халықаралық 
сауда теориясына саясаттыңағымдағы 
сұрақтарына қосымшалары мен кіріспе 
ретінде болып табылады.Курс экономикалық 
талдауды қазіргі таңдағы әлемдік 
экономикалық қатынастарды түсіну үшін 
қажеттіқұралекендігінесенеді. Осы 
курстыңградациясыҚазақстанныңжуықарадаұ
шырасатынмаңыздымәселелерінтүсіну, 
бағалаужәнешешугеұсынысжасауынамүмкінді
кбереді. Осы курс аяқталысымен студент 
білугетиісті: әлемдік экономиканы және нақты 
мемлекеттің экономикасын талдау үшін 
халықаралық сауданың негізгі түсініктерін 
қолданабілу; сол немесе басқа 
мемлекеттердің сауда ағымдарын және 
саясатын талдау және бағалау; халықаралық 
саудадағы ағымдағы тенденцияларды, 
әлемдік экономикадығы фирмалардың іс-
әрекетін, халықаралық ұйымдардың ролін 
талдай білу; екі немесе одан да көп елдер 
арасындағы салыстырмалы талдау 
қағидаларын қолдана білу. 
Пререквизиттер:Микроэкономика - II, 
Макроэкономика – II 
 

*** 

 
Код: ECN3312 ECTS: 5 
Курстың аталуы: ДСҰ: 
саясатжәнеағымдағыүрдістер 
Курстың сипаттамасы:ДСҰ халықаралық ұйым 
болып табылады, оның көмегімен 
мемлекеттер халықаралық сауданы реттейді 
және халықаралық экономикалық жаһандану 
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үрдістері жүріп отырады. Қазақстан жуық 
арада ДСҰ мүшесі атанды, сондықтан 
экономистер ДСҰ қағидаларын, саясатын және 
тенденцияларын дұрыс түсіну және бағалау 
білу қажет. Осы курс студенттердің ДСҰ қазіргі 
таңдағы тенденцияларына үнілулеріне 
мүмкіндік береді. Олар көпжақты сауда 
келісімдері; аймақтық сауда (НАФТА, ЕС, 
АСЕАН және т.б.) келіссөздер жүргізуде 
қатысушы мемлекеттердің тәжірибесін 
ұлғайту; күрделі ережелер жиынтығын 
құрайтын ДСҰ заңы; және т.б. 
Пререквизиттер:Халықаралық сауда 
 

*** 
 

Код: ECN4313ECTS: 5 
Курстың аталуы: Ойын теориясы 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс ойын 
теориясының негізгі инструменттері және 
стратегиялық шешімдерді қабылдау туралы 
түсінік береді және студенттердің 
аналитикалық қабілетін дамытуға бағытталған. 
Мазмұны келесілерден тұрады: бір уақыттағы 
ойындар; кезекті ойындар; Нэш тепе-теңдігі; 
таза және аралас стратегиялар; қайталанатын 
ойындар; Байсек ойындары және қарапайым 
қосымшалар. Ойын теориясы әр түрлі 
салаларда кеңінен қолданылады, осылайша, 
бұл курс оның көптеген қосымшаларының 
кейбіреулеріне, әсіресе экономика 
саласындағы, сипаттама береді. 
Пререквизиттер:Математикадағы экономика – 
II 
 

*** 
 

Код: ECN4314ECTS: 5 
Курстың аталуы: Индустриалды даумды 
ұйымдастыру теориясы 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс студенттерді 
салалық ұйымдастырумен таныстыруға 
бағытталған. Салалық ұйымдастыру 
жетілмеген бәсекелестік нарықтықтар мен 
фирмалық құрылымдарға экономикалық 
талдауды қолдану болып табылады. 
Микроэкономика және ойын теориясы 
курстарына қарағанда, салалық ұйымдарстыру 
бәсекелестік пен оны реттеудің нақты 
мысалдарына негізделеді. Курстың соңында 
студенттер бәсекелестік экономикалық әл-
ауқаттылық деңгейіне қалай әсер ететінін 
түсінеді, нарықтық үлгілерді және нарықтық 
құрылымдар, олардың іс-әрекеті және 

экономикалық әл-ауқаттылық арасындағы 
қатынастарды талдауға мүмкіндік алады. 
Пререквизиттер:Микроэкономика–II, Ойын 
теориясы 

Код: ECN4315 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Экономикадағы кейстер 
Курстың сипаттамасы:Осы курстың мақсаты 
экономикалық категорияларды, заңдарды 
және қатынастарды ерекше жағдайларды, 
кейстерді талдау арқылы барынша терең 
меңгеруді қамтамасыз ету. Кейстер әр түрлі 
экономикалық мәселелерді (математикалық 
және графикалық интерпретацияда), 
экономикалық теорияның тәжірибедегі 
визуализациялау жұмысы үшін ерекше 
эмпирикалық зерттеулерден тұрады. Курстың 
аяқталуы студенттерге микро және 
макроэкономика курстарында жинаған 
теориялық білімдерін нығайтуға, қолданбалы 
аналитикалық дағдыларды және үлгілеу 
дағдыларын қалыптастыруға, үлгілерді 
экономикалық және статистикалық бағалау 
дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттер:Микроэкономика-II, 
Макроэкономика-II, Эконометрика-II 
 

*** 
 

Код: ECN4216 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Әлемдік экономика 
Курстың сипаттамасы:Осы курс бизнестің 
әлемдік, ұлттық және аймақтық деңгейлерінде 
қаралатын әлемдік ортасы туралы. Ол 
келесілерді қарастырады: жаһанданудың 
қазіргі таңдағы тұжырымдары, әлемдік 
экономиканың әр түрлі аспектілерін және 
олардың ресурстар, даму проблемаларымен 
байланысын, халықаралық бизнес және сауда, 
ТҰК, мемлекеттік саясат және оның бизнестің 
көп ұлттануына әсері. Осы курс негізгі әлемдік 
экономикаларға, олардың әлемдік жаһандану 
үрдістеріне қатысуына және 
бірқатархалықаралық экономикалық 
институттарға шолу жасайды 
Пререквизиттер:Экономикалық теория 
негіздері 

 
*** 

 
Код: ECN4317ECTS: 5 
Курстың аталуы: Экономикадағы арнайы курс 
Курстың сипаттамасы:Курстың мәліметтері 
нақты тақырыптарды ашады, олар индустрия, 



 

 
72 

эксперттің тәжірибесі және студенттердің 
қызғушылығана байланысты және ЖОО-ның 
өзге курстарынан ауысуын қарастырғанда негіз 
болуы мүмкін. 
Пререквизиттер:нақтылауды қажет етеді 
 
 

ҚАРЖЫ 
 

Код: FIN2301, FIN2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қаржы  
Курстың сипаттамасы: Берілген курстың 
мақсаты инвестициялық және қаржылық 
шешімдер қабылдау үшін аналитикалық 
дағдыларды дамыту және тәуекелдерді талдау 
болып табылады. Берілген курстың 
тақырыптары капиталдың құны мен ағымдағы 
құн түсінігі, ақша ағымдарын дисконттауды 
талдау және басқа да бағалаудың әдістерімен 
қатар қысқа және ұзақмерзімді қаржылық 
басқару сұрақтары, САРМ моделі; тәуекел 
және табыстылық, күрделі қаржы салымдарын 
жоспарлау және басқа да концепциялар, 
теориялардан құралады. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория 
 

*** 
 
Код: FIN2202, FIN2302 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Кәсіпорын 
экономикасы/Қаржылық коэффициенттерді 
талдау 
Курстың сипаттамасы: Курс қаржылық және 
бухгалтерлік ақпараттар саласында, қаржылық 
болжамдау, бағалау және капитал нарығының 
механизмі жөнінде студенттерге білім беруді 
ұсынады. Курсты тәмамдағаннан соң 
студенттер компанияның қаржылық 
көрсеткіштерін анықтайтын индикаторларды 
таба білуге және бизнес-ортамен, қаржылық 
есептілікпен байланысты негізгі 
концепцияларды анықтай білуге қабілетті 
болады. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржы 
 

*** 
 
Код: FIN3303, FIN3203 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Ақша және банктер 
Курстың сипаттамасы Бұл курс ақша 
теориясымен, ақша-несие саясатымен және 
жалпы Орталық банкпен банк жүйесін  
реттеуімен танысуға мүмкіндік береді. Бұдан 
басқа, курс активтерді, капитал мен 

міндеттемелерді басқару және бағалау 
саласында коммерциялық банктердің қызметі 
туралы толық мәлімет береді.  
Пререквизиттері: Қаржы  
Код: FIN3204 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бағалы қағаздар және 
деривативтер 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс бағалы 
қағаздар мен деривативтер, капитал 
нарығымен және нарық қатысушыларымен 
байланысты теориялық білімді қамтиды.  
Курстың негізгі мақсаты капитал нарығының 
қызмет етуінің механизмін түсіну және 
басқарушылық шешім қабылдауда түрлі 
әдістерді қолданудан тұрады. Берілген курсты 
меңгергенде студенттер қаржылық 
құралдардың құны мен кірістілігін бағалауға 
қажетті біліммен дағдыланады және бағалы 
қағаздар мен туынды қаржылық құралдарға 
талдау жасауды үйренеді.  
Пререквизиттері: Қаржы 
 

*** 
 
Код: FIN3205 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Салық және салық салу 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
салық салу қағидаларын, салық салу 
ерекшеліктерін, салық салу жүйесіндегі 
салықтық төлемдердің рөлін, салықтарды 
есептеу мен төлеу  әдіснамасын толық түсінуге 
мүмкіндік береді. Бұл курс түрлі ұйымдарда 
салықтық әкімшіліктендіруді ұйымдастыру 
мен салықтық заңнаманы толық шамада 
қолдану құзіретін ұсынады. 
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржы 
 

*** 
 
Код: FIN3306, FIN3206 ECTS: 3 
Курстың аталуы:  Корпоративтік қаржы 
Курстың сипаттамасы: Курс корпоративтік 
қаржы саласында ауқымды біліммен 
қамтамасыз етеді. Ол тиімді қаржылық 
шешімдер қабылдау үшін түрлі 
математикалық есептеулерді орындау, 
сондай-ақ мәселелерді шешу үшін тиімді 
шаралар қабылдау мақсатында 
корпорацияның қаржылық жағдайын саралау 
бойынша дағдыны дамытуға бағытталған. 
Берілген курсты меңгеру барысында 
студенттер компанияның дивидендтік 
саясатын, ағымдағы шығындарын, ағымдағы 
және ұзақмерзімді активтер мен 
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міндеттемелерді, корпоративтік тәуекелдерді 
басқару түсінігі мен құзіреттерін дамытатын 
болады.  
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп, Қаржы 
Код: FIN3207 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Халықаралық қаржылар 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс шегінде 
халықаралық қаржының негізгі түсініктері, 
халықаралық нарықты талдау әдістері мен 
оларды халықаралық мәмілелерде қолдану 
зерттеледі. Курс капиталдың және негізгі 
инвестициялық ағымдардың жаһандық 
нарықтарын меңгеруге негізделген. Курс 
фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар 
және басқалары секілді халықаралық 
қаржылар тәжірибесінде қолданылатын 
қаржылық құралдардың жалпы түсініктерін 
дамытады.  
Пререквизиттері: Қаржы, Корпоративтік 
қаржы 
 

*** 
 
Код: FIN3308, FIN3208, FIN4208 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қаржылық менеджмент 
Курстың сипаттамасы Бұл курс қаржылық 
менеджменттің теориясын, оның мәнін, 
функцияларын, әдістерін, негізгі түсініктері 
мен көрсеткіштерін меңгеруге негізделген. 
Курс түрлі компаниялардың нарықтық құнын 
бағалау әдістері мен тиімді қаржылық 
стратегияны жүргізуде қаржылық 
менеджменттің негізгі концепцияларына 
түсінік береді.  Курстың мақсаты акционерлер 
үшін компанияның құнын арттыру тәсілдері 
туралы студенттердің  түсінігін дамыту. 
Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы 

 
*** 

 
Код: FIN3309, FIN3209 ECTS: 5 
Код: FIN3310 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Сақтандыру 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс сақтандыру 
секторы және оны реттеуді, келісім-шарттар 
жүйесін, сақтық тқлемдер мен залалды 
анықтау тәртібін, сақтық жарнаны төлеу 
немесе орнын толтыру жүйесін меңгеруге 
мүмкіндік береді. Курс нәтижесі бойынша 
студенттер сақтандыру статистикасының негізгі 
параметрлерін есептеу, сақтандыру 
компаниялары мен сақтандыру саласының 
қаржы-шаруашылық қызметтеріне талдау 
жасау дағдысын игеру қажет. 

Пререквизиттері: Қаржы 
 

*** 
 
Код:FIN3316 ECTS: 5 
Курс атауы:Капиталдың ислам нарықтары мен 
құралдары 
Курс сипаттамасы: Бұл курс ислам капитал 
нарықтарының дамуы мен келешегі, 
нормативтік және шариғат құрылымы, сондай-
ақ әртүрлі бөліктерінің мәселелерін 
зерделеуге бағытталған. Курс 
тақырыптарының негізгі мақсаты студенттерге 
тәуекелдерді басқару, есеп және салық салу, 
сукук нарығы, ислам акциялары, қорларды 
исламдық басқару, исламдық жеке және 
венчурлік капитал, ислам деривативтері, 
хеджерлеу және исламдық құрылымдалған 
инвестициялық өнімдерді қоса алғанда, жаңа 
білім ұсыну болып табылады. Түйінді 
ережелерден басқа студенттер ислам капитал 
нарықтарының қажетті компоненттерін, ислам 
капиталы мен сукук арқылы инвестицияларды, 
ислам капитал нарықтарының нормативтік 
және шариғат құрылымын түсінуге үйренеді.  
Пререквизиттер:Қаржы, Бухгалтерлік есеп 
және аудит 
 

*** 
 
Код:FIN3317ECTS: 5 
Наименование курса:Ислам коммерциялық 
құқығы 
Курс сипаттамасы: «Ислам коммерциялық 
құқығы» «Ислам құқығындағы қаржы 
операцияларына» кіріспе курс болып 
табылады, ол ислам қаржысына, ислам сауда 
құқығының көздеріне, оның ішінде Шариғатты 
сақтаумен және Шариғат стандарттарының 
маңыздылығымен байланысты ислам 
қаржысының заманауи проблемаларын шешу 
үшін қолданылатын әдіснамаларға қатысты. 
Курс студенттерге ислам қаржысының мәнін 
жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді, мейлі ол 
банкинг, сақтандыру не капитал нарығының 
бөліктері болсын, және ислам қаржысының 
ерекшеліктері жайында білім беріп, оларды 
сипаттау дағдыларын игеруге және дәл осылай 
бұл ерекшеліктердің дәстүрлі қаржы өнімдері 
арқылы қызмет алатын тұтынушыларға алуан 
түрлі ислам қаржы өнімдерін ұсынуға қалай 
ықпал ететінін көрсетіп, ислам қаржысының 
діни тыйымдарды бұзбай, қаржы 
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қажеттіліктерін қалайша көмектесе алатынын 
түсіндіруге мүмкіндік береді.    
Пререквизиттер: Қаржы, Бухгалтерлік есеп 
және аудит 
 
Код:FIN3318 ECTS: 5 
Курс атауы:Ислам банкингі 
Курс сипаттамасы: Бұл курс «Ислам банкингі 
және қаржы» пәніне толық кіріспе болып 
табылады, ол Қазақстандағы ахуалды және 
қазақстандық компаниялар үшін бизнес 
әлеуетін талдаумен толықтырылған. 
Студенттер дәстүрлі және исламдық банк 
қызметтері; ислам банкингінің алты негізгі 
қағидасы; мурабаха, мушарака, иджара, 
истисна, салам және т.б. секілді ислам 
банкингінің өнімдері мен қызметтері және 
олардың іске асырылуы жайында білім алады.  
Пререквизиттер: Қаржы, Бухгалтерлік есеп 
және аудит 
 

*** 
 
Код: FIN4310, FIN4210 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Инвестициялық менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс 
инвестицияларды басқару жөнінде толық 
мағлұмат береді: САРМ, АРТ және т.б.секілді 
факторлы модельдерде портфель 
диверсификациясының және инвестициялық 
мақсатқа сәйкес инвестициялық портфельдер 
мәні. Курс  туынды құралдар түсінігін құруға, 
инвестордың тәуекел деңгейін қанағаттандыру 
үшін акциялар мен портфель тәуекелдерінің 
модификациясын талдауға көмектеседі.  
Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы, 
Менеджмент, Бағалы қағаздар және 
деривативтер 

 
*** 

 
Код: FIN4311 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Қаржыдағыкейстер 
Курстың сипаттамасы: Курс корпоративтік 
қаржы тақырыптары бойынша да кейстік 
тапсырмаларды меңгеру түрінде тәжірибелік 
мысалдарды студенттерге ұсынуға 
бағытталған.Бұл курстың аяқталуы кейстік 
тапсырмаларды талқылау мен талдауға 
мүмкіндік береді және кейстерге арналған 
презентация дайындауға мүмкіндік береді.  
Пререквизиттері: Қаржылық менеджмент 
Код: FIN4312, FIN4212 ECTS: 5 

Курстың аталуы: Қаржылық тәуекел-
менеджмент 
Курс сипаттамасы: Бұл курс қаржылық 
тәуекелдерді басқару, тәуекелдерді бағалау 
мен оларды минимизациялау әдістерін 
игерудің іргетасты білімін дамытудан 
құралады.  Оқытудан күтілетін нәтижелер: 
бизнестің потенциалды тәуекелдерін 
бірегейлеу қабілеттілігі, потенциалды 
тәуекелге ықпал ететін факторларды 
бірегейлеу, ұйымның бизнес-операцияларына 
әсер ететін тәуекелдерді бағалау. 
Пререквизиттері: Қаржылық менеджмент 
 

