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Пәннің сипаттамасы 
 

Қазақстандағы терең саяси және экономикалық ауысымдар 

аймақтардың құқықтары мен жауапкершілігінің кеңеюіне әкелді. 

Өткізілетін реформалар табыстылығының шешуші факторларының бірі 

болып білікті кадрлар табылады. Сондықтан қалыптасқан жағдайда 

экономика және өндірісті ұйымдастыру, кәсіпорынның қызметтік 

мәселелері бойынша жеткілікті білімдерге ие мамандарды даярлау аса 

өзекті болып табылады.  

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнін оқудың 
мақсаты болып Қазақстан Республикасындағы экономика және 

өндірісті ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 
- пәнді оқу үрдісі кезінде экономиканы басқарудың теориялық 

және методологиялық негіздерін қалыптастыру; 

- Кәсіпорынның экономикасын және өндірісті ұйымдастыру 

қызметі органдардың іс-әрекеті мен құрылымы жайлы жүйелік 

көзқарастарды қалыптастыру; 

- нарықтық жағдайдағы өндірісті ұйымдастырудың 

экономикалық-әлеуметтік тұжырымын қалыптастыру; 

- экономикалық үдерістерді басқару және ынталандыру 

жолдарын, түрлі мәселелерді шешуді үйрету мен қалыптастыру. 

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», 

«Микроэкономика», «Кәсіпорын экономикасы». 

Постреквизиттері: дипломдық жұмыс.   
Оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): 
А. «Өндірісті ұйымдастыру» әдістемесі мен әдіснамасы 

саласындағы білімді көрсету, зерттелетін пәннің жүйелік өкілдігін 

қалыптастыру - материалдық-техникалық және қаржылық 

ресурстардың айналымына негізделген ұжымдық еңбектегі өнімдерді 

(қызметтерді) өндіруге арналған дербес шаруашылық субъектісі 

ретінде кәсіпорынды қалыптастыру, жеке, ұжымдық және қоғамдық 

экономикалық мүдделер; 

B. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын негіздеуге, жаңа 

өнімдер шығаруға арналған өндірісті ұйымдастыруды, кәсіпорынның 

өндірістік үдерісін жоспарлауды білу; 

С. Арнайы пәндерді оқу мен кәсіби іс әрекетте кәсіпорынның 

өндірістік қызметі теориялық және әдістемелік негіздерін сауатты 

қолдану дағдыларына ие болу; 

D. Әртүрлі байланыс түрлерінде ақпарат ұсыну, топта жұмыс 

істеу және жұмыс істеу, өз позицияларын талқылау және қорғау, 
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шешімдер қабылдау. 

Е. Кәсіпорындағы өндірістік ұйымды талдау және жоспарлау 

саласындағы материалды өз бетінше зерттеу мүмкіндігі мен қабілетіне 

ие болу.  

Пәнінің әдіснамасы «Өндірісті ұйымдастыру» оның 

сипаттамалары мен зерттеу мақсаты бойынша анықталады. Осыған 

байланысты нақты білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған 

оқыту әдістерін қолдану ұсынылады: ситуациялық есептер, топтық 

жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі.  

 
2. Пән бағдарламасы 

 
2.1 – кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 Тақырыптар атаулары Сағаттар 
Дәріс  Тәж. СӨЖ ОСӨЖ 

Модуль 1. Экономиканың мазмұны мен салалық сипаттамасы 
1. Экономика түсінігі және 

заманауи нарықтық-

шаруашылық қатынастар 

1 1 3 1 

2. Экономикадағы 

кәсіпкерліктің орны мен 

ұйымдастырылуы 

1 1 3 1 

3. Қаржы және қаржы 

жүйесінің экономикалық 

маңызы 

1 1 3 1 

4. Еңбекақы және еңбекті 

ынталандырудағы 

төлемдер жүйесі 

1 1 3 1 

5. Өндірістің қатынастардың 

тиімділігін арттырудағы 

менеджмент және 

маркетингтің орны 

1 1 3 1 

6. Дамыған нарықтық 

инфрақұрылым 
1 1 3 1 

7. Кәсіпорынның жалпы 

және өндірістік құрылымы 
1 1 3 1 

8. Өндірістің тиімділігі 1 1 3 1 

Модуль 2. Өндірісті ұйымдастыру 

9. Өндірістік үдеріс және 

оның уақыттағы 

ұйымдастырылуы 

1 1 3 1 
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10. Өндірісті ұйымдастыру 

типтері мен тәсілдері 
1 1 3 1 

11. Өндірісті ғылыми-

техникалық даярлауды 

ұйымдастыру 

1 1 3 1 

12. Өнім сапасын бақылауды 

ұйымдастыру 
1 1 3 1 

13. Құралдық шаруашылықты 

ұйымдастыру 
1 1 3 1 

14. Өндірісті энергетикалық 

қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру 

1 1 3 1 

15. Кәсіпорынның жөндеу 

шаруашылығын 

ұйымдастыру 

1 1 3 1 

 барлығы: 15 15 45 15 
 

3. Студенттердің білімдері мен дағдыларын бағалау әдістері мен 
процедуралары 

 
3.1 - кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 
кестесі 

Бақылау 

түрі 

Сабақ 

тақырыптары 

(ағымдағы 

бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 1. 

Экономика 

түсінігі және 

заманауи 

нарықтық-

шаруашылық 

қатынастар 

1. Эссеге дайындалу 

2. Баяндамаларды әзірлеу 

3. Сұрақтарға дайындалу 

1 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 2. 

Экономика-

дағы кәсіп-

керліктің 

орны мен 

ұйымдас-

тырылуы 

1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Талдамалық мәліметтерді 

жинау 

3. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап әзірлеу 

2 апта 
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Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 3. 

Қаржы және 

қаржы 

жүйесінің 

экономика-

лық маңызы 

1. Талдау жүргізуге  

дайындалу 

2. Рефераттар дайындау  

 

3 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып  4. 

Еңбекақы және 

еңбекті 

ынталандыру-

дағы төлемдер 

жүйесі 

1. Талдау жүргізуге  

дайындалу 

2. Тәжірибелік тапсырма-

ларды орындауға дайындалу 

4 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 5. 

Өндірістік 

қатынастар-

дың тиімділі-

гін арттыру-

дағы 

менеджмент 

және 

маркетингтің 

орны 

1. Талдау жүргізуге  

дайындалу 

2. Берілген сұрақтарға 

дайындалу 

5 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 6. 

Дамыған 

нарықтық 

инфрақұры-

лым 

1. Слайд әзірлеу 

2. Берілген сұрақтарға 

дайындалу 

6 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 7. 

Кәсіпорын-

ның жалпы 

және өндіріс-

тік құрылы-

мы 

1. Талдау жүргізуге  

дайындалу 

2. Берілген сұрақтарға 

дайындалу 

7 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 8. 

Өндірістің 

тиімділігі 

1. Талдау жүргізуге  

дайындалу 

2. Тәжірибелік тапсырма-

ларды орындауға дайындалу 

8 апта 

Р1 шептік 
бақылау 

1-8 
тақырыптар 

Коллоквиум 8 апта  

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 9.  

