
 

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО  

по специализированной (программной) аккредитации образовательной программы 5В051300 «Мировая экономика» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполн

ения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 В разделе задачи образовательной программы добавить 

следующее: «приобретение знаний, навыков и умений в 

области организации и управления внешнеэкономической 

деятельности предприятий, международных 

экономических связей различных организаций и 

учреждений». 

Добавить в задачи 

образовательной 

программы данную 

формулировку 

Обновление 

стандарта 

образовательно

й программы 

«Мировая 

экономика» 

Зав.кафедрой МЭ 

и МО Абеуова 

С.Т. 

Январь 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 В составе элективных дисциплин увеличить количество 

профессиональных дисциплин для бакалавров мировой 

экономики за счет сокращения других дисциплин. Ввести, 

например, такие дисциплины как: «История мировой 

экономики» «Налоговые системы стран мира», 

«Таможенно-тарифное регулирование ВЭД», 

«Международное банковское дело», «Международный 

маркетинг» (вместо таких дисциплин как, например, 

«История политических и правовых учений», «История и 

Внести в каталог 

элективных 

дисциплин на 2015-

2016 уч.г. 

дисциплины 

«История мировой 

экономики» 

«Международное 

банковское дело», 

Обновленный 

каталог 

элективных 

дисциплин 

Зав.кафедрой МЭ 

и МО Абеуова 

С.Т. 

Март 

2015 г. 

 



теория кооперативного движения», «Культурология», 

«Многосторонняя дипломатия», «Дипломатия Республики 

Казахстан» и др.) 

«Международный 

маркетинг» 

По СТАНДАРТУ 3- СТУДЕНТЫ 

1 Необходимо расширить возможности внутренней и 

внешней мобильности студентов, активизировать участие 

студентов в международных и республиканских НИРС. 

В рамках внешней 

академической 

мобильности 4 

студентов гр.МЭ-31 

в НИУ ВШЭ 

(г.Москва) 

Увеличение 

количества 

студентов, 

обучающихся 

по программам 

внешней 

мобильности 

Зав.кафедрой МЭ 

и МО Абеуова 

С.Т., Директор 

Центра 

международных 

проектов и 

программ 

Горячева Е.В. 

2 

семестр 

2014-

2015 

уч.г.. В 

последу

ющем- 

постоян

но 

 

По СТАНДАРТУ 4-  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1 Необходимо усовершенствовать состав преподаваемых 

дисциплин в каталоге элективных дисциплин с учетом 

пожеланий работодателей и анализа опыта работы 

выпускников по специальности. 

 

 

Необходимо создать условия для чтения профилирующих 

дисциплин на английском языке. 

Включить в КЭД 

элективные 

дисциплины по 

рекомендации 

работодателей и 

выпускников 

Ст.преподавателю 

Кенжебековой М.Б. 

повысить уровень 

знания языка до 

уровня Advanced 

Обновленный 

каталог 

элективных 

дисциплин 

 

 

Профилирующ

ие дисциплины, 

читаемые на  

английском 

языке по ОП 

«Мировая 

экономика» 

Зав.кафедрой МЭ 

и МО Абеуова 

С.Т. 

2015-

2016 

уч.г. 

 

По СТАНДАРТ 5- ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

1 Необходимо создать условия и стимулы для освоения (или 

улучшения уровнем владения) английского языка для 

преподавателей кафедры, что необходимо для увеличения 

количества преподаваемых дисциплин на английском 

языке и расширения возможностей для внешней 

2-м  преподавателям 

кафедры МЭ и МО 

повысить уровень 

знания английского 

языка до уровня 

Дисциплины, 

читаемые на  

английском 

языке по ОП 

«Мировая 

Зав.кафедрой МЭ 

и МО Абеуова 

С.Т. 

2015-

2016 

уч.г. 

 



мобильности. 

Необходимо обеспечить возможности для приглашения 

ППС из ведущих национальных и зарубежных вузов, а 

также практиков для ведения занятий на старших курсах. 

Advanced экономика» 

 

По СТАНДАРТУ  6- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Необходимо расширить доступ к международным базам 

данных, учебной, методической и научной литературы на 

английском языке. 

Расширить доступ к 

международным 

базам данных GMID 

в преподавательских 

аудиториях 

Доступ к 

международны

м базам данных 

Зав.кафедрой МЭ 

и МО Абеуова 

С.Т., Директор 

библиотеки 

Шмидт Л.П. 

Март 

2015 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой мировой экономики 

и международных отношений 

к.э.н., доцент             Абеуова С.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖОО  БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен 

ескертулерін 5В051300 «Әлемдік экономика» білім беру бағдарламасын  жою жөніндегі жоспары 

№ Ұсынымдар мен 

ескертулер 

Жүзеге асыру 

шаралары 

Күтілетін 

нәтижелер 

Орындауға жауапты 

тұлға 

Орындау 

мерзімдері 

Ескерту 

1 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ 

1 Білім беру  бағдарламасы 

бөліміне келісімдерді қосу 

керек: «білім алу, 

облыстық кәсіпорынның 

сыртқы экономикалық 

қызметін ұйымдастыру мен 

басқару, әр түрлі ұйымдар 

мен мекемелердің әлемдік 

экономикалық 

байланысы». 