*** 
 
Код: FIN4313 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Қаржылық талдау 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс компанияның 
қаржылық есептілік ақпараттарын жинау және 
талқылауға қажетті дағдыны дамытуға 
бағытталған. Курс тиімді басқарушылық шешім 
қабылдау мақсатында компанияның 
қаржылық көрсеткіштерін талдауда нақты 
талдамалық құралдар мен әдістерді қолдану 
дағдысын алуға мүмкіндік береді.  
Пререквизиттері: Корпоративтік 
қаржы/Қаржылық менеджмент 
 

*** 
 
Код: FIN4314 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Қаржылық моделдеу 
Курстың сипаттамасы: Курстың мақсаты 
Microsoft Excel көмегімен қаржылық моделді 
құру қағидалары мен тәжірибесін меңгеру 
болып табылады. Студенттер симуляциялық 
және оптимизациялық секілді басқа да 
болжамдық моделдерді дайындай білетін 
болады. Пәнді жемісті игеру үшін Excel 
бағдарламасындағы құзіреттің ілгерлемелі 
деңгейі міндетті талап болып табылады. 
Пререквизиттері:Ақпараттық және 
коммуникациялық технологиялар, Қаржылық 
менеджмент 

 
*** 

 
Код:FIN4321ECTS: 5 
Курс атауы:Такафул – исламдық сақтандыру 
Курс сипаттамасы: «Такафул – исламдық 
сақтандыру» – бұл ислам қаржысының 
маңызды бөлігі ретінде исламдық 
сақтандыруға кіріспе курс. Оның мақсаты 
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такафул принциптері мен тәжірибесі туралы 
білімдерді енгізу және тереңдету болып 
табылады. Курс тәуекел тұжырымдамасы және 
такафул, такафулды дәстүрлі сақтандырумен 
салыстыру, такафул бизнес-үлгісі, ретакафул, 
медициналық такафул және денсаулық 
такафул, ортақ такафул, отбасылық такафул, 
такафул қорымен байланысты инвестициялар 
түрлері секілді тақырыптарға арналады.  
Пререквизиттер: Қаржы, Бухгалтерлік есеп 
және аудит 

 
*** 

 
Код:FIN4322ECTS: 5 
Курс атауы:Исламдық қаржы операциялары 
үшін бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 
Курс сипаттамасы: Бұл курс бухгалтерлік 
есептің ислам теориясы мен халықаралық 
қаржылық есептіліктің тәжірибесі арасындағы 
дискуссиялық мәселелер мен бухгалтерлік 
есептің ислам принциптері аясында ислам 
қаржысындағы бухгалтерлік есеп мәселелерін 
түсінуге зор ықпал етеді. Негізгі мақсаты -  
ислам қаржы институттарының қаржы 
есептерін оқу, түсіну және түсіндіру үшін 
теориялық білімді пайдалану; жаңадан 
құрылған және қолданыстағы өнімдердің 
кірістер мен шығыстар туралы есепке және 
балансқа ықпалын бағалау; ислам қаржы 
институттарының қызметіне қаржылық және 
қаржылық емес талдау жүргізу.  
Пререквизиттер: Қаржы, Бухгалтерлік есеп 
және аудит 

 
*** 

 
Код: FIN2215 – FIN4321 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Қаржыдағы арнайы курс   
Курстың сипаттамасы: Бұл курс оқытушының 
ғылыми мүддесі мен студенттердің жан-жақты 
мүдделерімен байланысты түрлі 
тақырыптарды қамтиды және басқа ЖОО-нан 
курс сынақтары ретінде қарастырғанда да 
негіз бола алады.  
Пререквизиттері: Қаржы 
 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР 
 

Код: GED 1101 ECTS: 5 
Курстын аталуы: Философия 
Курс сипаттамасы:Қазіргі заманғы маманды 
дайындау жүйесіндегі философияның орны 
оның зерттеу нысаны адам және оның 

табиғатпен, қоғаммен қарым-қатынасы 
болуымен анықталады. Философия болашақ 
мамандарда философиялық-дүниетанымдық, 
әдіснамалық мәдениетті, адади және өмірлік 
ұстанымдар қалыптастырады; студенттің 
теориялық және жалпы дүниетанымдық 
дайындығының негізін құрайды. 
Философияны оқытудың маңызы: студенттерді 
әлемдік философиялық ойдың, оның ішінде, 
қазақ философиясының тарихи тәжірибесіне 
тарту, заманауи философиялық мәдениет 
сипаты туралы түсінік беру, гуманитарлық ілім 
саласында өзіндік аналитикалық ойлау 
дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру.  
Пререквизиттер: қажет емес 

 
*** 

 
Код: GED 1102, GED 1106 ECTS: 10 
Курстын аталуы: Қазақ тілі I-II ( А2; В1; В2; С1 
деңгейлері) 
Курс сипаттамасы: Бұл курс сөздік қорды 
кеңейтуге, күрделі грамматикалық және 
синтаксистік құрылымдарды игеруге, оқу, 
ғылыми және кәсіби қызметте қазақ тілін 
пайдаланудың коммуникативтік дағдыларын 
жетілдіруге бағытталған. Басты назар 
академиялық мәтіндер, мысалы, эссе, тезис 
және т.б. құру машықтарын дамытуға 
аударылады. Бұл курс оқытылатын тілде 
сөйлеуге, жазуға, сөйлеуді қабылдауға, 
түсінуге, өзгертуге үйретеді. 
Пререквизиттер: Қазақ тілі -1 
 

*** 
 
Код: GED 1102, GED 1106ECTS: 10 

Курстын аталуы: Орыс тілі  I-II ( В1; В2; С1 
деңгейлері) 
Курстын сипаттамасы: Курс болашақ 
мамандарда ғылыми саланың нақты сөйлеу 
жағдаяттарындағы шынайы коммуникативтік 
міндеттерді тілдік құралдармен шешу сияқты 
қатысымдық құзыреттер қалыптастыруға 
көмектеседі. Ұсынылатын курс студенттердің 
ғылыми стиль негіздерін практикалық 
тұрғыдан мепңгеру, сондай-ақ тезис, аңдатпа, 
реферат, пікір, түйіндеме сияқты оқу-ғылыми 
мәтіндерінің басты жанрларын жазу 
машықтарын қалыптастыра отырып, мәтінге 
құрылымдық-семантикалық талдау жасау 
дағдыларын дамытады. 
Пререквизиттер: Орыс тілі -1 
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*** 

 
Код: GED 1104, ECTS: 5 
Курстын аталуы: Ақпараттық-коммуникативтік 
технологиялар   
Курстын сипаттамасы: «Ақпараттық-
коммуникативтік технологиялар» пәні кәсіби 
салада ақпараттық-коммуникативтік 
технологиялармен жұмыстың практикалық 
дағдыларын дамытуға және нығайтуға 
мүмкіндік береді, қазіргі заманғы 
компьютерлік техникамен, бағдарламалық 
өнімдермен, ақпараттық желілермен жұмыс 
жасау машықтарын жетілдіреді. 
Пререквизиттер:қажет емес 

 
*** 

 
Код: GED 1105 ECTS: 5 
Курстын аталуы: Қазіргі Қазақстан тарихы 
Курстын сипаттамасы: Қазіргі Қазақстан 
тарихы – Қазақстан тарихының басты 
кезеңдері туралы пән, студенттердің назарын 
Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің 
қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, ұлт 
жалғастығы мәселелеріне аударады. Пәннің 
міндеттері: студенттер санасына тарихтың 
іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу, тарихи 
танымның ғылыми әдістеріне үйрету, ғылыми 
дүниетаным мен азаматтық ұстаным 
қалыптастыру.   
Пререквизиттер: қажет емес 
 

*** 
 
Код: GED 1103 ECTS: 10 
Курстын аталуы: Шетел тілі (ағылшын А2)   
Курстын сипаттамасы: Курс «Ағылшын 
тілі» сөйлеу, тыңдап түсіну, оқу және жазу 
коммуникативті дағдыларын дамытуға 
бағытталған. Ол сондай-ақ, қажетті 
грамматика, сөздік қор, идиомалар мен тілдік 
функционалды қамтиды. 
Пререквизиттер: қажет емес 

 
*** 

 
Код: GED 1103 ECTS: 10 
Курстын аталуы: Шетел тілі (ағылшын В1) 
Курстын сипаттамасы: "Шетел тілі" пəні 
студенттердің күделікті өмірде жəне 
академиялық жағдайларда сенімді түрде 
қарым - қатынас жасау үшін арналған. Курс екі 
негізгі бөлімнен тұрады: екі семестр ішінде 

оқытылатын толық ағылшын тілі курсы жəне 
академиялық ағылшын тілі. Коммуникативтық 
сөйлеу, тыңдау, оқу жəне жазу курсын дамыту, 
сонымен қатар лексика мен грамматиканы 
кеңейту курстың негізгі мақсаты болып 
табылады. 
Пререквизиттер: қажет емес 

 
*** 

 
Код: GED 1107 ECTS: 10 
Курстын аталуы: Академиялық ағылшын тілі 
(В1)   
Курстын сипаттамасы: Бұл курс студенттер 
ағылшын тілін әрі қарай дамыту үшін 
құрылған. Курста студентер оқуды 
академикалық мәтіндерді, лекциларды 
тыңдыу, презентация өткізу, әртүрлі эсселерді 
жазу, семинарларға, дискуссияларға қатусы, 
презентациялрады дайындауға үйретеді. Курс 
сыни ойлануды, индивидуалдық жұмысты 
жақсартады. 
Пререквизиттер: Шетел тілі (ағылшын А2В1)   

 
*** 

 
Код: GED 1107 ECTS: 10 
Курстын аталуы: Академиялық ағылшын тілі 
(В2)   

Курстын сипаттамасы: «Академиялық 
ағылшын тілі В2» пәні студенттердің 
академиялық жағдайларда сенімді қарым-
қатынас жасауы үшін жасалған. 
Курстың негізгі мақсаты студенттердің білімін 
ағылшын тілі саласында жетілдіру болып 
табылады, жоғары білім беру бағдарламасын 
табысты ойдағыдай игеруі үшін. 
Пререквизиттер: Шетел тілі (ағылшын А2В1)   

 
*** 

 
Код: GED 1108  ECTS: 5 
Курстын аталуы: Сыни ойлау 
Курстын сипаттамасы:Бұл курс сұрақтар мен 
мәселелерді талдай отырып, нақты дәйектер 
мен дәлелдемелер негізінде дұрысшешімдер 
құруға, сондай-ақ алынған нәтижелерді 
өмірлік және кәсіби жағдаяттарда пайдалануға 
үйретеді. Сыни ойлау кез келген пікірге 
салмақты, байыпты қарауға, ешнәрсені 
дәлелсіз, құр сеніммен қабылдамауға, жаңа 
идеялар мен әдістерге ашық болуға баулиды. 
Сыни ойлау – неге сену және нені ойлау 
керектігі туралы пайымдау. Сыни ойлау 
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студенттерде өзін-өзі басқару (Self-
management),  сонымен қатар өмір бойы 
үздіксіз оқу (lifelong learning)  үшін және 
белсенді еңбек қызметі (dynamic workforce) 
мен мансабына қажетті дағдыларды дамытуға 
мүмкіндік береді.    
Пререквизиттер: қажет емес 

 
*** 

 
Курстың аталуы: Дене шынықтыру  (қосымша 
міндетті оқу түрі) 
Курстың сипаттамасы: Жеке тұлғаның дене 
мәдениетін қалыптастыруға, түрлі дене 
сапаларың орынды пайдалануға және 
денсаулықты нығайтып, салауатты өмір салтын 
ұстануға бағытталған пән.  Студент ағзаның 
функционалдық жағдайын өздігінен бағалау, 
өзін-өзі бақылау дағдыларын меңгереді. 
Пререквизиттер: - 
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ  
 
Код: IT 3201ECTS: 5 
Курстың аталуы:Веб әзірлеуге кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Веб дизайн және 
әзірлеуге арналған кіріспе курс. Бұл курс 
студенттерден  оқу барысында күрделене 
беретін сайттарды дайындауды талап ететін 
проблемелардың шешіміне негізделеді. 
Студенттердің оқу нәтижесі оқу барысындағы 
жобалармен бірге қарастырылатын портфолио 
түрінде ұсынылады.   
 

*** 
 
Код:IT 3202ECTS: 5 
Курстың аталуы:Бағдарламалау өнері 
Курстың сипаттамасы:Ақпараттық технология 
саласында тәжірбиесі бар немесе жоқ 
студенттерге арналған информатика және 
ақпараттық технологияға арналған  кіріспе 
курс. Бастапқы деңгейдегі курс студенттерді 
алгоритмді ойлауға және мәселелерді тиімді 
шешуді үйретеді. Алгоритмдер, деректер 
құрылымы, ресурстарды басқару, қауіпсіздік 
және веб әзірлеу атты тақырыптарды 
қамтиды.  
 

*** 
 
Код:IT 3303ECTS: 5 
Курстың аталуы:Деректер ғылымына кіріспе 

Курстың сипаттамасы:Бұл курс үлкен 
көлемдегі деректермен практикалық 
жұмыстың әдістеріне арналады. Ол деректер 
ғылым саласындағы негізгі тақырыптармен 
қатар статистикалық модельдеу және 
машиналық оқыту, деректер көзі, «үлкен 
мәліметтер» құралы, әлемдегі нақты 
тақырыптар мен тақырыптық зерттеулерді 
қарастырады. Статистикалық және 
бағдарламалық қамтамасыз ету мәліметтерді 
өңдеу үшін қолдануға қажет болады.   
 

*** 
 
Код:IT 3304ECTS: 5 
Курстың аталуы:Кросс-платформалы ұялы 
әзірлеу 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс студенттердің 
алдыңғы курстарда алған дағдыларын 
пайдалана отырып, көп платформалы 
мобильді қосымшалар әзірлеуге бағытталған. 
Студенттер бір кодты базаға ие бірнеше 
платформаға бағытталған  (iOS, Android, 
Windows) мобильді қосымшалар жасайды. 
 

*** 
 
Код:IT 3305ECTS: 5 
Курстың аталуы:Веб әзірлеудің ілгері деңгейі 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс студенттер 
қолайлы құрылымды пайдалана отырып, 
мәліметтер базасын басқара алатын 
әлдеқайда күрделі веб қосымшаларды жасай 
алуы үшін веб әзірлеудің алдыңғы курсына 
негізделеді.  
Сондай-ақ студенттер тестілеу, топтық 
ынтымақтастық тәрізді  сәйкес келетін 
әдістерді зерттеуге назар аудара отырып, 
есептеу ғылым саласында біліктілігін 
арттыруын жалғасырады.  
 

*** 
 
Код:IT 3306ECTS: 5 
Курстың аталуы:Алгорит мен машиналы 
оқытуға  кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Курс информатикадағы 
ең негізгі алгоритмдерді, сондай-ақ 
машиналық оқытудың объективі арқылы 
толассыз процесстерді зерттеуді үйретеді. Бұл 
маңызды машиналы алгоритм оқуынан және 
оларды жүзеге асыруынан үздік деректерді 
беретін  пайдалы қызметтерді қалай шығарып, 
анықтау керек екенін оқытады.  