Өндірістік 

үдеріс және 

1. Тәжірибелік тапсырмаға 

дайындалу 

2. Өндірістік цикл құралу 

9 апта 
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оның уақыт-

тағы ұйым-

дастырылуы 

жолдарын және оларды 

анықтауға әзірлік: 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 10.  

Өндірісті 

ұйымдастыру 

типтері мен 

тәсілдері 

1. Баяндама әзірлеу 

2. Сұрақтарға дайындалу 

3. Есептемелік 

тапсырмаларды орындауға 

әзірлік 

10 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 11.  

Өндірісті 

ғылыми-

техникалық 

даярлауды 

ұйымдастыру 

1. Берілген тапсырманы 

орындап келу 

2. Есептемелік 

тапсырмаларды орындауға 

әзірлік 

11 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 12.  

Өнім 

сапасын 

бақылауды 

ұйымдас-

тыру 

1. Берілген тапсырманы 

орындап келу 

2. Есептемелік 

тапсырмаларды орындауға 

әзірлік  

12 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 13.  

Құралдық 

шаруашы-

лықты 

ұйымдастыру 

1. Берілген тапсырманы 

орындап келу 

2. Есептемелік 

тапсырмаларды орындауға 

әзірлік 

13 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 14.  

Өндірісті 

энергетика-

лық қамтама-

сыз етуді

ұйымдастыру 

1. Слайд әзірлеу 

2. Сұрақтарға дайындалу 

14 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 15.  

Кәсіпорынның 

жөндеу шар-

уашылығын 

ұйымдастыру 

1. Берілген тапсырманы 

орындап келу 

2. Есептемелік 

тапсырмаларды орындауға 

әзірлік 

15 апта 

Р2 шептік 
бақылау 

9-15 
тақырыптар 

Коллоквиум 15 апта 

Қорытын
-ды 
бақылау 

Тақырыптар 
1-15 

 
Жазбаша емтихан  

Емтихан 
кестесіне 
сәйкес 
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Кесте 3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі түрлері 

Бақылау типі Бақылау 

формасы 

Негізгі бағалау критерийлері ** 

Ағымдық Эссе Теориялық материалдарды 

білу және түсіну, ақпаратты 

талдау және бағалау, сот 

шешімдерін құру, 1,5 мың 

сөздің көлемі; бірегейлік 

(кемінде 95%) 

Ғылыми мақала 

түйіндемесі 
Түйіндеме - ғылыми 

мақаланың мақсаты, мазмұны, 

түрі, нысаны және басқа да 

ерекшеліктері бойынша 

қысқаша сипаттамасы. 

Түйіндемеде негізгі 

тақырыптың сипаттамасы, 

ғылыми мақаланың 

мәселелері, жұмыстың 

мақсаттары және оның 

нәтижелері көрсетілуі тиіс. 

Түйіндемелер жаңа мақаланың 

осы мақаланың тақырып пен 

мақсатқа қатысты басқа 

адамдармен салыстырғанда 

бар екенін көрсетеді. 
Ситуациялық 

мәселелік 

тапсырмаларды 

шешу 

Мәселенің мәнін түсіну, 

мәселені тұжырымдау; 

проблемаға ықтимал 

шешімдерді анықтау; өз 

шешімін дәлелдеу 

Мультимедиялық 

презентация 
Құрылымдық, ДК, дизайн, 

аудио және бейне 

файлдарының барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, 
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анимация, еренсілтемелер, 

аудиторияға ауызша түрде өз 

жұмысының нәтижелерін 

ұсыну мүмкіндігі; тақырып 

бойынша 6 слайдтан артық 

емес. 
Библиографиян

ы дайындау 
Ақпараттық қызмет саласы - 

бұл ақпараттық басқару болып 

табылады; библиографиялық 

ақпаратты дайындау, тарату 

және пайдалануды қамтамасыз 

ететін ақпараттық 

инфрақұрылым. 

Библиографияның маңызды 

міндеттері - библиографиялық 

қызметті стандарттау, оның 

ішінде библиографиялық 

сипаттама; библиографиялық 

көрсеткіштер мен дәйексөз 

индекстерін жасау; 

құжаттардың 

классификациясы. 

көрсетілген 

сұрақтар 

бойынша 

мәтінсөз жазу 

 

Мәтінсөз, мәтінсөз жоспары - 

деректер көзімен жұмыс. 

Мақсаты - осы немесе басқа 

оқу мәтіндерін түзету, қайта 

құру. Мәтінсөз - бастапқы 

мәтіннен алынған мәтіндік 

үзінді. Бұл жағдайда қысқаша 

ақпарат біреудің мәтінін 

толықтай қайта жазу емес. 

Әдетте реферат жазу кезінде 

бастапқы мәтін оқылады, ол 

негізгі ойларды айқындайды, 
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мысалдарды таңдайды, 

материалды қайта реттейді, 

содан кейін дерексіз мәтін 

жасалады. 
Бақылау жұмысы 45 минуттық  жазу жұмысы 

Ағымдық 

тестілеутестиров

ание 

Екінші блоктың тақырыптары 

бойынша тест сұрақтары 

Аралық Коллоквиум аралық бақылау сұрақтарының 

тізімінен 10 сұрақтарға блиц-

жауап 

Қорытынды 

бақылау 

Емтихан 

 
Ауызша 

 
3.3 Білім мен дағдыларды бағалау критерийлері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технологияны пайдалана 

отырып, студенттердің білімін бағалауға арналған көпсалалы әріптік 

жүйе бойынша пайыз ретінде белгіленеді. 

 
Әріптік 

жүйесі 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4.0 95-100 Өте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
 

Оқып білім алушылар білімін бағалау өлшемдері 
«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық 
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бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш 

бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру 

барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, 

монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді 

дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты 

дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, 

материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады; 

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық 

материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, 

сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, 

теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік 

мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш 

бағалар қойылады; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек 

негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, 

айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде 

дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті 

бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш 

бағалар қойылады; 

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық 

материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік 

жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға 

қойылады. 

Аталмыш критерияларды оқытушы емтихан бағасын қою 

барысында да басшылыққа алады. 

А-дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда 

бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға 

білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады. 

 
3.4 Білімді бағалау саясаты мен рәсімдері 

 
Пән бойынша қорытынды бағалау 1 және 2 аралық бақылау 

бойынша - 60% және қорытынды бақылау бойынша - 40% болып, 

100%-ды құрайтын ең жоғары үлгерім көрсеткіштерінің сомасы 

ретінде анықталады, яғни қорытынды бағалау мына формула бойынша 

анықталады: 

4,06,0
2

21
% ×+×

+
= Е

РР
К  

мұнда: 1Р – бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны; 

2Р - екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны; 

   Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 
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Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорта = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша 

алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны 

дұрыс санау үшін оқып білім алушының білімін аралық бақылау 

(рейтинг) бойынша 0-ден 100%-ға дейін бағалау қажет.  

Төменде кредиттік жүйе бойынша оқып білім алушылардың 

білімін бағалаудың көпбалдық әріптік жүйесі келтірілген. 