Білім беру 

бағдарламасының 

міндетіне атаулы 

тұжырымдалған ойды 

енгізу 

«Әлемдік 

экономика» білім 

беру 

стандартындағы  

бағдарлама 

жаңарту 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының мең. 

Әбеуова С.Т. 

Қаңтар 

2015 ж. 

 

2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

1 Әлемдік экономика 

бакалаврына  элективті 

пәндердің құрамындағы 

санын ұлғайту мен  кәсіби 

2015-2016 оқу ж. 

элективті пәндер 

катологына «Әлемдік 

экономика тарихы», 

Элективтік пәндер 

катологын 

жаңарту 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының мең. 

Әбеуова С.Т. 

Наурыз 2015ж  



пәндерді толықтырып, басқа 

пәндерді қысқарту есебімен 

енгізілмек. Мысалы 

мынандай пәндер енгізілсе: 

«Әлемдік эконономика 

тарихы», «Әлем елдерінің 

салық жүйесі», «СЭҚ 

кедендік-тарифтік реттеу», 

«Халықаралық банк ісі», 

«Халықаралық 

маркетинг»(мысалы  «Саяси 

және құқықтық ілімдер 

тарихы», «Мәдениеттану», 

«Көпжақты дипломатия», 

«Қазақстан Республикасының 

дипломатиясы» және т.б. 

пәндердің орнына.) 

«Халықаралық банк 

ісі», «Халықаралық 

маркетинг»пәндерін 

енгізу 

3. СТАНДАРТ бойынша – СТУДЕНТТЕР 

1 Ішкі және сыртқы студенттік 

мобильділікті жаңарту 

мүмкіндігі мен 

студенттермен  бірге 

халықаралық және 

республикалық СҒЗЖ 

жұмысын дамыту 

Студенттердің сыртқы 

академиялық 

мобильділігі 

шеңберінде  МЭ-31 

тобының 3 студенті 

ҒЗУ ЖЭМ (Москва қ.) 

Сыртқы 

мобильділік 

бағдарламасы 

бойынша 

студенттер санын 

ұлғайту 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының мең. 

Әбеуова С.Т., 

Халықаралық 

бағдарламалар мен 

жобалар орталғының 

төрайымы Горячева 

Е.В. 

2014-2015 оқу. 

ж. 2 семестрі. 

Соңына қарай 

тұрақы. 

 

4. СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ, ТИІМДІЛІГІ 

1 Элективті пәндердің 

катологына жұмыс беруші 

мен  мамандық түлектерінің 

қалауы  бойынша  сараптама 

жасап, дәріс берілетін 

пәндердің  құрамын 

Жұмыс беруші мен 

түлектердің ұсынысы 

бойынша элективті 

пәндерді ЭПК қосу. 

Аға.оқытушы 

Кенжебекова М.Б. 

Элективтік пәндер 

катологын 

жаңарту 

 

Профильді 

пәндерді ағылшын 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының мең. 

Әбеуова С.Т. 

2015-2016 оқу 

ж. 

 



жетілдіру.  

 

Профильді пәндер бойынша 

ағылшын тілінде жағдай 

жасау 

 

ағылшын тіліндегі 

деңгейін Advanced 

деңгейіне дейін көтеру 

тілінде  МП 

«Әлемдік 

экономикада»   

оқу 

5. СТАНДАРТ бойынша – ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ 

1 Кафедрада ағылшын тілінде 

дәріс беретін 

оқытушылардың (немесе 

меңгеру деңгейін жақсарту), 

сыртқы мобильділікті 

жақсарту және ағылшын 

тіліндегі пәндердің санының 

ұлғаюы мақсатында жағдай 

жасау мен ынталандыру. 

Алдыңғы қатарлы ұлттық 

және шетелдік жоо-дағы 

ПОҚ шақыру мүмкіндігін 

қамту сонымен қоса, соңғы 

курстың студенттеріне 

тәжірибеден өту. 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының 2 

оқытушысының 

ағылшын тіліндегі 

деңгейін Advanced 

деңгейіне көтеру 

МП «Әлемдік 

экономикада»   

оқитын ағылшын 

тіліндегі пәндер 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының мең. 

Әбеуова С.Т. 

2015-2016 оқу 

ж. 

 

6. СТАНДАРТ бойынша – МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ  БАЗА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР 

1 Оқу, әдістемелік және 

ағылшын тіліндегі ғылыми 

әдебиеттердің халықаралық 

дерекқорына кіру мүмкіндігін 

кеңейту. 

Оқытушыларға GMID 

халықаралық 

дерекқорына кіру 

мүмкіндігін кеңейту 

Халықаралық 

дерекқорына  кіру 

мүмкіндігі 

ӘЭ мен ХҚ 

кафедрасының мең. 

Әбеуова С.Т. 

Кітапхана төрайымы 

Л.П.Шмит. 

Наурыз 2015ж.  

 

Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар 

кафедрасының меңгерушісі э,ғ.к., доцент        Әбеуова С.Т. 