 

 
78 

 
 
 
 

ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС 
 
Код: PRC 3301  ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қоғаммен байланыс 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
студенттерді байланыс, бұқаралық ақпарат, 
бедел менеджменті, media relations, 
government relations қағидалары, ішкі және 
сыртқы корпоративтік байланыстеориясының 
негіздерімен таныстырады. Сонымен қатар, 
студенттер ұйымның коммуникативтік 
құрылымын өңдеуге, қоғаммен байланыс 
қызметін жедел жоспарлай отырып басқаруға, 
ұйымның беделін көтеруге арналған 
шараларды өткізуге, өнеркәсіп орнының тауар 
мен қызметтерін нарыққа жылжытуға, тиімді 
ішкі коммуникацияларды қалыптастыру – 
ұжымдағы қолайлы психологиялық климаттың 
қалыптасуына жағдай жасауға, 
қызметкерлердің белсенді жұмыс жасауын 
ынталандыруға, ұйымның дамуын 
жоспарлауға қажетті негізгі біліктіліктерді 
игереді. 
Пререквизиттер: жоқ  

*** 
 
Код: PRC 3302ECTS: 5 
Курстың аталуы: Дағдарыс кезіндегі 
коммуникациялар  
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
студенттерді дағдарыс ахуалы кездеріндегі 
қоғаммен байланыс негіздерімен 
таныстырады. Курс студенттердің сараптама 
барысында қоғаммен байланыстың рөлі 
жөніндегі жүйелі түсінігін қалыптастыра 
отырып ұйымдардағы дағдарыстардың алдын 
алу, оны жеңіп шығу мен жоспарлауға 
дағдыландыруға бағытталған. Студенттер 
сараптау кезіндегі PR-технологиялар 
аясындағы дағдарыс зардаптарын жоспарлау, 
оның алдын алу мен зардаптарын барынша 
азайту, дағдарыс кезіндегі коммуникативтік 
ықпал жасау механизмдерін талдау, 
ұйымдардағы дағдарыс кезіндегі 
коммуникациялардың  қағидалары мен 
технологияларын іс жүзінде қолдану сияқты 
басты біліктіліктерге дағдыланады. Білім 
алушылар дағдарыс кезеңін PR (сәтті және 
сәтсіз) құралдар көмегімен дағдарыс кезінде 
және одан кейінгі өнеркәсіп беделін 

қалыптастырудағы оң және теріс нәтиже 
берген жағдайларды талдау арқылы шешуді 
қарастырады. 
Пререквизиттер:Қоғаммен байланыс 

ШЕТ ТІЛДЕР 
 

Код:  TLRN2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі 
B1В2 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс ағылышын 
тілінің В2 деңгейіндегі лексика, грамматика 
және практикалық дағдыларының (тыңдалым, 
оқылым, айтылым және жазылым) қолдану 
аясын дұрыс айтуды дамыту арқылы жүйелі 
түрде кеңейту жолдарымен жақсартқысы 
келетін студенттерге арналған. Әр сабақ 
лексикалық сөздерді және грамматиканы 
қолдануға  және дұрыс дыбыстауды уйренуге 
бағытталған. Оқу және тыңдау дағдыларын 
дамытуға жаттығулар қолданылады, олардың 
көмегімен студенттер нағыз ағылшын тілін 
тыңдау, түсіну дағдыларын және  жалпы 
сөзтіркестерін, сөйлеу лексикасымен жұмыс 
істеуді дамытады. Курс бойынша студенттерге 
жаңа, уақытқа сай, студенттердің сөйлеуге  
және ой-пікірмен алмастыруға итермелейтін 
тақырыптар ұсынылады. 
Пререквизиттер: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі В1 
 

*** 
 
Код:  TLRN2202 ECTS: 5 
Курстың сипаттамасы: Ағылшын тілінің 
теориясы негіздері 
Пән сипаттамасы: Бұл курс тілдің ерекшелігін 
бөліп көрсету арқылы тіл мен лингвистика 
негіздерін қарастырады.  Фонетика, 
фонология, морфология, семантика, синтаксис 
және прагматика тақырыптары курстың негізгі 
элементтері болып табылады. Өтілетін негізгі 
ұғымдар қауіпсіз шығару мен дыбыс жүйесі 
(фонология), флексия мен этимология, 
морфема, сөзжасам мен оның құрамы 
(морфология), сөйлемнің құрылымы 
(синтаксис), сөз бен оның мағыналары 
(семантика), екінші тілді меңгеру. Тілді 
қолдануды (қолданбалы лингвистика), тілді 
үйрену мен меңгеруді, диалектілер мен тілдің 
әлеуметтік аспектілерін (тілдің варияциясын), 
өзгеруін қарастырады. 
Пререквизиттер:жоқ 
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*** 

 
 
Код:  TLRN2203 ECTS: 10 
Курстың аталуы:  Екінші шетел тілі (нем., 
фран., итал., исп., қытай) А1А2 
Курстың сипаттамасы: Бұл негізгі курс 
оқытудың бастапқы кезеңіндегі екінші шетел 
тілін үйрету  үшін «Аударма ісі» кафедрасының 
студенттеріне арналған. Курс фонологиялық, 
грамматикалық және лексикалық құбылыстар 
мен тілдесудегі екінші шетел тілінің 
принциптерін қолданудағы базалық 
дағдыларын қалыптастыру жолдары арқылы 
студенттердің тілдік және коммуникативтік 
құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған.   
Пререквизиттер: ешқандай 
 

*** 
 
Код: TLNG3213 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Екінші шетел тілі (Нем., 
франц., исп., қыт., итальян тілі) B1В2 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс «Аударма ісі» 
бакалавриатының студенттеріне негізгі шетел 
тілін игерудегі кезең сапасында ұсынылған. 
Халықаралық коммуникация мәнмәтініндегі 
базалық шет тілінен айырмашылығы болашақ 
мамандық ерекшеліктерін қамтуында. Курс 
коммуникативных құзыреттіліктерін дамытуға 
және аударма мамандығы бойынша 
тақырыптық тілдік материалдармен жұмыс 
істеуді молайту мен тереңдету жолы арқылы 
құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 
Пререквизиттер: Екінші шетел тілі (Нем., 
франц., исп., қыт., итальян тілі)  А1А2 
 

*** 
 
Код:  TLRN2204 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Іскери ағылшын тілі 
Курстың сипаттамасы: Пәннің сипаттамасы: 
Бұл курс студенттерге хат, есеп пен 
құрылымдалған бизнес ортадағы ауызша 
таныстырылым сияқты кәсіптік және іскери 
құралдарды пайдаланудағы және арнайы 
коммерциялық құжаттарды ағылшын тілінен 
орысшаға және керісінше аударудағы, 
ағылшын тілінде қарым қатынас жасаудың 
негізгі дағдыларын дамытуға көмек ретінде 
әзірленген.   
Пререквизиттер: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі В1 

 
*** 

 
 
Код: ENG1111 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Ауызша сөйлеу практикасы 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
ұсынады жаңа және интерактивті әдістерін 
меңгеру үшін тілдік дағдыларын. Бұл курс 
студенттерге тілейді арттыру, тілдік дағдылар 
және мүмкіндік береді іс жүзінде әрбір 
дағдысы әр түрлі контексте арналған. 
Пререквизиттер: ешқандай  

 
*** 

 
Код:TLRN4219 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Англия мен АҚШ әдебиеті. 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс дамытып, 
білімін, дағдылары мен құзыреті студенттер 
әдебиетті оқытуда Англия мен Америкию. 
Кеңейте отырып сөздік қорын студентке алады 
білдіруге, өз ойы мен идеясын еркін ШТ.  
Пререквизиттер: Базалық шетел тілі 
контекстінде мәдениетаралық қарым-қатынас 
В1В2 
 

*** 
 
Код:  TLRN2207 ECTS: 3 
Курстың аталуы:  Ағылшын тілінің фонетикасы 
және фонологиясы 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс 
студенттердіағылшын тілінің дыбыстық жүйесі 
мен басқа тілдер принциптерінің негізгі 
теориялық және практикалық тәсілдемесімен 
таныстырады. Фонологияға қатысты 
студенттер тіл дыбыстарының фонема 
ретіндегі кереғарлығын зерделейді. Курс 
бұдан да басқа фонемалардың таралуы, 
буындардың құрылымы мен просодиялық 
элементтер секілді фонологиялық мәселелерді 
қарастырады.   
Пререквизиттер: Ағылшын тілінің теориясы 
негіздері 
 

*** 
 
Код:ENG1210 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Ағылшын коммуникациялық 
мақсаттары  
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерді 
практикалық негіздерімен және тәсілдерімен 
ағылшын жүйесі мен қағидаттары 
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таныстырады. Курс басқа да проблемалар 
коммуникация сияқты өрнек эмоциялар 
күнделікті жағдайларда, рөлдік ойындар 
қамтиды. 
Пререквизиттер: Базалық шетел тілі 
контекстінде мәдениетаралық қарым-қатынас 
В1В2 
 

*** 
 
Код:  TLNG3211 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Кәсіби бағытталған шетел 
тіліC1 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс «Аударма ісі» 
бакалавриатының студенттеріне негізгі шетел 
тілін игерудегі кезең сапасында ұсынылған. 
Халықаралық коммуникация мәнмәтініндегі 
базалық шет тілінен айырмашылығы болашақ 
мамандық ерекшеліктерін қамтуында. Курс 
коммуникативных құзыреттіліктерін дамытуға 
және аударма мамандығы бойынша 
тақырыптық тілдік материалдармен жұмыс 
істеуді молайту мен тереңдету жолы арқылы 
құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.  
Пререквизиттер: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі 
B1B2  
 

*** 
 
Код:  TLNG3314 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Шешендік өнер 
Курстың сипаттамасы: Бұл курсстуденттерге 
түрлі жағдаяттарға қатысты ауызша 
таныстырылымдарды жасау дағдыларын 
дамытуға бағытталған. Сондай-ақ, сыни 
тұрғыда тыңдау дағдыларын жақсартады. Бұл 
курс тәжірибеге бағдарланып, көпшілік 
алдында сенімді, нақты сөйлеуге үйретуге 
бағытталған. Аталған курстың мақсаты 
студенттерге негізгі теориялық білім мен 
әдістерді үйрету болып табылады. Инструктор 
мен курстастар өзінің пікірлерін береді.   
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Код:TLNG4213 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Арнайы-бағытталған шетел 
тілі контекстінде мәдениетаралық қарым-
қатынас 
Курстың сипаттамасы: Курс нығайтуға 
бағытталған коммуникативтік және кәсіптік 
құзыреттілікті арқылы студенттердің ұлғайту 

және тереңдету, олардың восприимчивого 
және өнімді тілдік материал. Сонымен қатар, 
курс мүмкіндік береді салыстыру 
экономикалық, саяси және мәдени жағдайды 
Қазақстанда және әлемнің басқа елдерінде, 
әсіресе, елдің мақсатты тілі. 
Пререквизиттер: Кәсіби бағдарлы шетел тілі 

 
*** 

 
Код: TLNG4217 ECTS:5 
Курстың аталуы:  Кәсіби бағытталған ағылшын 
тілі 
Курстың сипаттамасы:Кәсіби бағытталған 
ағылшын тілі коммуникативті бағыталған 
кәсіби курс. Осы курстың мақсаты туризм, 
менеджмент, экономика, қаржы және 
бухгалтерлік есеп перспективалы 
қызметкерлердің саласындағы түрлі 
қабілеттарді меңгеру. Бұл курс халықаралық 
жұмыс ортада кәсіби мамандармен қарым-
қатынас жасауға, студенттерді маңызды 
отырыстарға/жағдайға дайындау және 
болашақ мамандықты таңдауда үлкен үлесін 
қосады. Сонымен қатар, студенттер түрлі 
саланың жалпы бизнес жағдайларында негізгі 
тілдік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алады. 
Пререквизиттер: Жазбаша аударма 
 

*** 
 
Коды: TRN2210, TRN3215, TRN3314, TRN4309, 
ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Арнайы курс тілшілер ісінде 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс әр түрлі 
тақырыптарға байланысты ғылыми мүдделері 
нұсқаушылардың және жан-жақты 
қызығушылықтары мен студенттер болуы 
мүмкін негіз ретінде қарау кезінде сынақ курс 
студенттері басқа университеттен 
карастырылады. 
Пререквизиттер: Базалық шетел тілі 
контекстінде мәдениетаралық қарым-қатынас 
В1В2 

 
*** 

 
Код: TLNG3214 ECTS : 5 
Курстың аталуы:  Әлемтану 
Курстың сипаттамасы: Бүл курс зерттеу түрлі 
аспектілері қоғам, мәдениет, әдебиет, тарих, 
АҚШ және Ұлыбритания білуге тиіс. Осы курс 
студенттерге мүмкіндігі ұсынылады қатысуға, 
бірлескен ғылыми және шығармашылық 
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жобалар. Аяқталғаннан кейін осы курс смогу 
тәжірибеде қолдану сыни ойлау дағдылары.  
Пререквизиттер: ешқандай 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 
 
Код:  IRF2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Халықаралық қатынастың 
негіздері 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
студенттерді іс жүзіндегі халықаралық 
қатынастармен таныстырады және  
халықаралық қатынастарды меңгеруде 
теориялық тәсіл арқылы әлемдік саясатқа 
нақты түсінік береді. Курс келесі 
тақырыптарды меңгеруге мақсатталған:  
халықаралық аренадағы жағдай, негізгі саяси 
ойыншылар, әлемдік ұйымдар және басқа да 
мекемелер, аймақтық саясат және әлемдік 
және халықаралық экономиканы басқару 
мәселелері. Студенттер халықаралық 
қатынастардағы негізгі мәселелер, олардың 
салдары және халықаралық экономикалық 
және іскерлік қатынастардың дамуымен 
байланыстылықты  меңгеруі меңгереді.  
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Код:  IRF3302 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Дипломатиялық Хаттама 
және Құжаттар 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
студенттерді дипломатиялық қызметтің шығу 
тарихы мен ережелері, негізгі түсініктер мен 
анықтамалар, мақсаттары, сонымен қатар 
дипломатиялық және іскерлік  хат алысу, түрлі 
дипломатиялық жазбаша құжаттардың 
қолдану аясымен таныстырады. Студенттер 
дипломатиялық сферадағы білім, дағды және 
құзіреттерді меңгереді, сондай-ақ студенттер 
дипломатиялық хаттамалар мен құжаттарды 
талдау және талқылауға қатыса алады.   
Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар 
негіздері 
 

*** 
Код: IR4208ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Жобалық жұмыс 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
студенттердің курс бойы барлық меңгерген 
материалдарын жоба құрастыру арқылы 
біріктіруге арналған. Курс: зерттеу міндетін 
қалыптастыру, әдебиеттерді талдау, 

мәліметтер жинау, алған білімді қолдана білу  
және ХҚ курсы шегінде есептілік құрастыруды 
қамтиды. Семестрдің соңында әрбір студент  
немесе студенттер тобы берілген жобаны 
аяқтау керек. Жоба  студенттердің жобамен 
жұмыс жасау қабілеттіліктерін және оларды 
нақты жағдайда дамытуға бағытталған. 
Жобаның түпкі нәтижесі Халықаралық 
қатынастар аясында қосымша 
мамандырылған бағдарлама барысында 
студенттердің алған барлық білімдері мен 
дағдыларын көрсету болып табылады. 
Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар 
негіздері, Бизнес этика 
 

*** 
 
Код: IR3310ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Дипломатиялық клубы 
(семинар) 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс  
халықаралық саясатта, экономикада, 
мәдениет және білім беру саласында 
тәжірибелік білім мен тағылым алуға 
бағытталғанн, сонымен қатар  дипломатиялық 
этика және төзімділік секілді дипломатиялық 
ортадағы мәдени дағдылар мен 
коммуникативті құзіреттерді дамытуға 
бағытталған. Студенттер Академиялық 
Дипломатиялық клубқа барып  диалогтық 
платформа аясында экономик, мәдениет және 
білім саласына қатысты түрлі сұрақтарды 
талқылауға  белсенді түрде қатыса алады.  
Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар 
негіздері, Бизнес Этика 
 

*** 
 
Код: IR3303ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Жаһандану және 
халықаралық ұйымдар 
Курстың сипаттамасы: Берілген курс 
студенттерді саясат, экономика және білім 
саласындағы жаһанданудың негізгі 
тенденциялары және салдарымен 
таныстырады. Студенттер Дүниежүзілік банк 
және басқа да Біріккен Ұлттар Ұйымының 
мамандандырылған мекемелері секілді ірі 
халықаралық ұйымдардың рөлі жөнінде таныс 
болады. Аталмыш курсты тәмамдағаннан 
кейін студенттер болашақ даму мен 
жаһанданудың әсерін болжамдауды үйренеді.   
Пререквизиттер: Көшбасшылық негіздері   
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*** 
 
 
 
Код: IR3204ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Келіссөз жүргізу және жария 
дипломатия 

Курстың сипаттамасы: Аталған курс 
студенттерді жариялылық дипломатиясы 
негіздерімен таныстырады.  Жариялылық 
дипломатия мен келіссөздер жүргізу, 
бейбітшілік және қауіпсіздік, климаттың 
өзгеруі және халықаралық сауда секілді 
жаһандық және ағымдағы мәселелер, 
жариялық дипломатиясының жоғары рөлі 
және халықаралық қатынастар 
саласындағы олардың шешімдері 
студенттермен қарастырылады және 
ұсынылады. 
Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар 
негіздері  
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Код: MGT2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Ұйымдастырушылық мінез-
құлық 
Курстың сипаттамасы: Ұйымдастырушылық 
мінез-құлық адамдардың ұйымдағы жүріс-
тұрысын зерттейді және оның өнімділікке 
ықпалын бағалайды.  «Ұйымдастырушылық 
мінез-құлық» пәні адам ресурстарын 
басқаруды объект ретінде қарастырылады. 
Осы пәнді зерделеудің қортындысы бойынша 
студенттердің негізгі құзыретiне мыналар 
жатады: жеке тұлғалардың ұйымдағы жүріс-
тұрысы бойынша теориялық сұрақтарды білу, 
топтарды құру және олардың жүріс-тұрысын 
дамыту; компанияның  ұйымдық мәдениетінің 
мәнін түсіну қабілеттілігі,  «басшылық» және 
«билік» арасындағы баланс, ұйымдағы 
жанжалдарға ықпал ету; тұлға арасындағы 
және топ арасындағы қатынастарды басқару 
дағдысы, ұйымдағы өзгерістер. 
Пререквизиттер: керегі жоқ 
 

*** 

Код: MGT2302ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Пән басқарудың 
фундаменталды тақырыптарымен 

таныстырады. Бұл курс студентердің 
ұйымдағы менеджердің рөлін түсінуге, 
басқару пәнін кең тұрғыда қарастыруға және 
негізгі теориялық ұғымдарды қамтуға 
мүмкіндік береді Курс мазмұны: 
менеджментті ғылым ретіндегі сипаты мен 
эволюциясын; басқарудың негізгі теориялық 
ұғымдарын; ұйымдар мен олардың 
стратегияларын; ұйымның ішкі және сыртқы 
ортасын; ұйымдық құрылымы мен 
мәдениетін; ақпарат пен байланысты; 
шешімдерді қабылдауды; функциялары және 
басқару әдістерін; мотивацияны; командалық 
жұмысты; көшбасшылықты; бақылауды, т.б. 
қамтиды 
Пререквизиттер: Экономикалық теория 
 