 
 

3.5 Апелляция рәсімі 
Студенттердің аппеляцияға өтініштерін деканаттар емтихан күні 

қабылдайды. Факультеттің деканаты студенттен өтінішті қабылдап, 

«Лука» МБ-нан пән бойынша орташа рейтингті енгізумен аталмыш 

өтініш бойынша аппеляциялық ведомостті дайындайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттерімен бірге Тіркеу бөліміне 

беріледі. Тіркеу бөлімінің қызметкерлері өтінішті тіркеп, кафедраға 

аппеляциялық комиссияның қарауына ұсынады. 

Кафедра комиссиясымен өтінішті қарау 3 жұмыс күні ішінде жүзеге 

асырылады. Аппеляция нәтижелерін аппеляция мүшелері ведомость 

пен хаттамаға енгізіп, МБ-на нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне 

қайтарады. Аппеляция бойынша жабық ведомосттар деканатқа 

қайтарылады. 
 

4. Курстың саясаты 
 

1. Дәрісханалық сабаққа міндетті түрде қатысу және СОӨЖ 

дәрістер, семинарлар, сыныптардағы мәселелерді талқылауға белсенді 

қатысуы. 

2. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесін 

сақтау. 

3. Барлық бақылау түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістер 

мен семинарларда бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауды бақылау, 

шекаралық бақылау, қорытынды бақылау). 

4. Силлабусқа сәйкес дәлелді себептермен жіберілген 

сабақтарды (медициналық анықтамаға, деканаттың босатылуына 

байланысты) орындау. 

 5. Студент студенттің ар-намыс кодексін, академиялық тәртіпті 

сақтауға, жаттығу кезінде ұялы телефонды өшіруге, кешікпеу және 

іскерлік киімдерге сабаққа бару керек. 

6. Бақылау (ағымдағы, шекаралық, аралық) кезінде ұялы байланыс 
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пен басқа қызметті есептен шығару және / немесе пайдалану 

фактісін анықтаған жағдайда, бағалау жойылады. 
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МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИКАНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН 
САЛАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 
Тақырып  1. ЭКОНОМИКА ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ 

НАРЫҚТЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 
Дәріс жоспары(1 сағат) 

1 Экономикаға жалпы сипаттама және пәндік аумағы мен 

әдіснамасы 

2 Нарықтық шаруашылық қатынастардың мәні 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1 Экономиканы жалпы сипаттау  

2 Экономиканың пәндік аумағы мен әдіснамасы 

3 Нарықтық шаруашылық қатынастардың мәні 

4 Қазақстанда нарықтық қатынастардың орнауы мен заманауи жай-

күйі 

5 Нарықтағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдай 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: «Қазақстандағы нарықтық қатынастар 

ахуалының заманауи жай-күйі мен ерекшеліктері» тақырыбындағы 

эссеге дайындалу.  

Баяндамаларды әзірлеу: 

1. Заманауи экономикадағы нарықтық қатынастар мәні мен 

мағынасы; 

2. Нарықтық қатынастардың сыныптамасы. 

Сұрақтарға дайындалу: 

1. Макро және микроэкономиканың қоғамдық шаруашылықтағы 

ролі; 

Нарықтық қатынастардың сыныптамасы белгілері; 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 

«Қазақстандағы нарықтық қатынастар ахуалының заманауи жай-

күйі мен ерекшеліктері» тақырыбындағы эссені қорғау.  

Баяндамаларды қорғау мен сын пікір білдіру: 

3. Заманауи экономикадағы нарықтық қатынастар мәні мен 

мағынасы; 

4. Нарықтық қатынастардың сыныптамасы. 

Сұрақтар: 

2. Макро және микроэкономиканың қоғамдық шаруашылықтағы 

ролі; 
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3. Нарықтық қатынастардың сыныптамасы белгілері; 

 
Тақырып  2. ЭКОНОМИКАДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ 

ОРНЫ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Кәіпкерлік түсінігі, ұғымы 

2. Шағын және орта кәсіпкерліктің экономикадағы орны мен 

маңызы 

3. Ірі кәсіпкерлікті ұйымдастырудың рөлі 

4. Бизнесті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдастыру нысандары 

2. Шағын және орта бизнестің әлеуметтік-экономикалық дамудағы 

ролі 

3. Ірі бизнесті ұйымдастырудың құқықтық нысаны 

4. Шетелдік тәжірибесі негізінде Қазақстанда  бизнесті дамыту  

 

СӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма:  
1 Кәсіпкерлік түрлерін талқылауға дайындалу.  

2 Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті ақпараттық қолдауды 

дамыту мен оның ерекшеліктерін талдау. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
1 Кәсіпкерлік түрлерін талқылау.  

2 Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті ақпараттық қолдауды 

дамыту мен оның ерекшеліктерін талдау қорытындыларын қорғау. 

3 Төмендегі сұрақтарға жан-жақты түсінік беру: 
1 Шағын бизнестің түсінігі, ұғымы 

2 Шағын бизнестің экономикадағы орны мен маңызы 

3 Шағын бизнесті ұйымдастырудың рөлі 

4 Шағын  бизнесті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі 

5 Шағын  бизнестің құқықтық мәртебесі. Заңды тұлғаның түсінігі 

мен белгілері 

6 Шағын  бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары. 

 

 

Тақырып  3. ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 

Дәріс жоспары(1 сағат) 
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1. Ақша-қаржы түсінігі және мемлекеттік қаржылық жүйесі мен 

саясатының қазіргі кезеңдегі мазмұны 

2. Инфляция. Инфляцияның әлеуметтік экономикалық зардаптары, 

онымен күрес түрлері 

3. Инвестиция және мемлекеттің инвестициялық саясаты 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1. Ақша-қаржы түсінігі және мемлекеттік қаржылық жүйесі мен 

саясатының экономикалық тетіктері 

2. Инфляция. Инфляцияның әлеуметтік экономикалық салдары 

3. Мемлекеттің және кәсіпорындардың инвестициялық қызметі 

 

СӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: 1 Қазіргі заман кезеңіндегі Қазақстан 

Республикасындағы қаржылық-инвестициялық жүйе құрылымына 

талдау жүргізу 

2 «Ақша жүйесінің түсінігі, оның элементтерін, ақша жүйелерін, 

түрлерін анықтау; инфляциялардың көрінуінің маңызы мен 

формалары, инфляция түрлері.» тақырыбы бойынша реферат 

дайындау. 

3 «Қазақстандағы инвестициялық белсенділік: мәселелері мен 

болашағы» тақырыбы бойынша реферат дайындау. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Тапсырма 1 Қазіргі заман кезеңіндегі Қазақстан Республикасындағы 

қаржылық-инвестициялық жүйе құрылымына талдау қорытындыларын 

талқылау 
Тапсырма 2 «Ақша жүйесінің түсінігі, оның элементтерін, ақша 

жүйелерін, түрлерін анықтау; инфляциялардың көрінуінің маңызы мен 

формалары, инфляция түрлері.» тақырыбы бойынша реферат қорғау. 