*** 
 

Код: MGT2303 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Көшбасшылық 
Курстың сипаттамасы:  Пән жеке және 
мемлекеттік сектор ұйымдарында басқару 
мансабын құру мотивациясы жоғары 
студенттерге бағытталған. Курс дәрістер мен 
үздік көшбасшылық тәжірибие 
презентациялары негізінде тұратын, кешенді 
құрылым түрінде қалыптастырылған. Сондай-
ақ студенттерді өнеркәсіп, мемлекеттік және 
қоғамдық сектор кәсіпорындарының 
көшбасшыларының белгілі жарқын 
тәжірибиесімен таныстырып отырады 
Пререквизиттер: Менеджмент 
 

*** 
 

Код: MGT3204ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Операциондық менеджмент 
Курстың сипаттамасы:  Бұл кіріспе курс өндіріс 
пен операцияларға қызмет ету облысындағы 
негізгі ұғымдары және жобалау тәсілдерімен,  
жоспарлау және бақылаумен таныстырады. 
Пән келесі негізгі тақырыптарды: ресурстарды 
бөлу, өнімді жобалау, біріңғай жоспарлау мен 
куатты, қорларды басқару , бақылау және база 
операциялар жоспарлау, сатып алуды 
басқаруды, сондай-ақ материалдар басқаруды 
қамтиды 
Пререквизиттер: Менеджмент 
 

*** 
 

Код: MGT3305ECTS: 5 
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Курстың аталуы:Персоналды басқару 
Курстың сипаттамасы:  Персоналды басқару, 
кадрлық саясатты жасау және жүзеге асыру 
негіздерін; лауазымға, персоналды сұрыптау 
және орналастыруға қойылатын талаптарды 
жасау және ендіру негіздерін; персоналды 
іскерлік бағалау әдістерін; персоналды 
мотивациялау және ынталандыру қағидалары 
мен негіздерін; еңбек қауіпсіздігі және оны 
қорғау нормативті- құқық базасын түсінуге 
бағытталған. Пәнді оқыту мақсаты: 
персоналды басқару үрдісін жүйе ретінде тану, 
персонал қызметінің талаптарын білу, 
персоналды ынталанандыру механизмі 
дағдыларын білу, болашақ мамандарды 
персоналды жоспралау үрдісімен таныстыру. 
Пререквизиттер: Менеджмент 
 

*** 
 

Код: MGT3306 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Инновационный 
менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс болашақ 
мамандарды инновациялық сфередағы 
менеджментпен таныстыруға бағытталған.Ол 
өзіне қосады: инновациялық саланың мақсаты 
мен міндетін, өндңрңс тиімділігін, жаңа 
тәсілдердің экономикалық бағалауын, өндіріс 
пен сату жоспарлауды, ғылыми зерттеулерге 
шығындарды азайтуды. 
Пререквизиттер:  Менеджмент 
 

*** 

Код: MGT3307 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Жобаларды басқару 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс  жобаларды 
басқару облысында негізгі тақырыптарға шолу 
жасауға негізделген. Мұнда жобаларды 
басқарудың негізгі сатылары, оларды 
жоспарлау және дәйекті түрде орындау, 
қажетті ресурстарды бағалау, жобаларды 
ұйымдастыру және мониторинг жасау, 
өзгерістерді еңгізу, жобаны іске асыру 
қарастырылған. Курсты аяқтаған соң 
студенттер жобаларды басқару мен бизнес – 
үдерістерді басқарудың айырмашылығын 
анық түсіне алады; жобаларды басқарудың 
мазмұны мен құралдарын игеріп, әртүрлі 
қатысушы тараптардың мүдделерін және 
олардың жобаның тиімділігіне әсерін түсініп, 
жобадағы лимиттерді (шектеулерді) анықтай 
алады. 
Пререквизиттер: Операциондық менеджмент  

 
*** 

 

Код: MGT3308ECTS: 5 
Курстың аталуы: Компенсациялық 
менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Компанияның 
қызметінде ең маңызды салымдарының бірі 
ретінде компенсация жүйесі кең таралған. 
Ұсынылған курс болашақ менеджерлерді 
ұйымдастырушылық тиімділікке жету үшін 
құзыретті жұмыс күшімен жұмыс істеу үшін 
жүйенің жұмысы жайлы білімдерімен 
қамтамасыз етеді. Бұл курс сйыақы жүйесін 
бағалауды, компенсацияларды басқару 
мәселелерін диагностикалауды және сәйкес 
келетін шешімдерді өңдеуді қамтиды. Нақты 
тақырыптар өз құрамына келесіні еңгізеді: 
жұмысты бағалау, еңбек ақыға шолу жасау, 
ынталандыру, жалақы, жәрдем ақы, 
компенсациялар мен өтеу стратегиясын. 
Пререквизиттер: Персоналды басқару  
 

*** 
 

Код: MGT3209ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Өзгерістерді басқару 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс ұйымдарда 
өзгерістерді басқаруға кіріспе ретінде 
өңделінген. Бұл курс студенттерде ұйымда 
өзгерістердің қажеттілігін түсіну қабілеттерін 
дамытуға негізделген. Курстың аяғында 
студенттер ұйымдық деңгейде өзгерістердің 
теориялық және концептуалдық негіздерін 
игеріп алады; өзгерістерді басқарудың 
тиімділігі қаншалыққа ұйымға бәсекелестік 
артықшылықты алуға көмектесетідігін 
анықтауға үйренеді; өзгерістерді тиімді 
басқару үшін менеджерлерге қажетті 
құзыреттілікті, дағдыларды бағалауға үйрене 
алады. 
Пререквизиттер: Менеджмент  
 

*** 
 

Код: MGT4310 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Стратегиялық менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс келесі 
принциптерге негізделген: ғылыми 
көзқарастарға негізделген және кәсіпорынды 
басқару жүйесі ретінде стратегиялық 
басқаруды оқу; бәсекелестік артықшылық 
ретінде стратегиялық басқарудың барлық 



 

 
84 

элементтер мен әдістерді тәжірибелік 
қолдану; отандық кәсіпорындардың 
тәжірибесінен ақпаратты пайдалана отырып, 
кейстерді және қосымша міндеттерді оқу. Оқу 
материалдары студенттерге стратегиялық 
басқарудың мақсаттары мен мәнін 
қалыптастыруға, басқару құралдарын 
пайдалану дағдыларын, компанияның 
жоспарларын дамытуға,  оларды іс – 
тәжірибеде тиімді қолдана білуге талдау 
жасауға көмектеседі. Тәжірибелік оқытуда 
және өзіндік оқуларында студенттер жеке 
және командалық тапсырмаларды 
орындайды. 
Пререквизиттер: Операциондық менеджмент, 
Корпоративтік қаржы  
 

*** 
 

Код: MGT4311ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Менеджменттегі кейстер  
Курстың сипаттамасы: Қазақстандық және 
халықаралық компаниялардың 
тәжірибелерінен алынған нақты жағдайларға 
талдау жасау арқылы бұл курс басқаруда 
теориялық концепцияларды терең пайдалауға 
көмектеседі. 
Пререквизиттер: Менеджмент  

Код: MGT4312ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Өнімділікті басқару  
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
жеке, командалық және ұйымдастырушылық 
деңгейлерінде өнімділікті басқару жүйелерін 
бағалауға көмектеседі. Компанияның 
стратегиясын жүзеге асыру үшін өнімділікті 
басқарудың басты рөлін студенттер түсіне 
алады. Курстың сәтті аяқталуы  студенттерге 
өнімділіктің критерийлерін қалыптастыруға 
және орнатуға, оның қызметіне жолу және 
талдау жасауға, өнімділікті арттыру үшін 
ұсыныстарды өңдеуге көмектеседі. 
Пререквизиттер: Персоналды басқару 
 

*** 
 

Код: MGT4313ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Халықаралық менеджмент  
Курстың сипаттамасы: Бұл курс халықаралық 
деңгейде бәсеке үшін қажетті болашақ 
менеджерлердің аналитикалық әдістер мен 
құралдарын дамытуға үлкен назар аударады. 
Осыған орай, бұл курс халықаралық ортаның 
мәселелерін жақсы түсінуге, ғаламдық бизнес 

пен халықаралық стратегияларды талдауға, 
мультипликациялық кеңістікте адами 
ресурстарды басқару сияқты ұйымдастырулық 
сұрақтарды шешуге және халықаралық 
басқаруды жүзеге асыру үшін қажетті білімдер 
мен дағдыларды дамытуға, ғаламдық 
маркетинг,  ғаламдық R & D және 
инновациялық менеджмент, қаржыландыру 
және есеп беруге бағытталған бірнеше 
маңызды тақырыптарды қамтиды. 
Пререквизиттер: Халықаралық бизнес, Қаржы 
негіздері, Бухгалтерлік есеп, Операциондық 
менеджмент, Маркетинг  
 

*** 
 

Код: MGT4314 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Жеткізу тізбегін басқару 
Курстың сипаттамасы: Бұл курста жеткізу 
тізбегі мен өнімділік процесстерін басқару мен 
жетілдіру қарастырылады. Ол жеткізу тізбегін 
басқару процесін, оның ішінде жабдықтауды, 
өндіріс пен операцияларды, логистиканы, 
сатуды, сатудан кейінгі қызмет көрсетуді, жан-
жақты түсінуге негізделген. Ол негізгі басқару 
курстарын терең қолдануға түсінік береді. Курс 
келесі бөлімдерді: сұранысты басқару; сату 
мен операцияларды жоспарлауды; жеткізу 
тізбегін басқару жүйесін; өндіріс пен 
операцияларды басқаруды; логистиканы; 
сатуды басқаруды қамтиды. 
Пререквизиттер: Операциондық менеджмент 
 

*** 
 

Код: MGT4215 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Корпоративті басқару 
Курстың сипаттамасы: Бұл корпоративтік 
басқару мен корпорацияның экономикалық, 
саяси, әлеуметтік ықпалының арасын 
зертейтін кіріспе пән. Курс мазмұны 
мыналарды қамтиды: директорлар, кеңестер, 
комитеттер ролін, нормативтік шектеулерді, 
жауапкершілік пен есептілікті; тәуекелті; 
корпоративтік және кәсіби этиканы қамтиды. 
Пререквизиттер: Менеджмент 
 

*** 
 

Код: MGT4216, MGT4316ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Менеджментегі арнайы курс 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс индустрия, 
сарапшының тәжірибесімен және 
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студенттердің мүдделерімен байланысты 
нақты тақырыптарды ашады. Яғни бұл курс 
басқа ЖОО курстарынан ауысу үдерісін 
қарастыруда негіз бола алады. 
Пререквизиттер: Менеджмент  
 

MАРКЕТИНГ 
 

Код: MKT2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Маркетинг  
Курстың сипаттамасы: "Маркетинг 
принциптері" курсы компанияның деңгейінде 
маркетинг принциптерін қолдана білу 
тәжірибелік дағдыларды алуға, сонымен 
қатар, түсініктер, категориялар, теориялық 
негіздерді оқуға бағытталған. Курсты аяқтаған 
соң студенттер келесі негізгі түсініктерді түсіне 
алады: бәсеке, өнім, баға, сұраныс, ұсыныс, 
жабдықтаушылар, делдалдар, нарықты 
зерттеу, базалық негізде маркетингтік зерттеу 
құралдарын және әдістерін қолдану, нақты 
компания немесе өнім үшін маркетингтік 
жоспарды жасау.  
Пререквизиттер: Микроэкономика 

 
*** 

 
Код: MKT3202 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Маркетингтік зерттеулер 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс маркетингтік 
зерттеулердің компаниядағы рөлін түсіндіреді. 
Осы курстың мақсаты менеджмент 
тұрғысынан зерттеулердің рөлін көрсету. 
Студенттер зерттеудің барлық қадамдарын 
қарастырады - мәселені анықтаудан бастап, 
өзі алған нәтижелерін дұрыс ұсынуға дейін 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT3203 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  PR және маркетингтік 
коммуникациялар 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс кәсіби тұрғыда 
коммуникацияларды жоспарлау мен 
басқаруда қолданатын стратегияларды 
қарастырады және оларды негізгі салалар 
бойынша ұсынылған ақпаратты біріктіру 
арқылы қолдану әдістерін зерттейді. PR-курс 
студенттерді өз клиенттері жөнінде жағымды 
имидж қалыптастыруға бағытталған жазбаша 
хабарлама дайындау бойынша негізгі 
дағдыларға үйретеді. Осы курста қоғаммен 

байланыс бойынша хаттардың түрлі 
формалары мен стилдері көрсетілген, оның 
ішінде пресс-релиздер, ақпараттық 
бюлетендер және кризис-коммуникациялар. 
PR маркетингте студенттер өнім немесе адам 
туралы жағымды пікір тудыру үшін 
жарнамалық акцияларды қалай қолдану керек 
және БАҚ-мен қалай қарым-қатынас жасау 
керек екендігі туралы білетін болады. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT 3303 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Интеграцияланған 
маркетингтік коммуникация 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс кәсіптік 
контекстте коммуникацияны жоспарлау және 
басқару, сондай-ақ осы стратегияларды басқа 
негізгі бағыттар бойынша ұсынылған 
ақпаратты интеграциялау жолдары туралы 
стратегияларды қарастырады. Студенттер 
жарнамалау шеңберінде IMC рөлін үйренеді. 
Сондай-ақ, тұтынушылар мінез-құлқына, 
медиа-жоспарлауға, бюджет, PR, жарнама, 
сату және промо, тікелей маркетинг, ATL, BTL 
және этика туралы түсініктерді зерттейді. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT4304ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Бренд менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Бүгінгі күнде әрбір 
компания үшін ең маңызды активтердің біріне 
оның бренді жатады. Мықты бренд 
дифференциация үшін мүмкіндік беретін 
клиенттерге өнімді сатып алу шешіміне әсер 
етеді. Брендті тиімді басқару ұзақмерзімді пай 
үшін маңызды. Бұл курс брендтің 
маңыздылығын түсіну, брендті қалыптастыру 
білім мен дағдыларды алу, брендті басқару 
мен бағалау үшін маңызды. Өз құрамына курс 
келесі тақырыптарды еңгізеді: клиент 
тұрғысынан брендті қарастыру, брендті 
қалыптастыру және бағалау үдерісі, брендтің 
портфолиосын басқару, ұзақмерзімді 
келешектке бренд – менеджмент 
Пререквизиттер: Менеджмент, Маркетинг  
 

*** 
 

Код: MKT4205 ECTS: 5 
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Курстың аталуы:  Тұтынушының мінез-құлықы 
Курстың сипаттамасы: Осы курс шеңберінде 
студенттер тұтынушылардың әр түрлі мінез-
құлық моделдері және олардың бизнес 
басшыларының шешімдеріне әссері туралы 
біледі. Студенттер тұтынушылардың іс-
әрекетін, мотивациясын, қарым- қатынастарын 
қарастырады және тұтынушылардың мінез-
құлықындағы өзгерістер қалайша маркетингтік 
қызметке әсер ете алатындығын болжау үшін 
терориялық білімдерді қолдануды үйренеді. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT4206ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Жарнамалық стратегия және 
жылжыту 
Курстың сипаттамасы: Курс компания үшін 
жарнамалық стратегиясын маңыздылығын 
зерттейді. Оқушылар коммуникациялық 
стратегиясын түрлі аспектілері, әр түрлі 
жарнамалық ақпарат құралдарының 
артықшылықтары мен кемшіліктері туралы 
біле алады. Сонымен қатар студенттер, соңғы 
пайдаланушыға бағдарланған әдістерін 
пайдалана отырып, мақсатты аудиторияға қол 
жеткізуді үйренеді. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 

 
Код: MKT3207 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Қызмет маркетингі 
Курстың сипаттамасы: Курстың мақсаты 
студенттерді қызмет маркетингінің 
теориясымен және практикасымен таныстыру, 
қызметтерін алға жылжыту үшін 
пайдаланылатын сапалы қызметтер мен 
маркетингтік тактикалардың маңыздылығын 
түсіндіру. Сонымен қатар, студенттер қызмет 
маркетингтегі  жаңа ұғымдар туралы  және 
оларды қолдануды білетін болады. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

Код: MKT3208 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Дестинациялар маркетингі 
Курстың сипаттамасы: Студенттер 
дестинациялық тәжірибені жоспарлау және 
тұрақты дестинацияларды басқару туралы 
біледі. Студенттер әлемдік нарықта бәсекеге 
қабілеттілікке жету үшін осы қағидалар түрлі 
дестинацияларға қалай енгізілгенін талдайды. 

Студенттер қарастыратын тақырыптар 
келесілерден тұрады: дестинацияларды 
басқару бойынша үкіметтің және ұйымдардың 
рөлі мен қызметтері, өнімдерді жоспарлау 
мен жасау, ресурстарды, желілерді және 
серіктестіктерді брендингтеу, жайғастыру, 
реттеу және саясат 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT4209 ECTS:  
Курстың аталуы:  Сандық маркетинг 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс тез дамып 
келе жатқан  сандық маркетинг саласындағы 
маңызды тұжырымдамаларды түсіну ушін  
негізін қамтамасыз етеді. Студенттер онлайн 
маркетингтік стратегиялары мен онлайн 
маркетингтің түрлі аспаптары туралы біледі. 
Курс барысында сондай-ақ,  пайдаланушылық 
контент, SEO, әлеуметтік желілер, мобильді 
және веб-аналитика, гео және ұялы маркетинг 
тақырыптарына көңіл бөлінетін болады. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT4210ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Халықаралық маркетинг 
Курстың сипаттамасы: Студенттер 
компанияның маркетингтік әрекетіне әсер 
ететін демографиялық, әлеуметтік-мәдени 
және экономикалық факторларды оқиды. 
Курстың мақсаты - халықаралық нарықта 
пайда болатын қиыншылықтар мен 
мүмкіндіктерге критикалық баға беруді үйрету. 
Сондай-ақ, курс барысында халықаралық 
ортада жұмыс істеуге көмектесетін 
маркетингтің стартегиялары мен тактикалары 
қарастырылады. 
Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 

Код: MKT4310ECTS: 5 
Курстың аталуы: Стратегиялық маркетинг 

Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 

стратегияны қалыптастыру және енгізу 

логикасын түсіндіреді. Студенттер 

маркетингтік стратегиямен байланысты 

шешімдер қабылдауға көмектесетін 

шеңберлер мен құралдарды таныстырады. 