Тапсырма 3 «Қазақстандағы инвестициялық белсенділік: мәселелері 

мен болашағы» тақырыбы бойынша реферат қорғау. 

 

Тақырып  4. ЕҢБЕКАҚЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ 
ЫНТАЛАНДЫРУДАҒЫ ТӨЛЕМДЕР ЖҮЙЕСІ 

Дәріс жоспары(1 сағат) 
1 Еңбектің нормаларын құру тәсілдері 

2 Кәсіпорынның жұмыскерлік және мамандық сұранысты 

анықтау 
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3 Кәсіпорындағы еңбек ақыны жоспарлау 

4 Ұйымның еңбек ақысы және оның негізгі принциптері 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1 Еңбектің нормаларын құрудың механизмдері 

2 Кәсіпорынның жұмыскерлік және мамандық сұранысты 

анықтау тәсілдері 

3 Кәсіпорындағы еңбек ақыны жоспарлаудың ерекшеліктері 

4 Кәсіпорындағы еңбекақы саясаты және оны жоспарлау 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 1 Қызмет істеп тұрған кәсіпорынның 

еңбекақы төлеу және еңбекті ынталандыру жүйесі дамуының 

стратегиялық жоспарына талдау жүргізу. 

2 Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға дайындалу 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 

Тапсырма 1 Қызмет істеп тұрған кәсіпорынның еңбекақы төлеу 

және еңбекті ынталандыру жүйесі дамуының стратегиялық жоспарына 

талдау қорытындыларын талқылау 
Тапсырма 2 Технологиялық процесс операциялары бойынша 

еңбекті пайдаланудың мынадай шығындары бар. 

1  к е с т е  

Операция  

Операцияның орын-

далуына жұмсала-тын 

уақыт бірлігі, мин.  

Сағаттық тариф-

тік мөлшерлеме, 

теңге/сағ  

Дайындау  0,45  5  

Монтаждау  15,0  7  

Катушканы бақылау  1,0  7  

Жүрекшелерді іріктеу 

және желімдеп жабыстыру  
4,4  6  

Негіздемесін және 

шеңберін қүру  

1,2  6  

Соңғы жинақгау  1,2  7  

Бақылау  5,0  7  

 

Ұзақтығы 8 сағат бір ауысымда жұмыс орнына қызмет көрсетуге 

жұмсалатын уақыт 0,5 сағатты құрайды (ауысым соңында 

орындалады). Бір ауысымда демалуға жеке қажеттіліктерге берілетін 

уақыт 0,5 сағат. Жабдық жұмыс істемей қалғанда бір ауысымдағы 
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орташа жоғалатын уақыт - 0,2 сағат, ақауға - 0,3 сағат жоғалады. 

Анықтау керек: 

− өнім бірлігіне жұмсалатын уақыт шығынының оңтайлы 

мөлшері; 

− өнім бірлігіне жұмсалатын уақыт шығынының нақты 

мөлшері; 

− өнім бірлігіндегі жалақыға жұмсалатын мінсіз нормативті 

шығындар 

− өнім бірлігіндегі жалақыға жұмсалатын нақты нормативті 

шығындар. 

 

Тапсырма 3. «Айлин» кәсіпорынында еңбек шығынының 

көрсеткіштері мынадай: 

а) бұйым бірлігіне жұмсалатын нормативті уақыт шығыны -1,5 

сағат; 

ә) сағаттық тарифтік мөлшерлеме - 501 теңге. 

Бұйымның 400 бірлігіне нақты өндіруге 50 сағат жұмыс, 260 мың 

теңге жұмсалады. 

Анықтау керек: 

− еңбекке жұмсалатын нормативті шығыннан жалпы ауытқуын; 

− жалақының сағаттық мөлшерлемесі бойынша ауытқуын; 

− уақыттың нормативті шығынынан ауытқуын. 

 

Тақырып  5. ӨНДІРІСТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ 

МАРКЕТИНГТІҢ ОРНЫ 
Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Менедежмент түсінігі және өндірістік менеджмент 

2. Маркетинг мазмұны және кәсіпорынның нарықтық қызметіндегі 

орны 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Менеджмент түсінігі және оның түрлері мен қызмет сферасы 

2. Өндірістік менеджменттің ерекшелігі мен өндірісті 

ұйымдастырудағы қызметі 

3. Маркетинг мазмұны және мәні 

4. Кәсіпорынның нарықтағы маркетингтік қызметі 

 

СӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: Өндірістік қатынастардың тиімділігін 
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арттырудағы менеджмент және маркетингтің құрылымының талдау 

жүргізу. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
1 Тәжірибелік тапсырма: Өндірістік қатынастардың тиімділігін 

арттырудағы менеджмент және маркетингтің құрылымының талдау 

қорытындыларын талқылау 

2 Сұрақтар: 

1 Менеджменттің ұғымы мен мәні 

2 Менеджмент ғылымының әдістері  

3 Қазіргі менеджменттің мазмұны, 

4 Менеджмент мақсаттары мен міндеттері 

5 Маркетинг: мазмұны мен негізі               

6 Тұтынушыны зерттеу.   

7 Нарықты сегменттеу                                                

8 Маркетинг құралы 

9 Маркетингтің негізгі принциптерін атаңыз? Тауар ассортименті 

дегеніміз не? 

10 Маркетингтік қызмет тұрғысынан нарықтың жіктелуі қандай? 

Өнімге бағытталған маркетингтің тұтынушыға бағытталған 

маркетингтен айырмашылығы неде? 

11 Интегралды маркетингтің мәнін ашыңыз. Өткізу тұжырымдамасы 

мен маркетинг тұжырымдамасының ерекшелігі неде? 

12 Маркетингтің негізгі принциптерін атаңыз? Маркетингтік 

қызметтің мақсаты неде? 

13 Тұтынудың неше деңгейі бар? Олардың әрқайсысына тоқталыңыз. 

14 Тұтынушының тәуелсіздігін қалай түсінесіз? 

15 Нарықты сегменттеу дегеніміз не? Сегменттеу объектісін атаңыз. 

 

Тақырып 6. ДАМЫҒАН НАРЫҚТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 
Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1 Инфрақұрылым ұғымы, түсінігі 

2 Өндірістік инфрақұрылым 

3 Нарықты инфрақұрылымы 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Инфрақұрылым ұғымы, түсінігі және қажеттілігі 
2. Өндірістік инфрақұрылымды дамыту тетіктері 
3. Нарықты инфрақұрылымның обьективті қажеттілігі 

 

СӨЖ тапсырмалары: 
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Тәжірибелік тапсырма: Нарықтық экономикалық қатынастар 

дамыған елдерде өндірістік инфрақұрылымды дамыту 

тенденцияларына талдау жүргізу, слайд әзірлеу. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: Нарықтық экономикалық қатынастар 

дамыған елдерде өндірістік инфрақұрылымды дамыту 

тенденцияларына талдау бойынша әзірленген слайдттарды қорғау 

Сұрақтар: 
1 Өнеркәсіптің салалалық құрылымын анықтайтын факторлар  

2 Өнеркәсіптің салалық құрылымын сипаттайтын көрсеткіштер.  