Студенттер канал мүшелері, бәсекелестік 
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ландшафт, маркетингтің қаржылық бағалау 

және нарық мүмкіндіктерімен  қарым-

қатынастарды зерттейді. 

Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT4311 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Сату негіздері 

Курстың сипаттамасы: Курс жеке және 

ұйымдастырушылық сату  деңгейде табысқа 

жету үшін қажетті дағдыларды қамтамасыз 

етуге бағытталған. Студенттер клиентпен 

қарым-қатынас жасауды және әлеуетті 

клиентпен байланыс процесін қалай 

құрастыруды үйренеді. 

Пререквизиттер: Маркетинг 
 

*** 
 

Код: MKT4313 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Өнімді басқару 

Курстың сипаттамасы: Курстың мақсаты - 

жаңа өнімдерді жоспарлау тұжырымдамалары 

мен әдістерін енгізу. Студенттер идеяларды 

қалыптастыру, тұжырымдамалық бағалау, 

өнімнің дизайны, тестілік маркетинг, нарық 

сегменті, өнімнің орналасуы сияқты жаңа 

өнімдердің даму аспектілері туралы біледі. 

Пререквизиттер: Маркетинг 
 

КӘСІБИ ТІЛДЕР 
 
Код:TRN2201 ECTS:5 
Курстың аталуы:  Кәсіби ағылшын тілі 
Курстың сипаттамасы:“Кәсіби ағылшын” 
коммуникативті бағыталған кәсіби курс. Осы 
курстың мақсаты туризм, менеджмент, 
экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп 
перспективалы қызметкерлердің саласындағы 
түрлі қабілеттарді меңгеру. Бұл курс 
халықаралық жұмыс ортада кәсіби 
мамандармен қарым-қатынас жасауға, 
студенттерді маңызды отырыстарға/жағдайға 
дайындау және болашақ мамандықты 
таңдауда үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар, 
студенттер түрлі саланың жалпы бизнес 
жағдайларында негізгі тілдік дағдыларды 
меңгеруге мүмкіндік алады. 
Пререквизиттер: қажет етілмейді 

 
*** 

 
Код:  LNG2202 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Кәсіби қазақ/орыс тілдері 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс студенттерінің 
кәсіби ой-өрісін, олардың болашақ 
мамандығының ерекшеліктерін терең 
кеңейтуге және оларды мамандандыру үшін 
арналған. Зерттеу материалы орыс және қазақ 
тілдерінде беріледі, мысалы: Қазақстанның тіл 
саясатының құзыреттілігіне қатысты 
«Қазақстан Республикасындағы тiл туралы 
Заңы».  
Пререквизиттер: Қазақ/Орыс тілдері В2 

 
*** 

 
Код:  LNG3203 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Бизнес Ағылшын  
Курстың сипаттамасы:Бұл курс студенттердің 
бизнес ортадағы ағылшын тілі қабілеттерін 
жетілдіру үшін, кәсіби және іскерлік 
қабілеттерді түрлі хаттар мен есептердә 
толтыру барысында меңгеру үшін, ауызша 
презентацияларды қорғай ағылшын тілінен 
орыс тіліне немесе керісінше аудара алу 
қабілеттерді дамытады. 
Пререквизиттер: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі  

 
ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 

 
Код: TUR2201 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Туризмология негіздері  
Курстың сипаттамасы:Курс туризмнің даму 
тарихымен, экономикалық маңыздылығымен 
және перспективаларымен; Туристік 
дестинацияларды басқарудың территориялық 
негіздерімен таныстырады. Пәнді оқыту 
студенттерге туризм туралы толық мағлұмат 
береді.  
Пререквизиттер: қажет етілмейді 

*** 
 

Код: TUR2202 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Туризм және 
қонақжайлылық тарихына кіріспе  
Курстың сипаттамасы:Курс діни туризмнің 
негізіне айналған қажылыққа үлес қосудан 
басталатын саяхат тарихына, велосипед (Гранд 
Тур)пен автокөліктің пайда болуы және 
дамуымен, темір жол желілері мен 
авиацияның өсуімен байланысты туризмді 
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ұйымдастырудың жаңа түрлерінің дамуына, 
сонымен қатар қазіргі кезеңдегі демалыс 
индустриясы экономикасын кеңейтуге 
фокусталған.  
Пререквизиттер: Туризмология негіздері 
 

*** 
 
Код: TUR2203 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Халықаралық туризм 
географиясы & дестинациялар маркетингі  
Курстың сипаттамасы:Курс халықаралық 
туризм географиясының мәдени, тарихи, 
әлеуметтік және саяси тұрғысынан 
қарастырады. Бұл курста туризм әлемдегі 
әлеуметтік- экономикалық маңызды 
индустрия ретінде қарастырылып, саладағы 
халықаралық ұйымдар, туризм мотивациясы 
және халықаралық ағымдар және олардың 
байланыстарымен маңыздылығы тереңінен 
оқытылады.  
Курстың екінші бөлігі тағайындалған 
менеджмент пен маркетинг принциптерін, 
әртүрлі бағыттарда туризмді насихаттау 
стратегиясын зерттеуге арналған. Курс 
мақсаттағы әлеуетін, оның 
өнімдерін/қызметтерін бағалауға көмектеседі 
және туристік бағытқа бизнес пен туристерді 
тартуға көмектесетін маркетингтік науқан 
жасауда. 
Пререквизиттер: Туризмология негіздері  
 

*** 
Код: TUR2204 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Туризм менеджменті  
Курстың сипаттамасы:Туризм менеджменті 
Курсқа сипаттама: Курс Қазақстандағы және 
шетелдегі саяхат пен туризмге шолу жасайды. 
Туризм мен саяхат саласын терминология, 
демография, экономикасы, әлеуметтік мәдени 
және экологиялық көзқарастардан 
қарастырады. Берілген курс саяхат пен 
туризмнің барлық аспектілерін – 
орналастыруды, тамақтандыру қызметін, 
конгресстер мен көрсмелерді, демалысты 
ұйымдастыруды зерттейді.  
Пререквизиттер: Туризмология негіздері 
 

*** 
 
Код: TUR3205 ECTS: 7  
Курстың аталуы: Туризм маркетингі  
Курстың сипаттамасы: Туризм маркетингі пәні 
туризм саласындағы маркетингтік үдерістерді 

зерттейді. Курс барысында туризм және 
қонақжайлық саласындағы маркетинг, 
дестинациялық маркетинг және брэндинг 
тақырыптары тереңінен қарастырылады. 
Пререквизиттер:Туризмология негіздері 
 

*** 
 
Код: TUR3206 ECTS: 7  
Курстың аталуы: Эко и этнотуризм (Техника и 
тактика активных видов туризма)  
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерді 
экотуризм тұжырымдамасына және оның 
экономикалық, мәдени және экологиялық 
әсеріне аударады. Оқушылар экотуризмді 
сатуға және басқаруға болатын әдістерді, 
сондай-ақ оның дұрыс ұйымдастырылмаған 
жағымсыз салдарларын біледі. Бұл курсты 
оқып-үйрену барысында студенттер туризмнің 
жаңа және перспективалық түрлерінің бірі - 
этноризм туралы біледі. Курс барысында 
студенттер, сондай-ақ турдың бағыты дамыту 
үшін тәжірибелік дағдыларын алады - олар 
велосипед турлар, жаяу, рафтинг, альпинизм, 
жылқы және жаяу турлар және басқа да 
туристік іс-әдетте эко және этнотурлар 
ұйымдастыру үшін пайдаланылады, 
ұйымдастыру техникасын және әдіснамасын 
меңгеруге көмектеседі. 
Пререквизиттер:Туризмология негіздері 
 

*** 
 
Код: TUR3307ECTS: 3  
Курстың аталуы: Экскурсиятану  
Курстың сипаттамасы:Экскурсиятану курсы 
қала ішіндегі және қаласыртында әртүрлі жаяу 
немесе көлік қолданатын экскурсияларды 
жобалау және жүргізу үшін қажетті 
дағдыларың дамытылуы набағытталған. 
Сонымен бірге, курс студенттердің сценарийді 
жазу, шешендікөнер, тур үшін қажетті 
материалдық-техникалық бағдарлар мен 
таныстыру арқылы ғылыми-зерттеу 
дағдыларын дамытады. Курстың мазмұны 
экскурсиялықтур жүргізудің тәсілдері мен 
әдістері зерттеуді қамтиды.  
Пререквизиты:Туризм және қонақжайлылық 
тарихына кіріспе  

 
*** 

 
Код: TUR3208 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Ивент менеджмент  



 

 
89 

Курстың сипаттамасы: Пәнніңмәні «оқиға» 
әлеуеттін дамыту, насихаттау, бағалау және 
талдау Батыс және отандық компаниялардың 
тәжірибесін зерделеу негізінде жүзеге 
асырылады. Курс мазмұны мынадай негізгі 
аспектілерге қамтиды: бағыттар 
ілгерілетудешараныңрөлінкүшейтумега-
оқиғалардыңтипологиясы, оқиғалар, 
қорытындысыжәне «мұра» мега-
оқиғаларүшінстратегиялықұлттықжоспарлары
ншолу, іс-шараныңстратегиялықжоспары (іс-
шара), оқиғалардыңконцептуализация, 
жобалардыбасқаруіс- шара, жүзеге асыру 
және оның мінез-құлық бағалау.  
Пререквизит: қажет етілмейді 
 

*** 
 
Код: TUR3209 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Қонақүй менеджменті  
Курстың сипаттамасы: Курс студенттерге 
базалық басқару принциптерін соңғы біліммен 
қонақүй саласының негізгі аспектілерін 
кеңінен түсіндіруге бағытталған. 
Қонақүйменеджменті, қонақүйәкімшілігі, 
шоттар, маркетинг, шаруашылықжүргiзу, 
алдыңғыкеңсесініңжұмысынұйымдастыру, 
азық-түлікжәнесусындарбасқару, 
қоғамдықтамақтанужәнеқызметкөрсетусекілді
тақырыптардықамтиды.  
Пререквизиты: Туризм 
жәнеқонақжайлылықтарихынакіріспе (бірақ 
шарттыемес) 

 
*** 

 
Код: TUR3310 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Туризмдегіақпараттық 
технология. Абакус онлайн-брондау жүйесі  
Курстың сипаттамасы: Абакус онлайн-брондау 
жүйесімен жұмыс істеуге қажетті білімді 
қалыптастыруға және негізгі дағдыларды 
дамытуға бағытталған. Курсты нәтижелі аяқтау 
нәтижесі студенттерді «Абакус, кіріспе және 
негізгі деңгей» кәсіби сертификатына 
дайындайды (Abacus Central Asia, GDS).  
Пререквизиттер: Компьютерлік сауаттылыққа 
кіріспе  

 
*** 

 
Код: TUR3311 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Қонақ үй операциялық 
қызметі  

Курстың сипаттамасы:Қонақ үй операциялық 
қызметі курсы студенттерді қазіргі заманғы 
қонақ үйлердің, мотельдердің, курорттық 
қонақ үйлердің ерекшеліктерімен қатар, 
аталмыш кәсіпорындардағы көшбасшылықты 
құру, инновацияларды қолдану, фрон оффис 
жұмысын ұйымдастыру секілді орналастыру 
орындарының жұмыс жасауына қажетті негізгі 
операциялармен таныстыруға бағытталған.  
Пререквизит: Қонақ үй менеджменті 

*** 
 

 
Код: TUR3212 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Арт (Көркемөнер) және 
мұражай менеджменті  
Курстың сипаттамасы: Көркемөнер мен 
мұражайды басқару курсы мұражайлар мен 
қаланың галереяларында өткізілген бірлескен 
семинарлар арқылы бойынша 
ұйымдастырылған. Класстық сабақтары 
мұражай теориясымен және талқылау 
тақырыптарымен біріктіріледі, мысалы: мұра 
және бірегейлік; ұсыну тәсілдері; мұражайлар 
мен жергілікті қоғамдастық. Семинарлар 
барысында студенттер ҚР Ұлттық 
мұражайының кураторларымен әңгімелесу 
мүмкіндігіне ие болады, олар мұражай 
жұмысының ерекшеліктеріне бөленеді. 
Пререквизит: Туризм менеджменті 
 

*** 
 
Код: TUR3213 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қонақүйлерінде сату 
менеджменті  
Курстың сипаттамасы: Бұл онлайн курста 
сатуды басқарудың негізгі функциялары және 
қарым-қатынас дағдылары, сату 
презентациясы, келіссөздер жүргізу 
дағдылары және бөлшек байланыс сияқты 
маңызды сатылым дағдылары ашылады. 
Курстың мазмұны қонақжайлылық 
индустриясының маркетингтік стратегиясына, 
оның негізгі бәсекелестеріне бағытталады. 
Қонақжайлылықта баға стратегияларын және 
әдістерін қалай пайдалану керектігін 
үйренесіз. Сондай-ақ, жарнама мен 
көтермелеу сияқты маңызды тақырыптар 
талқыланады; Қонақ үйлердегі сатудың әр 
түрлі түрлері, копирайтерлеудің рөлі, жақсы 
жарнаманың атрибуттары, PR құралдары, 
Guest Relations бөлімінің қызметі. 
Пререквизит: қажет етілмейді  
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*** 

 
Код: TUR3314 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Мәдени мұра  
Курстың сипаттамасы: Бұл курс мұра 
тұжырымдамасына теориялық, 
эпистемологиялық және әдіснамалық 
тәсілдерді зерделеуге және әртүрлі 
контексттерде мұра ұғымының қалай 
анықталғанын және қалай зерттелгенін 
талқылайды. Бұл курстың негізгі тақырыптары 
заманауи мұра тәжірибесіне және мұраның 
әртүрлі нысандарын анықтау, басқару, ұсыну 
және пайдалану мәселелеріне байланысты 
болады. Студенттер мәдениет ресурстарын 
басқаруға, сақтауға және қорғауға бағытталған 
халықаралық және ұлттық мәдени мұра 
туралы заңдар мен саясатқа кіріседі. 
 Пререквизит: қажет етілмейді  
 

*** 
 

Код: TUR3315 ECTS: 5  
Курстың аталуы: Туризм құқығы  
Курстың сипаттамасы:Курс туризм 
саласындағы заңнамалармен халықаралық 
құқық, турист құқығы, тұтынушы қорғау 
заңнамалары секілді мәселелерді 
қарастырады.Сонымен бірге, тұризм 
саласындағы корпорациялық, ұйымдық 
қарымқатынастар бойынша құқық негіздерін 
оқытуға бағытталған.  
Пререквизит: қажет етілмейді 
 

*** 
 
Код: TUR4316 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қонақты қанағаттандыру 

менеджменті 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс болашақ 
қызметкерлер мен менеджерлерді 
клиенттердің күтуін қамтамасыз ету үшін 
даярлауға арналған. Клиенттерге қызмет 
көрсету философиясы мен әдістерін шолу, 
қызмет көрсету маркетингі, сапа мәселелері, 
қызметтерді жобалау және жеткізу, клиенттік 
өзара әрекеттесу жүйесі, шағымдарды өңдеу 
және қызмет көрсету, клиенттермен қарым-
қатынас, адалдықты басқару қарастырылады. 
Пререквизит: қажет етілмейді 
 

*** 
 

Код: TUR4317 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Бөлмелер қызметтің іс-әрекет 

менеджменті 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс тұрмыстық 
қызмет көрсету және фронталдық кеңсе 
қызметтерінде жұмыс істеу үшін қажетті негізгі 
дағдыларды көрсетеді. Курс сатылым 
сандарын болжау тұжырымдамасы мен 
әдістерін, кірістерді бюджеттеуді, бөлмелерде 
сату және пайда талдауын талдауды, 
бұзушылықтарды талдауды, бөлмелерді 
бағалауды және кірістілікті басқаруды 
қарастырады. 
Пререквизит: қажет етілмейді 
 

*** 
 
Код: TUR4318 ECTS: 5 
Курстың аталуы: «Тамақ, сусын және 

кейтерингтік» іс-әрекетін ұйымдастыру 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге 
«Тамақты, сусындарды және қоғамдық 
тамақтандыру» қызметін тиімді басқару үшін 
практикалық дағдылар мен білім беруді 
ұсынады. Ол қонақтардың қажеттіліктерін 
қанағаттандырудың маңыздылығын көрсете 
отырып, қызмет көрсетудің негізгі 
қағидаларын ұсынады. 
Пререквизит: : қонақ үй менеджменті 
 

*** 
 
Код: TUR4319 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Отельдік SPA-ны басқару  

Курстың сипаттамасы: Курстың барысында 
студенттер курорттық индустрияның қонақ 
үйдің бос уақытын дамыту саласына өсіп келе 
жатқан қаржылай үлесін біледі. Курс 
шоғырландырылған СПА бюджетін 
дайындауға, ұсынуға және бақылауға 
көмектеседі. Студенттер нарықтық сұранысты 
қалыптастыру үшін маркетингтік әдістерді 
тиімді пайдалануды үйренеді, жүйелі және 
жоғары сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз 
ету үшін қажетті жүйелер мен процестерді 
үйренеді. 
Пререквизит: қажет етілмейді 
 