3 Өнеркәсіптің салалық құрылымы мен құрамының эволюциясы. 

Оның салалардың жіктелуімен байланысы. 

4 Өнеркәсіптегі салаішілік және салааралық байланыстар. 

5 Өнеркәсіптің салалық кұрылымын жетілдірудің негізгі бағыттары.  

6 Өнеркәсіптегі индустриалды-инновациялық кластерлерді 

дамытудың мәні.  

7 Өндірісті техникалық жаңарту және жаңа ғылыми өндірісті 

дамытуды ынталандыру.  

8 Өнеркәсіпті диверсификациялау. 

Өткізу формасы: диспут, баяндама тыңдау, кесте құрастыру 

 
Тақырып 7. КӘСІПОРЫННЫҢ ЖАЛПЫ ЖӘНЕ 

ӨНДІРІСТІК ҚҰРЫЛЫМЫ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы 

2 Кәсіпорынның құрылымының сипаттамасы 

3 Өндірістік құрылымның ұйымдық түрлері 

4 Кәсіпорынның өндірістік құрылымның жетілдіру жолдары. 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1. Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы мен құқықтық нысаны 

2. Кәсіпорынның құрылымының сипаттамасы 

3. Өндірістік құрылымның ұйымдық түрлері 

4. Кәсіпорынның өндірістік құрылымның жетілдіру тетіктері. 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: нақты бір қазақстандық кәсіпорынның 

өндірістік құрылымына талдау жүргізу. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
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Тәжірибелік тапсырма: нақты бір қазақстандық кәсіпорынның 

өндірістік құрылымына жүргізілген талдау нәтижелерін баяндау. 
Сұрақтар: 
1. Өнеркәсіптік кәсіпорынның негізгі сипаттары 

2. Өнеркәсіптік кәсіпорынның құрылымының сипаттамасы 

З. Өндірістік құрылымын құрудың ұйымдастырушылық типтері 

4. Кәсіпорынның өндірістік құрылымының жүзеге асыружолдары 

 

 
Тақырып 8. ӨНДІРІСТІҢ ТИІМДІЛІГІ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1 Өндірістің тиімділігі ұғымы, мәні 

2 Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділік және оның 

көрсеткіштері 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Өндірістің тиімділігі ұғымы, мәні 

2. Өндіріс қуатын арттыру жолдары 

3. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділік және оның 

көрсеткіштері 

4. Тиімділік көрсеткіштері және оларды талдау 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Қазақстан Ресупбликасындағы өндіріс 

тиімділігіне сипаттама беру, талдау жүргізу. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Қазақстан Ресупбликасындағы өндіріс 

тиімділігіне сипаттама беру, жүргізілген талдау қорытындыларын 

баяндау  
Есеп 1. Ақауды түзетумен цехтың жоғалтуларын анықтау. 

Егер ақауды түзетуге кеткен шикізат материал, энергия шығыны 

200000 тг құраса, ақауға түзетуге еңбек ақы 140000 тг. Қалдықты 

(убытки) орналастыру сомасы 25000тг 

Есеп2.Базалық және жаңа станок сапасының интегралды 

көрсеткішін және жаңа станок сапасының деңгейін есептеу . 

Мәліметтер 

Кесте 1 

№ Көрсеткіш Базалы 

станок 

Жаңа станок 

1 Станокты кұруға үшін шығындар,тг 8000     10000 
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2 Тұтынушыдағы эксплуатациялық 

шығындартг/сағ 

2,45 

55 

2,15 

65 

3 Станоктың өнімділігі, дана/сағ 12 14 

4 Қызмет ету мерзімі, жыл 

5 Станоктың   кызмет   ету   

мерзімінің   тиімді 

жылдық қор,сағ 

4015 4015 

6 Станоктын жүктелу коэффициекті 0,8 0,8 

 
МОДУЛЬ 2. ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Тақырып 9. ӨНДІРІСТІК ҮДЕРІС ЖӘНЕ ОНЫҢ 

УАҚЫТТАҒЫ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ 
Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1 Өндірістік үдеріс және оның құрылымы 

2 Өндіріс үдерісінің ұйымдастырылу принципі 

3 Өндірістік цикл, оның қызметі және құрылымы  

4 Кәсіпорынның бірқалыпты жұмысының ұйымдастырылуы 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1 Өндірістік үдеріс және оның құрылымы 

2 Өндіріс үдерісінің ұйымдастырылу принципі 

5. Өндірістік цикл, оның қызметі және құрылымы  

6. Кәсіпорынның бірқалыпты жұмысының ұйымдастырылуы 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 1.Комбинирлеу,мамандану,концентраця 

принциптерінің өндірісте өткізілуіне мысал келтір. 2:Өндірістік цикл 

неден құралады және қалай анықталады? 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 1.Комбинирлеу,мамандану,концентраця 

принциптерінің өндірісте өткізілуне келтірілген мысалдарды талқылау.  

2:Өндірістік цикл құралу жолдарын және оларды анықтау: 
Есеп №1 
Партиядағы бұйым саны-4. Операция саны-4.Операцияны 

орындау уақыты 4;3;2;1 мин.Бұйымның қозғалу графигін салу және 

бұйым қозғалысының аралас,параллель сатылы түрінің партиясының 

дайындау циклінің ұзақтығын анықтау. 

Кесте 1 
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Нұсқа  Операцияның ұзақтығы, мин 

Токарлық өңдеу Шлифтеу  Фрезерлеу 

1 

2 

3 

5 

4 

1 

3 

6 

5 

2 

7 

3 

 
Тақырып 10. ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТИПТЕРІ МЕН 

ТӘСІЛДЕРІ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Өндіріс түрлері және оларды анықтайтын факторлар. 

2 Жеке өндіріс және ұйымдастырудың бірлік әдісі. 

3 Сериялық өндіріс және ұйымдастырудың партиялык әдісі. 

4 Жаппай өндіріс және ұйымдастырудың ағымды әдісі. 

Әдебиеттер: 2. с.18-19; 8. с.19-23; 16. с.19-22; 17. с.10-14; 19. с. 14-17 
 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1 Өндіріс түрлері және оларды әсер етуші факторлар. 

2 Жеке өндіріс және ұйымдастырудың бірлік әдісі. 

3 Сериялық өндіріс және ұйымдастырудың партиялык әдісі. 

4 Жаппай өндіріс және ұйымдастырудың ағымды әдісі. 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Қазақстан Ресупбликасында жаппай 

және сериялы өндірістің тиімділігін бағалаудың ерекшелігі баяндама 

әзірлеу. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: Қазақстан Ресупбликасында жаппай және 

сериялы өндірістің тиімділігін бағалаудың ерекшелігі баяндаманы 

қорғау. 

Сұрақтарға жауап жазу: 
1. Ұйымның бірлік әдісі қолданылатын кәсіпорынға мысал 

келтіріңдер 

2. Жеке    кәсіпорынға    жұмысшының қандай деңгейдегі 

квалификациясы қажет.Мысал келтір 

3. Жұмыс орынның саны және ұсақ сериялы кәсіпорын 10-ға тең. 

Бекіту коэффициентін біле отырып, өнеркәсіптік өңдірісте 

минималды және максималды операциялар саны қанша болуы 

мүмкін ? 

4. Массалы өндірісте операцияның бекіту коэффициенті неге тең? 

5. Сериялы және массалы өндіріске мысал келтір. 

6. Автомобиль өндіру өндірістің қандай түріне жатады? 
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Есеп №1 
Автоматтық топтык сызықтық ұзақтығы 2 мин. Сөткелі бағдарлама 

360 бұйым. Екі сменны жұмыс кезіндегі топтық сызықтың сөткелі 

жүктелуді және оның өнімділігінің мүмкін жоғарылау %-ын анықтау. 

 
Есеп №2 
Сызықтың тактын, станок санын және операция бойынша олардың 

жүктелу коэффициентін анықтау. 

Өңдеу бойынша түзу нүктелі 2- сменадағы сызықтық 8,2 сағ. бойынша 

жұмыс істейді. Бұйымның күндік шығарылымы- 715 дана. 

Технологиялық процесс 1- кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1      

Операция номері 1 2 3 4 5 

Уақыт нормасы, мин. 0,848 0,531 3,4 2,06 2,48 

 
Есеп№3 
Сызықтың тактін және жұмыс орынның санын анықтау. Сменалы 

шығарылым-378 дана.Технологиялық процесстің операция 

бойынша уақыт нормасы 2- кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 2 
Операция 

номері 

1 2 3 4 5 6 

Уақыт 

нормамы, 

мин 

2,3 0,463 1,53 0,632 9,88 2,68 

 
 

Тақырып 11. ӨНДІРІСТІ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ДАЯРЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1 Өндірістің техникалық даярлауды 

2 Өндірістің ғылыми даярлауды 

3 Өндірістің техңологиялық даярлауды ұйымдастыру 

4 Өндірістің экономикалық дайындау 

5 Экономикалық икемдік техникалық дамыту, технология 

және ұйымдастыру өндірісі 
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Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 
 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1 Өндірістің техникалық даярлауды 

2 Өндірістің ғылыми даярлауды 

3 Өндірістің техңологиялық даярлауды ұйымдастыру 

4 Өндірістің экономикалық дайындау 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Бөлшектердің параллельді қозғалу 

типінде, егер операциялардың ұзақтығы 5, 4, 6, 3 минут болса, 10-

нан 20-ға дейінгі партиясында бөлшектердің мөлшерінің 

өзгеруіне байланысты бір бұйым өндіруге кеткен уақыттың 

орташа шығындарын анықтау. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 

Сәуірдің жоспары бойынша цехтың бұйымдарының 

шығарылымы 2000 бірлік, онын ішінде 1 кезенде -650 бірлік. I 

кезеңде (декада) жоспар - график: 

 

Кесте 1 

 

 Жұмыс күңдері 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жоспар бойынша 

шығарылым: 

81 81 81 81 - - 81 81 82 82 

1с жүзіндегі шығарылым: 70 74 75 78 - - 79 81 83 85 

I кезеңге (декада) ұдайылық коэффициентін аныктау.  

II және III кезендерге цех жоспар-графикпен жүмыс істеді деп 

санап, сәуірдің I кезеңінде жоспар-графиктің асыра істелуінің әсерін 

цехтың барлық жұмысына әсерін талдау. 

 
Тақырып 12. ӨНІМ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Өнім сапасының түсінігі. 

2 Өмірлік циклнің әр түрлі стадияларындағы өнім сапасын 

қамтамасыз ету. 

3 Кәсіпорындағы сапаны бақылау қызметін ұйымдастыру. 

4 Сапаны басқарудың статистикалық әдісі. 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 
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Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1 Өнім сапасының түсінігі. 

2 Өмірлік циклнің әр түрлі стадияларындағы өнім сапасын 

қамтамасыз ету. 

3 Кәсіпорындағы сапаны бақылау қызметін ұйымдастыру. 

4 Сапаны басқарудың статистикалық әдісі. 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Егер өнімнің өзіндік күнындағы 

материалдардың, шикізаттардың кұны 120000 тг. Ақауы бар өнімге 

жұмсалған еңбекақы 132000 тг, кінәлілерден алынған ақауды өтеу 

сомасы 15000 тг болса, цехтағы өнімнің соңғы ақауының 

жоғалтуларды (шығындарды) анықтау. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Машина жасау зауытында акаудан 1% жоғалту тауарлық өнімнің 

18764582000 тг/жыл жалпы құнында 1470000 тг шығынды 

құрайды. Сапаға күрес кешенді жүйесі бойынша іс-шаралардың 

нәтижесінде жоғалтулар 0,6 %-ға дейін төмендеді, тауарлык өнімнің 

жалпы құнынан материалдық ресурстарды пайдалану 0,3%-ға 

жақсарды. Сапаға күрес есебінен құралдардың үнемделуінің көлемі 

қандай? 

 
Тақырып 13. ҚҰРАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Құралдық шаруашылықтың сипаттамасы және   оның құрылымы 

2 Құралдық шаруашылықтың технико-экономикалық қызметін 

талдау 

3 Технологиялык камтамасыз етудің кажеттілігін жоспарлау және 

нормалау. 
Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 

 
Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 

1 Құралдық шаруашылықтың сипаттамасы және   оның құрылымы 

2 Құралдық шаруашылықтың технико-экономикалық қызметін 

талдау 

3 Технологиялык камтамасыз етудің кажеттілігін жоспарлау және 

нормалау. 
 

СӨЖ тапсырмалары: 
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Тәжірибелік тапсырма: Тісті дөңгелектерді шпонды-фрезді 

операциясы бойынша өңдеу кезінде артқы фрездерге жылдық 

қажеттілікті анықтау. Бөлшектің жылдық шығарылым көлемі: 

Q=28000 дана; станокта бөлшектердің машиналық өңделу уақыты-9,5 

минут; фрезаның тұрақтылық мерзімі-180 минут; L=10мм; 

кездейсоқ шығын ақаудың коэффиценті 0,05. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Өлшеу құралына жылдық қажеттілікті анықтау. Бөлшектерді 

шығарудың жылдық бағдарламасы Q=28000 дана; бақылау 

өлшеулерімен барлық бөлшектер қамтылады m=1; бір бөлшектің 

өлшеунің саны d=4; Құралдың толық тозуына дейінгі өлшеулер саны 

Z=500; уақытының бұрынғы тозудың коэффиценті 0.005. 

 
Тақырып 14. ӨНДІРІСТІ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Энергетика шаруашылығының сипаты мен оның құрамы. 
2 Энергошаруашылығы қызметін талдау. 

3 Энергияға деген қажеттілікті анықтау. 

4 Энергияны тұтынуды рационалдау. 

Әдебиеттер: 2. с.18-19; 8. с.19-23; 16. с.19-22; 17. с.10-14; 19. с. 14-17 
 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1 Энергетика шаруашылығының сипаты мен оның құрамы. 
2 Энергошаруашылығы қызметін талдау. 

3 Энергияға деген қажеттілікті анықтау. 