*** 
 
Код: TUR4320 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Отельдегі  тренингті  басқару 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс өздігінен даму 
бағдарламасына толығымен назар аударады, 
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студенттер қонақ үйдегі коучингтің 
маңыздылығын түсінеді және туризм және 
қонақжайлылық индустриясына қатысты жаңа 
дағдыларды дамытады. 
Пререквизит: қажет етілмейді  
 

*** 
 

Код: TUR4321 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Қонақжайлық индустриясында 

PR & маркетинг менеджменті 
Курстың сипаттамасы: Бұл курста 
мейманханалық индустрияда ПР тәжірибесі 
зерттеледі, ол қалаған нәтижеге жету үшін 
қонақүйдің бейнесін жасау үшін қолданылады. 
PR іс-шаралары баспасөзбен, өнім 
жарнамасымен, корпоративтік 
коммуникациямен, лоббистік және 
консалтингтік қызметтермен байланысты. 
Дегенмен, бүгінгі күнде маркетингтік 
коммуникациялар саласында мамандардың 
өсуі мәселесі - бұл мәселе, қашан және қалай 
ақпарат тұтынылатындығы, тәжірибелі 
аудиториямен бақыланады. Әлеуметтік 
желілердің әсерін күшейтеді. Бұл курста PR 
үшін қолданылатын тактиканы және мазмұнды 
маркетингті пайдаланушыға қаншалықты 
құнды ұстау керектігін, сондай-ақ маркетингтік 
коммуникациялардың сәтті әдістерін қалай 
сақтау керектігін көрсетеді. 
Пререквизит: қажет етілмейді 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Код: PSH1201 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Мамандыққа кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Бұл курстың мақсаты 
психологияны қоғамдық өмірдің әртүрлі 
саласында психолог біліктілігін қолдану 
мүмкіндігін анықтау және кәсіби қызмет 
сферасы ретінде таныстыру болып 
табылады.Курс студентерді ғылыми 
психологияның құзіреттілік саласына қатысты 
теориялық және тәжірибелік білімдермен 
таныстыру; мамандық таңдауда жеке тұлғалық 
себептер мен ересек адам өмірінде кәсіби 
қызметтің рөлін сезіну деңгейін жоғарылату. 
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Код: PSH1202 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Жалпы психология 

Курстың сипаттамасы: Бұл курс психология 
саласының кіріспесі болып табылады. Ол  
психология ғылымының базалық теориясын,  
қолданбалы ғылымдары мен зерттеулерін 
қамтуға арналған.  Ол студенттердің 
психология курсы бойынша  алдыңғы қатарлы 
білімдер  базасын меңгеруге арналған.   Курс 
бойынша қамтылатын тақырыптар: зерттеу 
әдістері, мінез құлықтың биологиялық 
негіздері, адам дамуы, түйсік, қабылдау, 
ептілік, интеллект, мотивация, эмоциялар, 
тұлға, психикалық күйзелістер және оларды 
емдеу, әлеуметтік психология. 
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Код: PSH1203 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Даму психологиясы  
Курстың сипаттамасы: Курс  онтогенездегі 
психика дамуының түрлі жас кезеңдеріндегі 
заңдылықтарын  және топтық  үрдістер 
барысындағы тұлғаның әлеуметтік-
психологиялық мінездемесін меңгертеді. 
Студенттерде түрлі жас кезеңдеріндегі  адам 
психологиясының даму ерекшелігі,  қарым- 
қатынас үрдісі, әлеуметтік орта мәнділігіндегі 
тұлғаның қалыптасуы жайындағы  түсініктер  
қалыптасады.  
Пререквизит:жоқ 
 

*** 
 
Код: PSH2204 ECTS:5 
Курстың аталуы: Әлеуметтік психологияға 
кіріспе 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс әлеуметтік 
ықпалдардың ғылымизерттеулерін және 
адамдардың өзара әрекеттестігіндегі 
әлеуметтк психологияның кіріспесін ұсынады. 
Бұл курста адамдар басқалар туралы не 
ойлайды, бір- біріне қалай ықпал етеді және 
бір- біріне қалай қарайды деген мәселелер 
қамтылады. Курс әлеуметтік «мен» 
концепциясын, әлеуметтік пікірлер, қатынас, 
конформдылық, пайымдау, агрессия, 
альтруизм, наным және тұлғааралық  
қатынастар сияқты тақырыптарды қамтиды.   
Пререквизит: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код: PSH2205 ECTS: 5 
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Курстың аталуы:  Кәсіби бағдарланған шетел 
тілі   
Курстың сипаттамасы: Кәсіби бағдарланған 
шетел тілі психологтар үшін кәсіби тұрғыда 
жан- жақты психологиялық дайындығын 
қамтамасыз ету, лингвистикалық біліктілігін 
қалыптастыру.  Лингвистическалық біліктілік – 
тілдер жүйесі туралы білім және 
коммуникативті мақсаттарда қолдана білу 
ептілігі. Психолог тіл құралы жазбаша және 
ауызша қарым қатынаста  тиімді қолдана білу 
керек. Студент сөз бен сөйлеу мәдениетін 
мегеру керек, іскерлік және қарапайым қарым 
қатынас барысында тиімді  пайдалана білу 
керек, сөйлеу мәдениетін және сөздік 
қатынастың психологиясын түсіну, білу керек.  
Пререквизит: English 
 

*** 
 
Код: PSH 2207 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Шығармашылық ойлау 
Курстың сипаттамасы: Ой жасампаздығы 
бүгінгі уақытта әлеуметтік, экономикалық 
және тұрмыстық өмірдің маңызды бөлігі 
болып келеді. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, 
жақын арада шығармашылық ойлау мекеме 
жетекшісінің  икемділігін көрсете алатын,  ой 
ұшқырлығының ерекшелігі мен  шешімі жоқ 
жағдайларда тиімді шешім қабылдай алудағы 
ең маңызды құзіреттілігі  болып табылады. 
Курс студенттерді шығармашылық ойлаудың 
алгортимімен, әдістері және негізгі 
түсініктерімен таныстырады. Пәннің міндеті- 
студенттердің тұлғалық және сонымен біріге 
шығармашылық дағдыларын да дамытады.  
Пререквизит: жоқ 

*** 
 
Код: PSH2208 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Дифференциалды психология 
Курстың сипаттамасы: Курс студенттерді  жеке 
тұлғалық айырмашылықтарды зерттеу 
барысындағы концепциялармен таныстырады. 
Дифференциалды психологияның негізгі 
мақсаты жекелік қабілеттер мен  топтық 
айырмашылықтар жайындағы негізгі 
тақырыптармен таныстыру.  Студенттер 
психологиядағы «мен» концепциясы және 
тұлға, интрапсихикалық  аспектілер , реттеу, 
мотвациялар және түсіну сияқты жекелік 
айырмашылықтарды зерттеумен және мінез 
бітістері тақырыбындағы зерттеулер мен 
концепцияларды қамтиды.   

Пререквизит: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код: PSH2209 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Кәсіби қазақ (орыс) тілі  
Курстың сипаттамасы: Бұл курс болашақ 
мамандығының мәнділігін тереңірек тануға, 
білім алушылардың кәсіби дүниетанымын 
кеңейтуге, мамандыққа байланысты тілдік 
білім деңгейін меңгертуге негізделген.  
Материалдарды меңгеру қазақ және орыс 
тілдерін оқыту барысында «ҚР тілдер Заңына», 
ҚР тілдер саясатының біліктілігіне байланысты 
құжаттарға негізделіп оқытылады.  
Пререквизиттер: Қазақ тілі /Орыс тілі  

 
*** 

 
Код: PSH2210 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Персоналды басқарудағы 
психологиялық бағалау 
Курстың сипаттамасы: HR-дағы психологиялық 
бағалау курсы үш модульден тұрады – HR, 
рекрутинг және психологиялық бағалау. 
Курсты тыңдаушылар біріншіден, HRM 
дегеніміз не, ол қандай процедуралардан 
тұрады, қандай іс- әрекет түрлері орындалады 
деген сияқты сұрақтарға жауап алады. Екінші 
модульде рекрутинг бойынша практикалар, ал 
үшінішіде- HR және психодиагностика 
байланысы қарастырылады.  
Бұл курстың негізгі мақсаты- психология 
саласындағы болашақ маманның іскерлік 
әлемінде алған  дағдыларын  эффектілі 
қолдана білуге бағыттау.  
Психологиялық бағалау саласы түрлі тұлғалық 
және кадр мәселесіне байланысты шешім 
қабылдау және  шешім қабылдау процесінде 
обьективтілікпен түсінікітілікке негізделген 
шешімдерге бағыттау. Бұл курс  түрлі 
мәселелер мен жағдайларда және 
міндеттерде  соған сай келетін  бағалау 
әдістерін тиімді таңдауға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттер:Жалпы психология 
 

*** 
 

Код: PSH2211 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Тұлға психологиясына кіріспе 
Курстың сипаттамасы: Бағдарламада тұлға 
психологиясының өзекті мәселелері және 
негізгі әдіснамалық принциптері көрсетілген, 
тұлға теориясы және  психологиялық 
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теорияларлды түсіну көзқарасы қамтылған, бір 
ғылыми парадигма шеңберіндегі 
теориялардың  өзара тарихи байланысы және 
логикалық бірізділігі қамтылған, бүгінгі 
психоаналитикалық және әлеуметтік 
когнитивті теориялар қарастырылады, сондай 
ақ өмірлік әрекет және әрекет субьектісі 
ретіндегі тұлға теориялары, гуманистік 
концепциялар, теориялық оқулар 
қарастырылады.  
Пререквизиттер: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код: PSH2212 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Девиантты мінез-құлық 
психологиясы 
Курстың сипаттамасы:Пән студенттерді 
ауытқымалы мінез-құлық себептерінің 
теориясы мен девиантты тұлғаның дамуы 
және девиация сипаты, осы санаттағы 
адамдарға психологиялық қолдау 
бағдарламаларын меңгереді. Курс барысында 
студент девиацияның профилактикалық 
бағдарламасын құру дағдыларын дамытады.   
Пререквизиттер: Даму психологиясы 
 

*** 
 
Код: PSH2213 ECTS: 5 
Курс атауы: Когнитивті психология 
Курс сипаттамасы: Курс когнитивті әрекеттегі 
психологиялық және психофизиологиялық 
механизмдер  жайлы жалпы түсініктері 
қалыптасады.  Жүйелік коммуникациядағы 
және тұлғааралық, топтық қарым қатынас пен 
байланысты сұрақтарды, адамның ақпаратты 
есте сақтауы және  сұрыптау принциптерінің  
бүгінгі түсініктерін қарасатырады. 
Қабылданған ақпараттарды талдауда  
интуитвті кәсіби шешімдер мен қабылдау 
аспектілеріне назар аударылады.    
Пререквизиттер: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код: PSH2214 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Позитивті психология 
Курстың сипаттамасы: Психология  - 
адамдардың кемшілігі мен психикалық 
жарақаттарын ғана оқытпайды. Сонымен 
бірге,  бақытты болу табиғатына қатынас және 
психологиялық  жетілуде мәселесін қамтитын 
психология саласындағы тақырыптар бойынша 

зерттеулермен теорияларға кіріспе болып 
табылады.Бұл курста сіз кәсіби және тұлғалық 
өмірде  психологиялық төзімділікті 
жоғарлатудың түрлі амалдарын меңгересіз. 
Қарастырылатын тақырыптарға өз бойыңда 
бақыт сезімін ендіру, өмірге деген ризашылық, 
шығармашылық, өркендеушілік, махаббат, 
өзін-өзі жетілдіру, кемеңгерлік сияқты басқа 
да тақырыптар қамтылады. 
Пререквизит: Жалпы психология 

*** 

 
Код: PSH 2215 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Стресс-менеджмент 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс эмоцияларды 
реттеудің ғылыми әдістеріне бағдарлы шолу 
жасауды қамтамасыз етеді. Бұл курс стресс , 
оның себептері мен салдарлары жайында 
түсініктер қалыптастырады. Студенттер 
стрессті азайтудың когнитивтік техникалары 
мен эмоцияны реттеу және релаксация 
әдістерін меңгереді 
Пререквизиттер: Жалпы психология 

 
*** 

 
Код: PSH3220 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Психологиядағы сандық және 

сапалық зерттеу әдістері -1 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс 
психологиядағы ғылыми зерттеу әдістеріне 
кіріспе болып табылады. Төмендегідей 
тақырыптар қамтылады: психологиядағы 
ғылыми зерттеулер ролі, зерттеулердегі 
сұрақтар,зерттеулердегі этика, психологиядағы 
есеп жазу, сенімділік, сәйкестілік және зерттеу 
барысының рәсімделуі. Курс соңында сіз 
психологиялық зерттеулердің барысы мен 
негізгі принциптері жайында түсінетін 
боласыз.   
Пререквизиттер: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код: PSH3221 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Психологиядағы сандық және 

сапалық зерттеу әдістері -2 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс  
психологиядағы зерттеу әдістерін қолдану мен 
алынған ақпараттарға статистикалық анализ 
жасау барысына кіріспе болып табылады. 
Психологтар  зерттеу жүргізу барысында 
ақпараттардың мәнін түсіну үшін  
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статистикалық әдісті қолданады.  Курстың 
мақсаты- статистиканың негізгі түсініктерін 
меңгерту, сонымен бірге базалық 
математикалық дағдыларды талап ететін 
есептеулерді орындау. Формулаларды есте 
сақтау немесе ментальды арифметикаларды 
жетілдірудің қажеттілігі жоқ. Курс жалпы 
принциптер мен сандарды айла- амалдар 
арқылы қолдану барысында статистикалық 
логикаға сүйенеді.   
Пререквизиттер: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код: PSH3326 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Психологиялық кеңес беру 
негіздері 
Курстың сипаттамасы:Курс мақсаты –  кәсіби 
психологиялық көмек көрсетудің формаларын 
қарастыру. Практикалық әрекетін жетілдіруде  
кеңес беру дағдыларын меңгеру базалық шарт 
болып табылады. Оқу барысында  кеңес 
берудің қазіргі бағыттары, принциптері, 
формалары және психолоьгиялық кеңестің 
мазмұнымен танысады.   
Пререквизит: Даму психологиясы 
 

*** 
 
Код: PSH3327 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Коучинг 
Курстың сипаттамасы: Бұл курстың мақсаты 
қысқа уақыт аралығында бизнесте және 
өмірде тұлғалық және кәсіби эффектілігін 
максимальды  көрсетуде мүмкіндік беретін  
Коучинг- бизнес технологияларын меңгерту 
және  көптеген сұрақтарға жауап алу, сондай- 
ақ тұлғааралық және кәсіби өмірдегі 
дисбалансты шешу дағдыларын 
қалыптастырады.   
Пререквизиттер: жоқ 
 

*** 
 
Код: PSH3328 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Медициналық психология 
Курстың сипаттамасы:Курс олардың 
дифференциясы мақсатында барлық 
психикалық үрдістердің нормасы мен 
патологиясы туралы түсініктерді 
қалыптастыруға және ары қарай кәсіби 
психологиялық жұмыстың тактикасына 
мүмкіндік береді. Бұл студенттерге 
психикалық өзгерістердің қалыптасу 

себептерін түсінуге, олардың тұлғаның 
әлеуметтік құрылымдануына ықпалының 
пайда болуы мен болжануын байқауға 
мүмкіндік береді. 
Пререквизиттер: Жалпы психология 
 

*** 
 
Код:PSH3329 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Спорттық психология 
Курстың сипаттамасы: Спорт психологиясы 
курсында спортшылардың эффектілігіне ықпал 
ететін психологиялық өзгерістер 
қарастырылады. Студенттер спортшының 
эффектілігін жетілдіру жолдарымен танысады. 
Бұл курста қамытылатын нақты дағдылар: 
өлшемге келетін мақсатты қалай қою және 
оған жетуге арналған жолдары, визуализация 
және визуализация әдістері, көшбасшылық, 
команда құру және психикалық  жараққаттан 
қалай нәтижелі қалпына келу жолдары. 
Пререквизит: Жалпы психология 

 
*** 

 
Код: PSH3330 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Ұйымдардағы 
психологиялық тренинг. 
Курстың сипаттамасы: Бұл курс студенттерге  
тұлға дамуы, тренингтің барысын, сергіту 
сәттілік және рольдік ойындар арқылы тұлға 
дамуын коррекциялаудағы белсенді әдістерін 
меңгертеді. Курсты меңгеру арқылы студент 
тренингті жоспарлау, тренингтік топтардағы 
жүргізуші, машықтанушы тренер дағдыларын 
дұрыс қалыптастырушы сияқты дағдыларды 
меңгереді.   
Пререквизиттер: Әлеуметтік психологияға 
кіріспе 

 
*** 

 
Код: PSH3331 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Отбасылық психология 
Курстың сипаттамасы:Курс заманауи 
отбасының рөлі, құрылымы мен динамикасы 
және ерлі-зайыптық, бала мен ата-аналардың 
қарым-қатынастар механизмдері жөнінде 
жүйеленген елестердін қалыптасуына 
бағытталған.  Отбасының даму зандылықтары 
мен тұлға қалыптасуындағы отбасының рөлі 
туралы білімдер береді.  
Пререквизиттер: Даму психологиясы 
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*** 

 
Код: PSH4332 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  Когнитивті-бихевиоральдық 
психотерапия 
Курстың сипаттамасы: Когнитивті - 
бихевиоральды бағыт адам болған жағдайды 
қалай қабылдайды және ойлайды, болып 
жатқан жағдайға шынайы көзқарас тудыруға 
және адекваттілі мінез құлықта болуды 
қалыптастырады.    Курс мақсаты когнитвиті- 
бихевиоральды тұрғыдағы теорияға 
негізделген базалық білімдер мен осы бағыт 
шеңберіндегі психологтың практикалық  
жұмысындағы әдістерді қалыптастырады. 
Пререквизиттер: Психологиялық кеңес беру 