4 Энергияны тұтынуды рационалдау. 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Қазақстан Ресупбликасында энергия 

көздерінің тиімділігін бағалаудың ерекшелігін саралау негізінде 

слайдтар әзірлеу. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: Қазақстан Ресупбликасында энергия 

көздерінің тиімділігін бағалаудың ерекшелігін саралау слайдтарын 

корғау. 
Сұрақтар: 
1 Энергетика шаруашылығының сипаты мен оның құрамы. 
2 Энергошаруашылығы қызметін талдау. 

3 Энергияға деген қажеттілікті анықтау. 
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4 Энергияны тұтынуды рационалдау. 

 

 
Тақырып 15. КӘСІПОРЫННЫҢ ЖӨНДЕУ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Жөндеу шаруашылығының сипаттамасы және жөндеу 

шаруашылығын басқару ұйымы 

2 Жоспарлы, алдын-ала жөндеу 

3 Жөндеу жабдықтарын талдау ұйымы 

4 Жөндеу жұмыстарын жоспарлау 

Негізгі әдебиеттер: 1-19, қосымша әдебиеттер: 20-44 
 

Тәжірибелік сабақ жоспары (1 сағат) 
1 Жөндеу шаруашылығының сипаттамасы және жөндеу 

шаруашылығын басқару ұйымы 

2 Жоспарлы, алдын-ала жөндеу 

3 Жөндеу жабдықтарын талдау ұйымы 

4 Жөндеу жұмыстарын жоспарлау 

 
СӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: Литейлік машиналардың тобының 

жөндеу циклы 4 жылды құрайды және капиталды жөндеуден басқа 

құрамына орташа жөндеу қатарын, 4 кіші жөндеу және 16 қаралуды 

қамтиды. Жөндеу аралық мерзімі-6 ай. Орташа жөндеулердің санын 

және қаралу аралық мерзімінің ұзақтығын анықтау керек. 

 
СОӨЖ тапсырмалары: 
Тапсырма 1 СӨЖ тапсырмасын тексерту 

Тапсырма 2 Егер жөндеу циклы 6 жылға тең, бекітілген 

өндіріс жабдығының жөндеу бірлігінің жалпы саны - 8000 бірлік 

болса, жөндеу жүмыстарының орташа жылдық көлемін анықтау 

керек. Жөндеулер саны: К=1, С=2, Т=6, О=9 

Кесте 1 

Жөндеу Слесарлық Станоктық Тағы Барлығы 

операциялары жұмыстар жұмыстар басқа  

Қарау 0,75 0,1 - 0,85 

Ағымдағы 

жөндеу 4,0 2,0 0,1 6,1 

Орташа жөндеу 16,0 7,0 0,5 23,5 
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Капиталды     

Жөндеу 24,0 10,0 2,0 35,0 
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7 үлгі   

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау 
сұрақтары, емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 
1 шептік бақылауды өткізуге арналған коллоквиум сұрақтары: 

1) Өнеркәсіптік кәсіпорынның негізгі сипаттары 

2) Өнеркәсіптік кәсіпорынның құрылымының сипаттамасы 

3) Өндірістік құрылымын құрудың ұйымдастырушылық типтері 

4) Кәсіпорынның өндірістік құрылымының жүзеге асыру 

жолдары. 

5) Кәсіпорынныңжалпы сипаттамасы 

6) Кәсіпорынның құрылымның сипаттамасы 

7) Өндірістік құрылымның ұйымдык түрлері 

8) Кәсіпорынның өндірістік құрылымның жетілдіру жолдары. 

9) Құралдық      шаруашылықты      сипаттамасы  және  оның 

құрылымы 

10) Құралдық шаруашылықтың технико-экономикалық  қызметін 

талдау 

11) Технологиялық қамтамасыз етудің қажеттілігін жоспарлау және 

нормалау. 

12) Өндіріс түрлері және оларды анықтайтын факторлар. 

13) Жеке өндіріс және ұйымдастырудың бірдік әдісі. 

14) Сериялық өндіріс және ұйымдастырудың партиялық әдісі. 

15) Жаппай өндіріс және ұйымдастырудың ағымды әдісі. 

16) Ағымды сызбаларды есептеу. 

I 7) Өндірістің техникалық даярлауды 

18) Өндірістің ғылыми даярлауды 

19) Өндірістің технологиялық даярлауды ұйымдастыру 

20) Өндірістің экономикалық дайындау 

21) Экономикалық икемдік техникалық дамыту, техиология және 

ұйымдастыру өндірісі 

22) Өнім сапасының түсінігі. 

23) Өмірлік  циклнің  әр түрлі  стадияларындағы  өнім   сапасын 

қамтамасыз ету. 

24) Кәсіпорындағы сапаны бақылау қызметін ұйымдастыру. 

25) Сапаны басқарудың статистикалық әдісі. 

26)  Еңбектің ғылыми ұйымы 

27) Еңбектің нормаларын құру тәсілдері 

28) Кәсіпорынның жұмыскерлік және мамандық сұранысты анықтау 

29) Кәсіпорындағы еңбек ақыны жоспарлау 

30) Ұйымның еңбек ақысы және оның негізгі принциптері 

31) Кәсіпорынның көмекші шаруашылығының сипаты мен 
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құрамы. 

32) Өндірістік техникалық қызмет көрсетудің даму 

тенденциялары мен жағдайы. 

33) Құрал-саймандық шаруашылығының сипаттамасы 

және оның құрамы. 

34) Құрал-саймандык шаруашылығының қызметін технико-

экономикалық талдау  

35) Техникалық жабдықтауға қажеттіліктерді жоспарлау және нормалау. 

 
2 шептік бақылауды өткізуге арналған коллоквиум 

сұрақтары: 
1) Құрал-саймандар экономиясының жолдары. 

2) Жөндеу    шаруашылығының    сипаттамасы және жөндеу 

шаруашылығын басқару ұйымы 

3) Жоспарлы, алдын-ала жөндеу 

4) Жөндеу жабдықтарын талдау ұйымы 

5) Жөндеу жұмыстарын жоспарлау 

6) Қуат шаруашылығының сипаты мен оның құрамы. 

7) Қуат шаруашылығы қызметін талдау. 

8) Қуатқа деген қажеттілікті анықтау 

9) Қуаты тұтынуды рационалдау. 

10) Транспорттық шаруашылыққа мінездеме және оның ұйымдық 

құрамы 

11) Транспорттық шаруашылықтың қызметін талдау  

12) Зауыт ішіндегі транспорт жұмысын ұйымдастыру  

13) Зауыт ішіндегі транспорт жұмысын жоспарлау 

14) Босалқы шаруашылықтың мәселелері мен құрылымы 

15) Босалқы шаруашылықтың бөлімшелерінің функциялары 

16) Материалдық-техниалық  жабдықтау  қызметінің  мәселелері 

мен функциялары  

17) Материалдық-техникалық жабдықтауды жоспарлау 

18) Менеджмент концепциялары 

19) Өндірістік менеджмент 

20) Персонал менеджменті 

21) Тәуекел-менеджмент 

22) Қаржы менеджменті 

23) Жабдықтау жұмыстарын басқару 

24) Шаруашылық субъектілерінің  ұйымдық-құқықтық формалары 

25) Интегралданған корпоративтік құрылымдарды жасау 

26) Фирманы құру және тіркеу тәртіптері 

27) Фирманың жұмысфын тоқтату тәртіптері 

28) Менеджменттегі коммуникация 
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29) Басқарушылық бақылау 

30) Ұйымда өзгерістерді өткізу 

31) Ұйымдық мәдениет 

32) Іскерлік қатынастардың психологиясы 

33) Кәсіпорынның еңбек әлеуеті, оның сипаттамасы пайда болуы 

мен қолданудың мәселелері. 

34) Еңбекті нормалау- кәсіпорынның өндірістік процесті 

ұйымдастырудың негізі. 

35) Кәсіпорында жалақының  ұйымдастырудың  қазіргі   әдістері, 

олардың артыкшылықтары мен шектеулері. 

 

Қорытынды бақылау үшін бағалау құралдары 
Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1) Өнеркәсіптік кәсіпорынның негізгі сипаттары 

2) Өнеркәсіптік кәсіпорынның құрылымының сипаттамасы 

3) Өндірістік құрылымын құрудың ұйымдастырушылық типтері 

4) Кәсіпорынның өндірістік құрылымының жүзеге асыру 

жолдары. 

5) Кәсіпорынныңжалпы сипаттамасы 

6) Кәсіпорынның құрылымның сипаттамасы 

7) Өндірістік құрылымның ұйымдык түрлері 

8) Кәсіпорынның өндірістік құрылымның жетілдіру жолдары. 

9) Құралдық      шаруашылықты      сипаттамасы  және  оның 

құрылымы 

10) Құралдық шаруашылықтың технико-экономикалық  қызметін 

талдау 

11) Технологиялық қамтамасыз етудің қажеттілігін жоспарлау және 

нормалау. 

12) Өндіріс түрлері және оларды анықтайтын факторлар. 

13) Жеке өндіріс және ұйымдастырудың бірдік әдісі. 

14) Сериялық өндіріс және ұйымдастырудың партиялық әдісі. 

15) Жаппай өндіріс және ұйымдастырудың ағымды әдісі. 

16) Ағымды сызбаларды есептеу. 

17) Өндірістің техникалық даярлауды 

18) Өндірістің ғылыми даярлауды 

19) Өндірістің технологиялық даярлауды ұйымдастыру 

20) Өндірістің экономикалық дайындау 

21) Экономикалық икемдік техникалық дамыту, техиология және 

ұйымдастыру өндірісі 

22) Өнім сапасының түсінігі. 

23) Өмірлік  циклнің  әр түрлі  стадияларындағы  өнім   сапасын 
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қамтамасыз ету. 

24) Кәсіпорындағы сапаны бақылау қызметін ұйымдастыру. 

25) Сапаны басқарудың статистикалық әдісі. 

26)  Еңбектің ғылыми ұйымы 

27) Еңбектің нормаларын құру тәсілдері 

28) Кәсіпорынның жұмыскерлік және мамандық сұранысты анықтау 

36) Кәсіпорындағы еңбек ақыны жоспарлау 

37) Ұйымның еңбек ақысы және оның негізгі принциптері 

38) Кәсіпорынның көмекші шаруашылығының сипаты мен құрамы. 

39) Өндірістік техникалық қызмет көрсетудің даму тенденциялары мен 

жағдайы. 

40) Құрал-саймандық шаруашылығының сипаттамасы және оның 

құрамы. 

41) Құрал-саймандык шаруашылығының қызметін технико-

экономикалық талдау  

42) Техникалық жабдықтауға қажеттіліктерді жоспарлау және нормалау. 

43) Құрал-саймандар экономиясының жолдары. 

44) Жөндеу    шаруашылығының    сипаттамасы және жөндеу 

шаруашылығын басқару ұйымы 

45) Жоспарлы, алдын-ала жөндеу 

46) Жөндеу жабдықтарын талдау ұйымы 

47) Жөндеу жұмыстарын жоспарлау 

48) Қуат шаруашылығының сипаты мен оның құрамы. 

49) Қуат шаруашылығы қызметін талдау. 

43)Қуатқа деген қажеттілікті анықтау. 

44)Қуаты тұтынуды рационалдау. 

45) Транспорттық шаруашылыққа мінездеме және оның ұйымдық 

құрамы 

46) Транспорттық шаруашылықтың қызметін талдау  

47) Зауыт ішіндегі транспорт жұмысын ұйымдастыру  

48) Зауыт ішіндегі транспорт жұмысын жоспарлау 

49) Босалқы шаруашылықтың мәселелері мен құрылымы 

50) Босалқы шаруашылықтың бөлімшелерінің функциялары  

51) Құрал-саймандар экономиясының жолдары. 

52) Жөндеу    шаруашылығының    сипаттамасы және жөндеу 

шаруашылығын басқару ұйымы 

53) Жоспарлы, алдын-ала жөндеу 

54) Жөндеу жабдықтарын талдау ұйымы 

55) Жөндеу жұмыстарын жоспарлау 

56) Қуат шаруашылығының сипаты мен оның құрамы. 

57) Қуат шаруашылығы қызметін талдау. 

58) Қуатқа деген қажеттілікті анықтау 
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59) Қуаты тұтынуды рационалдау. 

60) Транспорттық шаруашылыққа мінездеме және оның ұйымдық 

құрамы 

61) Транспорттық шаруашылықтың қызметін талдау  

62) Зауыт ішіндегі транспорт жұмысын ұйымдастыру  

63) Зауыт ішіндегі транспорт жұмысын жоспарлау 

64) Босалқы шаруашылықтың мәселелері мен құрылымы 

65) Босалқы шаруашылықтың бөлімшелерінің функциялары 

66) Материалдық-техниалық  жабдықтау  қызметінің  мәселелері 

мен функциялары  

67) Материалдық-техникалық жабдықтауды жоспарлау 

68) Менеджмент концепциялары 

69) Өндірістік менеджмент 

70) Персонал менеджменті 

71) Тәуекел-менеджмент 

72) Қаржы менеджменті 

73) Жабдықтау жұмыстарын басқару 

74) Шаруашылық субъектілерінің  ұйымдық-құқықтық формалары 

75) Интегралданған корпоративтік құрылымдарды жасау 

76) Фирманы құру және тіркеу тәртіптері 

77) Фирманың жұмысфын тоқтату тәртіптері 

78) Менеджменттегі коммуникация 

79) Басқарушылық бақылау 

80) Ұйымда өзгерістерді өткізу 

81) Ұйымдық мәдениет 

82) Іскерлік қатынастардың психологиясы 

83) Кәсіпорынның еңбек әлеуеті, оның сипаттамасы пайда болуы 

мен қолданудың мәселелері. 

84) Еңбекті нормалау- кәсіпорынның өндірістік процесті 

ұйымдастырудың негізі. 

85) Кәсіпорында жалақының  ұйымдастырудың  қазіргі   әдістері, 

олардың артыкшылықтары мен шектеулері. 

 