негіздері 

 
*** 

 
Код: PSH4333 ECTS: 5 
Курстың аталуы:  : Ұйымдардағы кеңес беру 
Курстың сипаттамасы: Курс ұйымдардағы 
құрылымдық міндеттерді немесе процестер 
мазмұнына қарай көмек беруді мақсат етеді, 
сондай ақ қйымдағы кеіес берудің түрлі 
бағытында қолданылатын құралдар мен 
маңызды сәттерді қамтиды.   Студенттер 
туындаған өзекті мәселелерге байланысты 
оны шешу жолдары мен амалдарын ұсына 
отырып, ұйым басшысына, персоналдарға  
кәсіби көмек бере алу қажет.  
Пререквизиттер:Психологиялық кеңес беру 
негіздер, Адам ресурстарын басқару 
 

*** 
 
Код: PSH4334 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Персоналды дамыту және 
оқыту психологиясы  
Курстың сипаттамасы:Курс мақсаты  
қызметкер потенциалын толық ашуға 
мүмкіндік беретін персоналды басқару 
барысындағы бейімделу, оқыту, мансапты 
жоспарлау және басқа да іс шаралар 
мәнділігін ашып көрсету. Пәнді меңгеру 
нәтижесінде студенттер өз беттерімен 
мансапты дамыту жоспарын және бос 
орындар лауазымы схемасын құрастыра алу 
керек, персоналдарды оқыту және бос 
орындарға үміткерлердің қабілеттерін 

бағалау, даму барысында қызмет көрсете алу.  
Пререквизит: Адам ресурстарын басқару 
 

*** 
 
Код:PSH4335 ECTS: 5 
Курстың аталуы: Жанжалдарды басқару 
Курстың сипаттамасы: Бұл курстың мақсаты 
жанжал теориясы мен тұжырымдарына шолу 
жасау, сонымен бірге жанжалды 
болдырмау,алдын- алу және жанжалды шешу 
үшін практикалық дағдыларын меңгертеді. 
Студенттер тұлғаарлық, топаралық 
концептуалды түсініктегі психологиялық және 
мінез құлықтық динамиканың  
ұйымдастырушылық контекстегі көріністерін 
ажырата алады.  Курс жанжалға тікелей 
қатысушылар мен үшінші тараптың 
қатысуымен (делдал-жанжалға) болатын 
жанжалды басқарудың жолдарын 
қарастырады. 
Пререквизит: Әлеуметтік психологияға кіріспе 
 

АУДАРМА ІСІ 
 
Код:  TRN 2201 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Аударма Ісіне Кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс аударма ісі 
саласындағы мәселелер мен пікірталастардың 
кең ауқымын қамтиды және студенттерді 
аударматану тарихы, түрлі аударма теориясы 
мен аударма түрлі тәсілдері сияқты әртүрлі 
тақырыптармен қамтамасыз етуге 
бағытталған. 
Пререквизиттер: ешқандай 
 

*** 
 
Код:  TRN3305 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Жазбаша Аударма 
Курстың сипаттамасы:Аударма ісі 
кафедрасының бакалаврлар студенттерін 
дайындау үшін қазіргі заманғы талаптарға 
сәйкес өзін-өзі бақылау және өзін-өзі түзету 
жүргізуге, өздері аударма тапсырмаларының 
ауқымын анықтау және шешу үшін арналған. 
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары 
бастапқы мәтін (аудармаға дейін талдау), және 
соңғы мәтін (аударманы талдау) және кешенді 
жазбаша аударманы іске асыру дағдыларын 
нығайтуға бағытталған. 
Пререквизиттер: Тіл теориясының негіздері 
 

*** 
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Код: TRN3307 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Қолданбалы Көркем Аударма 
Курстың сипаттамасы:Бұл пән әдебиет 
салаларында жұмыстарды ағылшын қазақ / 
орыс тіліне аудармасымен студенттерге 
ұсынады. Ол Аударма ісі бакалавриат 
бағдарламасының студенттеріне арналған. 
Міндеттері мен құзыреттіліктері түсіністік пен 
бәсекелестікті дамыту болып табылады және 
ағылшын және қазақ (орыс) әдеби мәтіндерді 
аудару; ағылшын және қазақ (орыс) үшін 
мәдени және тілдік құзыреттілігін дамыту; 
әдеби аударма үшін техникалық және кәсіптік 
аударма дағдыларын дамыту; ағылшын және 
қазақ (орыс) нормалары мен конвенцияларға 
сәйкес келетін, мәтін қалыптастыру және 
редакциялау бәсекелестікті дамыту; 
Пререквизиттер: Ағылшын Қоғамы мен 
мәдениеті; Ағылшын Әдебиетін оқу 
 
Код: TRN3308 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Техникалық Мәтіндерді 
Аудару 
Курстың сипаттамасы:Бұл пән түрлі 
салалардағы техникалық мәтіндерді аудару 
үшін қажетті дағдыларды және тәжірибені 
алуға бағытталған. Курстың негізгі мақсаты 
ағылшын немесе орыс / қазақ тіліне жазбаша 
техникалық аударма базасын меңгеру болып 
табылады; аударманы сыни тұрғыдан 
дамытуды, терминологиялық және басқа да 
тілдік ресурстарды қалай басқаруды түсінуді 
дамыту. 
Пререквизиттер: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі 
 

*** 
 
Код:  TRN3310 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Субтитрлеу 3: Деректі және 
ғылыми мазмұндағы жанрлар 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс, түрлі ұлттық 
және халықаралық ағымдағы істер жөніндегі 
ақпараттық бағдарламаланған субтитрлер 
мүмкіндіктерін, бағдарламалар, көркем емес 
әдебиет жанрдағы әртүрлі субтитрлі клиптерді 
талдауға бағытталған. Сонымен қатар, жұмыс 
тобы субтитрлерді талдау және бағалау 
тапсырмаларынан тұрады.  
Пререквизиттер: Мәдениетаралық 
коммуникация контекстіндегі негізгі шет тілі 
 

*** 

 
Код:  INT3302 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Ілеспе аудармаға кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Әрине шешендік, 
дискурс талдау және жад жаттығуларына 
назар аудара отырып, дәйекті түсіндіру 
техникасы және одан арнайы қабылдауды 
атап өту үшін аударма негіздерін студенттерге 
таныстырады. «Конференция аудармашының 
мамандық тұсаукесері, түсіндіру әдістерін 
және жалпы құзыреттердің түрлі түрлері» 
мынадай тақырыптар қамтылатын болады. 
Қатарынан аударма қабылдау, жазба үшін 
ұсынымдар тұсаукесерінен кейін, студенттер 
қарапайым ауызша интервенцияларын 
көрсету алдында өз техникасын дамыта 
бастайды. 
Пререквизиттер: Тілдік негізгі дағдылар; 
Ағылшын B2 
 

*** 
 
Код: INT3302 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Ілеспе аударма кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Ілеспе аударма кіріспе 
пәні Аударма ісі бакалавриат 
бағдарламасының жоғарғы курс студенттеріне 
арналған. Мақсаттары мен құзыреттіліктері 
конференцияны аудару дағдылары мен 
білімдерін түсіндіру; конференцияны аудару 
үшін жады оқыту; жинақтау және синтездеу 
әлеуетін дамыту; ғылымның нақты салаларына 
қатысты сөздік қорын кеңейту тәсілдерін 
үйрену; тілдерді дамыту (ана тілі және басқа 
тілдер); кеңейту және тереңдету, жалпы білім 
мен мәдениетаралық хабардарлықты тиісті 
деңгейге көтеру. 
Пререквизиттер: Аударма Ісіне Кіріспе 
 

*** 
 
Код:  INT3303 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Синхронды Аударма кіріспе 
Курстың сипаттамасы:Осы курс 
студенттердіңсинхронды аударманың көп 
тәжірибиеден өту негізінде қаланады, сондай-
ақ түрлі техникаларды пайдалануды өзіне 
жүктейді. Бұл пән ілеспе аударманың негізгі 
методтарымен, пәнге қатысты арнайы 
құралдарды пайдалануды және дайындау 
тәсілдерімен  хабардар болуды қамтиды. 
Студенттер қажетті біліктілікті игеру үшін 
курстан өту барысында аударманы 
түсіндірумен, оның қиындықтарымен 



 

 
97 

кездеседі. Курстың негізгі мақсаты осы пәннен 
білім алып шығу, яғни аудармашының 
жұмысына қатысты қажетті қабілеттер мен 
біліктілікті үйрену, сөздіктер мен глоссаримен 
жұмыс жасап үйрену, аудармаға қатысты 
этиканы сақтау және қажетті құжаттарды 
толтыра білу қабілеттерді жетік меңгереді. 
Пререквизиттер: Ілеспе аударма практикалық 
курсына кіріспе. 
 

*** 
 
Код:  INT4305 ECTS:  5 
Курстың аталуы:Ауызша Аударма 
Курстың сипаттамасы:Бұл курс студенттердің 
ауызша аудару қабілеттерін жоғарлатуға, 
білімін шыңдауға, маман бойынша құзіретін 
арттыруға, ауызша аударудың түрлі жүйесін 
үйренуге бағытталады. Қосымша кәсіби маман 
ретінде іс жүзінде аталмыш қабілеттерді 
пайдалана білу біліктілігі шыңдалады. 
Студентер іс жүзінде ауызша және ілеспе 
аударманы экономика, политика, техника, 
медицина және басқа да саласында жүзеге 
асырып, аудио және видео материалды 
аудару барысында сөздік қорын көбейтеді. 
Сонымен қатар, студенттер анализ жасау 
арқылы талдау және сыни ойлау дағдыларын 
дамытуға ынталандырылады. 
Пререквизиттер: Аударма Ісіне Кіріспе   
 

*** 
 

Код:  INT4306 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Ілеспе аударма –Жоғары 
деңгей 
Курстың сипаттамасы:Ілеспе аударма курсы 
ілеспе аудармадан қабілеттерін жоғарлатуды 
мақсатқа қойған студенттерге арналған. Жалпа 
курстың мақсаттары мен құзіреттілігін;  негізгі 
ілеспе аударудың қабіллеттерін игеруге; 
аудару барысындағы ойда сақтау қабілетін 
жақсартуға, қорытындылау мен анализ, синтез 
жасауға, белгілі бір саладағы сөздік қорды 
орында пайдалануға бағытталады. 
Пререквизиттер: Ілеспе Аудармаға Кіріспе 
Код: INT4307 ECTS: 5 
Курстың аталуы:Синхронды Аударма–Жоғары 
деңгей 
Курстың сипаттамасы:Синхронды Аударма  
курсы синхронды аудару қабілеттерін 
жақсарту үшін жоғарғы курс студенттеріне 
арналған. Курс барысында студенттер 
қорытындылау мен синтез жасау құзіреттілігін 
арттырып, белгілі бір саладағы сөздік қорды 
орында пайдалануға алу қабілетін арттырып, 
техникалық және политикалық тақырып 
аясында аудару қабілеттерін жақсартады. 
Пререквизиттер: Синхронды Аударма Кіріспе  
– Негізгі қабілеттер 
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БӨЛІМ VII СТУДЕНТТІК АССОЦИАЦИЯЛАР 

 

КАЗГЮУ-ДІҢСТУДЕНТІК АССОЦИАЦИЯСЫ – бұл университет студенттік ұйымдарының бірлестігі. 
КАЗГЮУ-дің кез келген студенті қажетті тіркеу рәсімдерінен өткеннен кейін студенттік 
ұйымдардың мүшесі бола алады. 
КАЗГЮУСтуденттік Ассоциациясының құрамына мынадай студенттік ұйымдар кіреді: NewArt 
креативтік тобы, «ОРДА» пікірталас клубы, Батыр Ұрпақ жастар ұйымы, «Жан шуақ» студенттік 
қайырымдылық ұйымы, «ProEtContra» саяси пікірталас клубы, КАЗГЮУ Times студенттік Баспасөз 
орталығы, «КАЗГЮУ ВАА» вокалды-аспаптық ансамбль, «Enactus KAZGUU» бизнес ұйымы, «Билер 
Кеңесі» студенттік өзін-өзі басқару, КАЗГЮУ Ар Соты. 
 
«NEWART КРЕАТИВТІК ТОБЫ»(http://vk.com/newartcreativ) КАЗГЮУ Университетінде өтетін іс-
шараларды, кештерді, мерекелерді ұйымдастырып өткізумен айналысады.  
Ұйымға кіру үшін: 
- өтінім беру (30 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (15 қазанға дейін) қажет. 
Өтінім қабылданғаннан кейін қараша айында іріктеу қорытындысы шығарылып, студенттер 
аталған бағыт бойынша жұмыстарын жүзеге асыратын тиісті топтарға (әншілер, бишілер, 
жүргізушілер және т.б.) бөлінеді.  
 
 «ОРДА» ПІКІРТАЛАС КЛУБЫ(http://vk.com/dk_orda) – бұл өркениетті демократиялық қоғамда 
қажетті шешімдер қабылдап, дербестік және басқа да дағдыларға жауапты студенттер арасында 
шешендік өнер дағдыларын дамытуға көмектесетін студенттік ұйым.  
«ОРДА» пікірталас клубы университетаралық, республикалық және халықаралық пікірталас 
турнирлерінде университет намысын қорғайды. Клубта қазақ, орыс және ағылшын сияқты үш тілді 
лига бар. «ОРДА» пікірталас клубының мәжілісі әр сейсенбі мен бейсенбіде өтеді.  
«ОРДА» пікірталас клубына кіру үшін: 
- өтінім беру (15 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (30 қыркүйекке дейін); 
- «ОРДА» пікірталас клубының құрамымен әңгімелесуден өту қажет. 
 
«БАТЫР ҰРПАҚ» ЖАСТАР ҰЙЫМЫ– бұл мәдени құныдылықтар мен ата-баба мұрасын 
насихаттайтын, жастарды еңбексүйгіштікке, игілікті іс жасауға және бірлікке шақыратын 
патриоттар тобы. Ұйым мәжілісі аптасына бір рет өтеді. 
КАЗГЮУ-дің кез келген студенті «Батыр Ұрпақ» жастар ұйымына мүше бола алады. Ол үшін: 
- өтінім беру (15 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (30 қыркүйекке дейін); 
- «Батыр Ұрпақ» жастар ұйымының құрамымен әңгімелесуден өту қажет. 
 
«ЖАН ШУАҚ» СТУДЕНТТІК ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҰЙЫМЫ (http://vk.com/public57972897) көмекке 
зәруадамдарға арнап қайырымдылық акцияларын, жәрмеңкелер мен концерттер ұйымдастырып 
өткізеді және әрбір адамды дүниеге басқаша қырынан қарап көруге шақырады. 
«Жан шуақ» студенттік қайырымдылық ұйымына кіру үшін: 
- өтінім беру (15 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (30 қыркүйекке дейін); 
- «Жан шуақ» студенттік қайырымдылық ұйымының құрамымен әңгімелесуден өту қажет.  
 
«PROETCONTRA» САЯСИ ПІКІРТАЛАС КЛУБЫ(www.proetcontra.nethouse.ru; 
proetcontra2012@mail.ru; www.vk.com/kpdpec) – Қазақстан мен әлемдегі қоғамдастықтардың 
әлеуметтік-саяси өміріндегі өзекті мәселелерді талдап талқылайтын, оқытушылар мен 
студенттерді біріктіретін студенттік ұйым.  «ProEtContra» саяси пікірталас клубы студенттердің 
көпшілік алдында сөйлеуіне, тіл мәдениетін меңгерулеріне, пікірталасқа түсе білуге және 

http://vk.com/newartcreativ
http://vk.com/dk_orda
http://vk.com/public57972897
http://www.proetcontra.nethouse.ru/
mailto:proetcontra2012@mail.ru
http://www.vk.com/kpdpec
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толеранттылық қасиеттерін дамытуға мүмкіндік береді. «ProEtContra» саяси пікірталас клубына 
кіру үшін: 
- өтінім беру (15 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (30 қыркүйекке дейін); 
- «ProEtContra» саяси пікірталас клубының құрамымен әңгімелесуден өту қажет.  
 
КАЗГЮУ TIMES СТУДЕНТТІК БАСПАСӨЗ ОРТАЛЫҒЫ(http://vk.com/clubkazuhltimes) – бұл 
университетте өтетін іс-шараларды жарақтандыратын КАЗГЮУ Университеті студенттік Баспасөз 
орталығы.КАЗГЮУ Times студенттік Баспасөз орталығы университетте теле және радио хабарлар 
жүргізеді, университетте өтетін іс-шаралардан фото және бейне есеп дайындайды, «КАЗГЮУ 
Times» жеке жобаларын жасайды және іске асырады . КАЗГЮУ Times студенттік Баспасөз 
орталығына кіру үшін: 
- өтінім беру (25 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (15 қазанға дейін) қажет. 
Өтінімдер қабылданғаннан кейін студенттер қараша және желтоқсан айларында берілген 
тақырыптар бойынша екі апта бойы жұмыстар жүргізетін тиісті бағыттарға бөлінеді (ізденушілер 7 
іріктеу турынан өтеді), содан кейін ағымдағы оқу жылының қаңтар айында іріктеу қорытындысы 
шығарылады.  
 
«КАЗГЮУ ВАА» ВОКАЛДЫ-АСПАПТЫҚ АНСАМБЛІ– бұл құрамына музыкалық аспаптарда 
(домбыра, гитара, барабан, скрипка, пианино-синтезатор) ойнайтын және/немесе вокалды 
меңгерген дарынды студенттер кіретін студенттік ұйым. «КАЗГЮУ ВАА» КАЗГЮУ университетінде 
өткізілетін әртүрлі іс-шараларда өнер көрсетеді.    
 «КАЗГЮУ ВАА» вокалды-аспаптық ансамбліне кіру үшін: 
- өтінім беру (25 қыркүйекке дейін); 
- сауалнама толтыру (15 қазанға дейін); 
- кастинг (аспапта ойнау және/немесе вокалдық орындау) қажет. 
«КАЗГЮУ ВАА» вокалды-аспаптық ансамбліне іріктеу 30 қазанға дейін жүргізіледі. 
 
«КАЗГЮУ ҚҰРАМАСЫ» КТК КОМАНДАСЫ(http://vk.com/kvnkazguu) –  бұл кез келген әзіл-
қалжыңға бейім, жалынды, жігерлі КАЗГЮУ студенті кіретін студенттік ұйым. Бұл ұйымның 
мақсаты – университет студентінің шығармашылық, даралық, зияткерлік әлеуетін ашуға мүмкіндік 
беру. 
Команда құрамы «КАЗГЮУ ректорының кубогі» фестивалінен кейін жасақталады.  
«КАЗГЮУ құрамасы» КТК командасы студенттік ұйымына кіру үшін: 
- команда құру (1 қазанға дейін); 
- жыл сайын өтетін «КАЗГЮУ ректорының кубогі» фестиваліне қатысу (15 қазанға дейін) керек. 
Фестиваль қорытындысы бойынша ақпанда «КАЗГЮУ құрамасы» КТК командасы құрылады.  
 
«ENACTUS KAZGUU» БИЗНЕС ҰЙЫМЫ– бұл студенттерге жаңа табысты бизнес-жобалар құруға 
және дамытуға көмектесетін студент жастар клубы. Клубта студенттер жаңа бизнес құрудың 
айрықша жетілген тәсілдерін үйрене алады. Білім беру бағдарламасында шеберлік сабақтары, 
тренингтер, табысты кәсіпкерлердің коучингтері, бизнес-жобалар байқаулары және т.б. 
қарастырылған.  «Enactus KAZGUU» студенттік бизнес ұйымына кіру үшін: 
- Өтінім беру (20 қыркүйекке дейін); 
- Сауалнама толтыру (1 қазанға дейін); 
- Бизнес-жоба әзірлеу және қорғау (30 қазанға дейін) қажет. 
Аталған ұйымға қатысуға арналған байқау қорытындысы ағымдағы оқу жылының қараша айына 
дейін шығарылады. 
 
«БИЛЕР КЕҢЕСІ» СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ЖОҒАРЫ КЕҢЕСІ– бұл студенттердің мәселелерін 
шешуге көмектесуге студенттердің белсенді қатысуын қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ 
студенттік өмірде дұрыс жағдай қалыптастыру үшін құрылған КАЗГЮУ Универсиеті студенттік өзін-

http://vk.com/clubkazuhltimes
http://vk.com/kvnkazguu
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өзі басқару органы. «Билер Кеңесі» студенттік өзін-өзі басқару жоғары кеңесіне мүше болу үшін 
үміткерлер төмендегідей кезеңдерден тұратын іріктеуден өтеді: 

 Өтінім беру (30 қыркүйекке дейін); 

 Әңгімелесуден өту (1 – 10 қазанда); 

 Студенттік өмірді жақсарту жөніндегі жобаларын таныстыру және қорғау (15-30 қазанда); 

 «Билер Кеңесі» студенттік өзін-өзі басқару жоғары кеңесіне жалпыуниверситеттік сайлау 
(қараша айында). Сайлау қорытындысы бойынша студент кеңес құрамына кіреді. Бұдан басқа, 
кеңес құрамына әрбір КАЗГЮУ студенттік ұйымынан бір өкіл кіреді. 

 Кеңес құрамына жаңадан сайланған мүшелерді Ұлықтау рәсімін өткізу (30 қарашаға дейін). 
 
«КАЗГЮУ АР СОТЫ»- бұл КАЗГЮУ Университеті басшылығымен тең құқылы, университет тәртібін 
бұзған студенттерге қатысты мәселелерді қарап, шешім шығаратын студенттік өзін-өзі басқарудың 
тәуелсіз жоғары сот органы. Ар Соты дау-дамайды әділ шешіп, студенттің құқығын, бостандығы 
мен заңды мүдделерін қорғау үшін, сондай-ақ КАЗГЮУ Университетінде тәртіпті қамтамасыз ету 
үшін құрылған.   
 Ар Сотының төрағасы болып жыл сайынғы «Студент қатарына қабылдау» байқауында таңдалатын 
КАЗГЮУ Университетінің Фемидасы тағайындалады. Сонымен бірге Ар Сотының құрамына: 

 мемлектетік айыптаушы - айыптау қызметін жүзеге асыратын және КАЗГЮУ мүддесін 
жақтайтын тұлға; 

 мемлекеттік қорғаушы – қорғау қызметін жүзеге асыратын және студенттің мүддесін 
жақтайтын тұлға;  

 сот орындаушылары;  

 сот приставы;  

 хатшы;  

 кеңсе қызметкерлері кіреді. 
«Құқық» мамандығында оқитын студенттер Ар Сотының жұмысына қатыса отырып, алған 

теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана алады. 
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БӨЛІМ VIII ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

 

ТІРКЕУШІ ОФИСІ- «КАЗГЮУ Университеті» АҚ-ның  білім беру үдерісін өткізуді жоспарлау және 
бақылауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі. 
 
ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ МАРКЕТИНГІЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР БӨЛІМІуниверситеттің маркетингілік 
стратегиясын әзірлейді және жүзеге асырады, PR-кампаниялар жүргізеді. 
 
АДАМ КАПИТАЛЫН БАСҚАРУ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫуниверситеттің 
стратегиясын анықтаумен, KPI ұсынумен,  КАЗГЮУ Университетінің ішкі үдерістерін талдаумен, 
персоналды басқару және оны дамытумен айналысады. 
 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТУ БАСҚАРМАСЫ мемлекеттік билік және басқару органдарымен, 
келісімшарттар, акционерлер мен жұмыскерлер бойынша контрагенттермен бірлесе отырып,  
«КАЗГЮУ Университеті» АҚ-ның қызметін құқықтық қамтуды, оның мүліктік және өзге де 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды; мүлікті сақтау мен көбейтудің құқықтық 
құралдарымен қамтуды, ұйымның корпоративтік мәдениеті ретінде құқықтық мәдениетті қолдау 
мен дамытуды жүзеге асырады.   
 
ҚАРЖЫЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕБУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП БӨЛІМІқаржылық-шаруашылық қызметінің есебін 
талдайды және жүргізеді, тиімді қаржылық саясатты қамтамасыз етеді, Университеттің қаржылық 
жағдайына мониторинг жүргізу пен бюджетті жоспарлауды жүзеге асырады.   
 
КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ МҰРАЖАЙЫ оқу орнының барлық мұрасын сақтаумен және 
көбейтумен айналысады. Мұражай құжаттар, фотосуреттер, заттық жәдігерлер арқылы 
университет дамуының тарихын жинақтайды.      
КІТАПХАНА. «КАЗГЮУ Университеті» АҚ Кітапханасы электронды кітапханалар мен жаңа 
ақпараттық технологияларды пайдаланушылар мен әзірлеушілердің Халықаралық 
Ассоциациясының   (ЭБНИТ – ЭКЖТП Ассоциациясы, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы) мүшесі болып 
табылады және ірі әлемдік электронды қорларға қосылған (Thomson Reuters, Polpred.com, 
KAZNet). Кітапхана миссиясы – біртума ғылыми және оқу әдебиетіне қолжетімділікті ұсына 
отырып, адамдарға қызмет ету.  Болашағы – білім беру, ғылыми-зерттеу, инновациялық, тәрбиелік 
қызметтерді ақпараттық қамтамасыз етуді басқару үдерісі халықаралық сапа стандарттары 
талаптарына сай жаңа қызметтік ақпараттық технологияларды, инновациялық ұстанымдарды  
енгізу негізінде барлық санаттағы пайдаланушылардың ақпараттық сұраныстарын қанағаттандыру 
мақсатында замануи ақпараттық-мәдени орталық, қаладағы және Қазақстандағы ірі 
университеттік кітапхана құру. 
 
ҚАУІПСІЗДІК ҚЫЗМЕТІуниверситет ғимараты мен «КАЗГЮУ Университеті» АҚ-ның құрылыс 
нысандарына кіру мен ішкі нысандарды бақылауды ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. 
Университетке тиесілі тауарлық-материалдық құндылықтар жинақталатын және сақталатын 
орындарды, өртке қарсы құрал-жабдықтарды күзетуді, ғимараттағы оқу үдерісі кезінде және онда 
өткізілетін барлық мәдени-көпшілік шараларда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етумен 
айналысады.    
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰРҒЫНЖАЙЫ. КАЗГЮУ Университетінде 462 орынға арналған жатақхана бар, 

бөлмелердің жалпы саны – 105 (ерлер жатақханасы – 48 бөлме, қыздар жатақханасы – 57 бөлме). 

Жатақхананың жертөлесінде кір жуу бөлмесі бар. Жатақханада тұру ақысы 1 орын үшін айына 

7 500 теңге. 

Жатақханаға орналасу үшін студент мынадай құжаттар дайындауы қажет: 
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 бекітілген үлгідегі өтініш; 

 жатаханаға бірінші кезекте орналасуын растайтын құжаттар. 
КАЗГЮУ Университетінің жатақханасына орналастыру кезінде ағымдағы оқу жылында бірінші 
курсқа түскен және ҰБТ-да жоғары балл алған студенттерге басымдық беріледі. Олардың ішінде 
бірінші кезекте орын мына санаттағы студенттерге беріледі:   

 1 және 2-топтағы мүгедектерге;  

 жетімдерге; ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға;  

 толық емес/тұрмысы төмен отбасының балаларына, ауылдық жерден келген студенттерге. 
Өтініш Университеттің тұрғынжай комиссиясының қарауына жіберіледі. 
Тұрғынжай комиссиясы -  КАЗГЮУ Университетініңқызметкерлерінен құралған алқалық орган, ол 
«КАЗГЮУ Университеті» АҚ студенттері мен қызметкерлерін тұрғынжаймен қамту мәселелерімен 
айналысады.  
 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ. Денсаулық орталығының мақсаты – студенттердің денсаулығы мен 
жұмыс қабілетінің байланысын зерттеу. 
Денсаулық орталығының міндеттері: 

 студенттердің денсаулығын кәсіби біліктілік тұрғысынан қарастыру; 

 студенттердің жұмыс қабілеті дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеу; 

 дене тәрбиесі құралдары арқылы студенттердің психоэмоционалдық жағдайын басқаруды 
қарастыру.  
 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАМАҚТАНУЫ. Университетте түрлі тамақ өнімдерін ұсынатын қоғамдық 
тамақтанудың бес орны жұмыс жасайды: 
1. Студенттік асхана (1-қабат, жалпы орын саны – 400) – үй тағамдарын ұсынады, оның ішінде 
диеталық тағамдар да бар; 
2. Профессорлық-оқытушылық құрам асханасы (0-қабат, жалпы орын саны – 200)жалпы және 
диеталық тағамдар әзірлейді; 
3. «Masito» дәмханасы (1-қабат, жалпы орын саны – 20);  
4. «Хэмстер» кофеханасы(1-қабат); 
5. Студенттікпиццерия (4-қабат, жалпы орын саны – 40). 
Бұдан басқа вендинг құрылғылары арқылы снектер мен сусындар сату ұйымдастырылған. 
 
МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ ЖӘНЕ АЙРЫҚША ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР СТУДЕНТТЕРГЕ ЖАСАЛҒАН 
ЖАҒДАЙЛАР. КАЗГЮУ Университеті мүмкіндігі шектеулі студенттерге білім алуға жағдай жасайды. 
Мүмкіндігі шектеулі студенттер мен келушілер үшін ғимаратқа кіру үшіг ұстайтын тұтқалары мен 
тайғанақ емес жабынды төселген сыртқы пандустар орнатылған. Бұдан басқа инватакси және 
лифтімен көтерілу үшін гаражда жеке автокөлік қарастырылған.Холлдар, дәліздер, оқу 
аудиториялары мен әжетхана есіктерінің кеңдігі тірек-қимыл мүшелері бұзылған және қоларба 
пайдаланатын адамдар үшін қойылатын талаптарға сәйкес. 1-қабатта орналасқан әжетханаларда 
ұстайтын тұтқалар, балдаққа арналған ілгіштер орнатылған.Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 
жоғары қабаттарға көтерілу үш жаяу жүргінші лифтісі жұмыс жасайды.Қоларбалы адамдар үшін 
қойылатын талаптарға сәйкес акт залында, көрермен залында, оқу залында және басқа да 
жерлерде тиісті орындар жасақталған.Университет мүмкіндігі шектеулі тұлғалар сабақ оқуы үшін 
қажетті биіктіктегі оқу парталарымен жарақталған. 
 
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫстуденттердің тәрбиесімен және жеке тұлғалық 
дамуымен айналысады. Бөлім болашақ маманның кәсіби және қоғамдық өмірдің барлық 
формаларын меңгеруіне көмектесетін жағымды орта қалыптастырады және жағдайлар жасайды. 
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КАЗГЮУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӘКІМШІЛІГІ 

ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ 

Байланыс 
 

Қызметі Аты-жөні 
Академиялық 

дәреже 
Офис Байланыс құралы 

Экономика Жоғары Мектебінің 
Директоры 

ДильбарГимрано
ва  

MBA, MPhil 204 

+7 (7172) 702835 
d_gimranova@kazguu.kz, 
www.facebook.com/hse.kazg, 
https://vk.com/hsekazguu, 
https://instagram.com/hse_kazguu 

Экономика, 
МенеджментжәнеТуризм 
кафедрасының меңгерушісі, 
5В050800 Менеджмент 
мамандығы бойынша бакалавр 
Академиялық бағдарламаның 
координаторы 

Асхат  
Наметша 

э.ғ.к. 207 
+7 (7172) 703051 
a_nametsha@kazguu.kz  

Қаржы, Есеп және Аудит 
кафедрасының меңгерушісі, 
5В050900 Қаржы мамандығы 
бойынша бакалавр Академиялық 
бағдарламаның координаторы 

Айжан 
Токтабаева 

PhD 210 
+7 (7172) 701712 
a_toktabayeva@kazguu.kz 

Әлеуметтік-Психологиялық 
ғылымдар кафедрасының 
меңгерушісі, 5В050300 
Психологиямамандығы бойынша 
бакалавр Академиялық 
бағдарламаның координаторы 

Мухтар 
Тулеукулов  

п.ғ.к. 205 
+7 (7172) 703046  
m_tileukulov@kazguu.kz 

Аударма ісі кафедрасының 
меңгерушісі,5В020700 Аударма ісі 
мамандығы бойынша бакалавр 
Академиялық бағдарламаның 
координаторы 

АйжанКашкенов
а  

Магистр 308 
+7 (7172) 703047 
a_kashkenova@kazguu.kz 

5В050600 Экономика мамандығы 
бойынша бакалавр Академиялық 
бағдарламаның координаторы 

Галым 
Махмеджанов 

Ph.D 207 
+7 (7172) 703051  

g_mahmedzhanov@kazguu.kz 

5В090200 Туризммамандығы 
бойынша бакалавр Академиялық 
бағдарламаның координаторы 

ГалымжанСеило
в  

Туризмдегі 
Менеджмента 
магистрі 

207 
+7 (7172) 703051 
g_seilov@kazguu.kz 

5В050800 Есеп және Аудит 
мамандығы бойынша бакалавр 
Академиялық бағдарламаның 
координаторы 

Гульбаршын 
Кайдарова  

Экономикамагистрі, 
сертификатталған 
тәжірибелі бухгалтер  

210 
+7 (7172) 701712 
g_kaidarova@kazguu.kz 

ЭЖМ Корпоративті даму 
орталығының директоры  

Кристина 
Мацалак  

Магистр,Бизнес 
Коммуникация 

204а 
+7 (7172) 702835 
k_matsalak@kazguu.kz 

ЖЭМ Ынтымақтастық пен 
рекрутинг центрінің директоры 

Салтанат 
Ерболатова 

Гуманитарлық 
ғылымдар магистрі 

206 
+7 (7172) 702849 
s_erbolatova@kazguu.kz 

ЭЖМ Ішкі Істер менеджері 
Жанар 
Болимбетова  

Қаржы магистрі 206 
+7 (7172) 702849 
zh_bolimbetova@kazguu.kz 

ЖМ Сыртқы байланыс менеджері   206 
+7 (7172) 702849 
 

5В050600 Экономика, 5В050700 
Менеджмент, 5В090200 Туризм, 
5В050300 Психология 
мамандықтарының бас эдвайзері 

Камар 
Кожахметова  

Экономика 
ғылымдарының 
магистрі 

237 
+7 (7172) 703056 
k_kozhakhmet@kazguu.kz  

5В050900 Қаржы, 5В050800 Есеп 
және Аудит мамандықтарының бас 
эдвайзері 

Бибихажар 
Салимова 

э.ғ.к. 237 
+7 (7172) 703056 
b_salimova@kazguu.kz 

5В020700 Аударма ісі 
мамандығының бас эдвайзері 

Балжан 
Кустубаева  

 237 
+7 (7172) 703056 
b_kustubayeva@kazguu.kz 
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